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Som medlem af Uddannelsesforbundet kan du få en lønkonto 
med Danmarks højeste rente. Vælg en bundsolid bank,  
som har fokus på dig og de ting, som du synes er vigtige.

Få en lønkonto med 5% i rente. Danmarks suverænt højeste
Med LSBprivat®Løn får du hele 5% på de første 50.000 kr. på  
din lønkonto og 0,25% på resten. Det betyder, at du får mere ud  
af dine penge hver eneste dag, også når du ikke bruger dem.

For at få den høje rente skal du være medlem af Uddannelses-
forbundet, have afsluttet din uddannelse – og du skal samle hele  
din privatøkonomi hos Lån & Spar. Undtaget er dit realkreditlån,  
som du ikke behøver at flytte, før du lægger lånet om. LSBprivat®Løn 
er en del af en samlet pakke af produkter og services. Vi skal kunne 
kreditvurdere din økonomi i forhold til den samlede pakke.  

Rentesatserne er variable og gældende pr. 21. januar 2013. 

SåDan Får Du 5%  
på Din lønkonto

ring:  Ring til os på 3378 1965

online:  Gå på lsb.dk/uddannelses-
forbundet og vælg ’book 
møde’. Så kontakter vi dig, 
så du kan få mere at vide 
om, hvad det betyder at få 
Danmarks højeste rente på 
din lønkonto. 

Få Danmarks højeste rente 
på din lønkonto

UDD_130121_5%Lån_210x272.indd   1 21/01/13   15.35
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kort NYt {  Af LucAs VAgn EngELL }

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

7,6 mio.
kroner ligger der i en ny pul-
je til ”Bedre faglig læsning 
og skrivning” på de erhvervs-
rettede uddannelser. Her kan 
man søge om hjælp til pro-
jekter, der skal hjælpe ele-
ver, der har svært ved at læse 
og/eller skrive. Man kan søge 
penge til tre typer projekter: 
sprogscreeningsværktøj, ud-
vikling af multimodale lære-
midler og støtte og vejledning 
til faglig læsning og skrivning 
i den faglige undervisning. 
Puljen henvender sig især til 
eud, egu, produktionsskoler, 
forskningsinstitutioner samt 
udbydere af læsevejlederud-
dannelsen og PD i erhvervs-
pædagogik.

Læs mere på uvm.dk

Working poor
Flere europæere - og også danskere - kan ikke leve af deres løn, 
selv om de arbejder mindst 37 timer om ugen. Antallet af arbej-
dende fattige er vokset, viser en rapport fra EU-Kommissionen.

Man er arbejdende fattig (working poor), når man trods fuld-
tidsarbejde tjener under 60 procent af middelindkomsten. I Dan-
mark bruger man ofte 50 procent som fattigdomsgrænse, og der-
for viser tallene fra EU flere arbejdende fattige, end man normalt 
regner med i Danmark.

Working poor-fænomenet er ifølge professor Flemming Lar-
sen fra Aalborg Universitet et reelt problem. Ifølge chefanalyti-
ker Jonas Schytz Juul fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er 
det dog sjældent, at danske fuldtidsbeskæftigede lønmodtage-
re kommer under fattigdomsgrænsen, men siden krisen kom i 
2008 har især mange selvstændige haft det svært.
 Kilde: Ritzau

BoNus før lukketid
Ekstra mange virksomheder indgik praktikaftaler op til juleferien. Flere skoler indgik i december 
2012 dobbelt så mange aftaler som året før. For eksempel registrerede Syddansk Erhvervssko-
le 347 praktikaftaler i december 2012. Året før var tallet 130.

Årsagen er, at den bonus på 70.000 kroner, som virksomhederne får, hver gang de opretter 
en ny praktikplads, blev halveret ved årsskiftet. Og i 2014 falder den helt væk.

9.599
unge søgte forgæves efter en praktikplads i november 2012. Det 
var 108 færre end året før. Godt halvdelen kom i stedet i skole-
praktik, men godt 4.300 var der heller ikke skolepraktik til.

Engelsk er skandinavisk
En af verdens førende sprogforskere, professor Jan Terje Faarlund fra Oslo Universitet, mener at 
have fundet belæg for, at engelsk stammer fra de skandinaviske sprog - også kaldet den nordger-
manske sprogstamme - som vikingerne talte, da de bosatte sig på de britiske øer. Hidtil har man 
ellers anset engelsk for at stamme fra angelsaksisk, som kommer fra det vestgermanske sprog.

Andre forskere finder teorien interessant, da engelsk indeholder mange skandinaviske ord, 
og da oldnordiske levn i det engelske sprog er veldokumenteret. Et eksempel er ordet they.

Fra omkring år 800 hærgede vikingerne den britiske østkyst, og danske og norske vikinger 
havde stor indflydelse på både sprog og historie. Det meste af Nord- og Østengland fra London til 
Mersey blev da også i 886 formelt en del af det danske kongedømme under navnet Danelagen.
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FINANSMINISTER BJARNE CORYDON kræver i de igang-
værende overenskomstforhandlinger, at lærernes arbejds-
tid bliver ”normaliseret”. Bare i sit ordvalg er det et meget 
utraditionelt overenskomstkrav. For hvad er ”normalt”?

Retorikprofessor Christian Kock lægger da heller ikke 
fingrene imellem, når han i bladet Gymnasieskolen kalder 
sprogbrugen et eksempel på et ”billigt politisk trick” og 
desuden taler om ”vildledning” fra Bjarne Corydons side.

For hvad siger befolkningen - og hvad siger Folke-
tinget? Kan vi have forhold i vores uddannelsessystem i 
Danmark, som ikke er ”normale”? Nej vel?

I FORHANDLINGERNE FORSØGER Uddannelsesforbun-
det at finde ud af, hvad arbejdsgiverne mener, der er nor-
malt og unormalt ved lærerarbejdstid. Det unormale og 
generende for Bjarne Corydon og KL er tilsyneladende, 
at der i vores nugældende aftaler med arbejdsgiverne 
er aftalt visse rammer for indholdet af lærerarbejdet.

Disse rammer skal væk, siger arbejdsgiverne. Frem-
over skal ledelsen på skolerne bestemme frit. I forhold 
til lærerarbejdet fremover rejser arbejdsgivernes stand-
punkt unægtelig mange spørgsmål.

Er det unormalt, at professionelle og dygtige lærere 
gerne vil være trygge ved, at der er tid og rum til, at de-
res undervisning kan blive ordentligt forberedt og tilpas-
set den konkrete elev- eller kursistgruppe, så de får det 
maksimale udbytte af undervisningen?

Er det unormalt, at et godt lærerarbejde ud over for-
beredelsen også har som forudsætning, at nogle øvrige 
pædagogiske rammer er på plads? Og at dette kræver 
tid og rum?

Er det unormalt, når lærere frygter, at ”normalisering 
af arbejdstid” og ”mere tid sammen med eleverne” ikke 
nødvendigvis fører til bedre kvalitet i uddannelserne? 
Men måske er begrundet af nogle snævre, økonomisk 
begrundede produktionsmål, som kan trække den helt 
forkerte vej?

Er det unormalt, at lærere skal have en arbejdstid, 
så det er tydeligt, hvornår man er på arbejde, og hvor-
når man har fri?

Er det unormalt, at man har brug for en plan for sin ar-
bejdstid, så man kan planlægge sit familieliv? Og gerne 
så betids, at man kan tage del i egne og familiens fri-
tidsinteresser?

ARBEJDSGIVERNES KRAV OM ”normalisering” indeholder 
desværre også implicit, at arbejdsgiverne lige nu ikke sy-
nes, de behøver at svare ordentligt på spørgsmål om læ-
rerarbejdet og dermed vores arbejdsbetingelser fremover.

I skrivende stund fortsætter vi ved forhandlingsbor-
det og forventer fortsat, at vi - inden for den danske af-
talemodel og sammen med arbejdsgiverne - kan finde 
bæredygtige løsninger for arbejdet med elever og kur-
sister på vores skoler.

Så lidt unormale er vi nok i Uddannelsesforbundet...?

Af Hanne  
Pontoppidan,  
formand for  
Uddannelses- 
forbundet
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Ikke flere fyringer foreløbig. Ingen luk-
kede uddannelser. Masser af flytnin-
ger, og afdragsfrie lån i fire år. Sådan 

lyder hovedelementerne i den genopret-
ningsplan, som Erhvervsskolen Nordsjæl-
land har fremlagt for at få styr på sin øko-
nomi. For to år siden fandt skolen ud af, at 
den i stedet for overskud havde et dund-
rende underskud, der skyldtes overforbrug, 
økonomisk kuldsejlede projekter og alt for 
dyre bygninger.

Efter to turbulente år med store ned-
skæringer, der blandt andet tæller nedlæg-
gelse af 89 stillinger, er planen tiltrængt. 
Lærerne tog da også godt imod flere ele-
menter af planen, da den blev fremlagt på 
et møde, fortæller tillidsrepræsentant, Mi-
chael Porskjær Hansen.

- Der er ikke lukket uddannelser, og in-
gen bliver fyret. Det er positivt, og det er 
lærerne glade for.

Til gengæld skal flere bygninger sælges, 
og uddannelser flytter til andre adresser.

- Lærerne er noget skeptiske over for 
flytningerne, for vi skal stuve os sammen 
på mindre plads, siger Michael Porskjær.

Sætter lid til medarbejderne
Tillidsrepræsentanten håber, at lærerne bli-
ver involveret i flytteprocessen.

- Det har vi ikke været endnu, men jeg 

håber, der kommer et godt samarbejde om-
kring det, siger han.

Skolens direktør Inge Prip er enig:
- Vi har en grovskitse for flytningen, men 

vi har holdt den tæt ind til kroppen. Nu skal 
vi til at involvere medarbejderne. De ved, 
hvad behovet er. Det er medarbejderne, 
som kommer med gode ideer til, hvordan 
man kan arbejde sammen. Det er medarbej-
derne, vi skal sætte vores lid til, siger hun.

Trods den stramme økonomi, som vil vare 
i mange år, bevarer skolen kvaliteten i un-
dervisningen, mener Inge Prip.

- Det gør vi. Vi har en ny arbejdstids-
aftale, hvor lærerne er på skolen i flere ti-
mer. Det giver et kvalitetsløft for de samme 
penge, siger hun og peger på, at man også 
har neddroslet nogle funktioner.

- Vi har ikke den samme udviklingsaf-
deling som tidligere, og de projekter, vi har 
tilbage, er meget tættere knyttet til kerne-
ydelsen – undervisningen – end de var tid-
ligere, siger direktøren.

Afdragsfrie lån
I marts sidste år trådte skolens bestyrelse 
tilbage, og et midlertidigt styre blev udpe-
get af Ministeriet for Børn og Undervisning. 
De faste omkostninger blev reduceret med 
70 millioner kroner blandt andet ved at af-
skedige medarbejdere og sælge bygnin-

ger. Gælden er dog så stor, og skolen har 
så få penge i kassen, at man lige nu ikke 
kan få budgettet til at balancere, hvis man 
skal afdrage på gælden. Derfor har skolen 
indgået en aftale med to kreditorer - Ny-
kredit og Ministeriet for Børn og Undervis-
ning - om at vente fire år med at afdrage.

- Udfordringerne var så store, at selv 
meget kraftige tilpasninger ikke var nok til 
at løse opgaven. Men med fire års afdrags-
frihed og den plan, vi har lagt, kan skolen 
sikre sin likviditet de kommende fire år. Øko-
nomien bliver dog stram i mange år endnu, 
siger formanden for det midlertidige styre, 
Laust Joen Jakobsen, der til daglig er rek-
tor for professionshøjskolen UCC.

Michael Porskjær Hansen havde håbet 
på mere end afdragsfrihed.

- Det er ikke en rigtig hjælp, for hverken 
Nykredit eller ministeriet har haft penge op 
af lommen. Vi har bare fået pause og skal 
begynde at betale penge tilbage om fire år. 
Men de næste fire år giver det ro på økono-
mien, siger tillidsrepræsentanten.

Planen indeholder også forskellige tiltag 
for at få flere elever og kursister på både er-
hvervsuddannelserne og på AMU. Det er dog 
ikke en forudsætning for, at planen holder.

- Fundamentet i genopretningsplanen er 
ikke baseret på, at man optager en masse 
ekstra elever. Vi arbejder ikke med fanta-

Mange års  
smalkost venter  
i Nordsjælland

{  Af MIkkEL kAMp }

Erhvervsskolen nordsjælland har offentliggjort planen for, 
hvordan skolen kommer på ret køl efter økonomisk kaos. Planen 
indeholder hverken fyringer eller lukning af uddannelser. Til gengæld 
skal uddannelser rykke sammen på mindre plads, og skolen skal på 
smalkost langt ud i fremtiden.
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simålsætninger, men der er god grund til 
at arbejde for at øge optaget, for hver eks-
tra elev forbedrer økonomien, siger Laust 
Joen Jakobsen.

Skolen får rigtig bestyrelse
Genopretningsplanen har været længe un-
dervejs. Skolens midlertidige styre afleve-
rede den til ministeriet den 17. august 2012, 
og oprindeligt var det også annonceret, at 
skolens medarbejdere ville få den at se i 
sensommeren sidste år. Når den først of-
fentliggøres et halvt år senere, handler det 
blandt andet om, at Nykredit havde sikker-
hed i skolens bygninger, som man sælger. 
Tidsforbruget skyldes også det simple fak-
tum, at der var mange løse tråde at rede ud, 
forklarer Kasper Warrer, kontorchef i Kvali-
tets- og Tilsynsstyrelsen.

- Det er en meget kompliceret sag, hvor 
også et uvildigt konsulentfirma har været 
hyret for at finde ud af, hvor stort proble-
met er. Alle havde håbet, at det ville gå hur-
tigere, siger han.

Siden marts 2012 har skolen ikke haft en 
rigtig bestyrelse. Ministeriet udpegede tre 
personer til et midlertidigt styre, der skulle 
få økonomien på ret køl. Nu, hvor planen 
er fremlagt, trækker styret sig, og der skal 
igen udpeges en ordinær bestyrelse. Det 
glæder Michael Porskjær Hansen.

- Det er selvfølgelig godt. Det er næsten 
to år, siden ballonen revnede, så nu skal 
tingene til at fungere normalt. Vi skal have 
en normal bestyrelse, hvor medarbejderne 
også bliver hørt, siger tillidsrepræsentanten.

Formanden for det midlertidige styre, 
Laust Joen Jakobsen, er enig.

- Det er på høje tid, for det midlertidige 
styre er ikke en demokratisk organisering. 
Det er vigtigt at få arbejdsmarkedets par-
ter og medarbejderne i spil i bestyrelsen. 
Jo før, desto bedre. Opgaven har taget læn-
gere tid, end vi håbede, siger han. * 

Det er knap to år siden, at det kom frem, at Erhvervsskolen Nordsjælland i 
stedet for et overskud havde et underskud på 54 millioner kroner. Siden har 
mange spurgt, om nogen bliver holdt ansvarlig for skolens økonomiske pro-

blemer. Beslutningen ligger hos Ministeriet for Børn og Undervisning, men her har 
man ikke taget stilling endnu. 

- Vi har haft fokus på genopretningsplanen og det fremadrettede. Nu begyn-
der vi at kigge på, om der kan placeres et ansvar. Vi har ikke besluttet, hvad der 
skal ske, siger kontorchef Kasper Warrer, kontorchef i Kvalitets- og Tilsynsstyrel-
sen, der heller ikke kan give en deadline for, hvornår man beslutter, om nogen skal 
holdes ansvarlig for det store tab.

For ministeriet handler den proces om mere end at udpege eventuelle skyldige.
- Der er et læringsperspektiv i det. Vi skal blive klogere på, hvordan vi kan undgå, 

at skolerne får den slags problemer, siger han.
Kontorchefen medgiver, at et af områderne, man måske vil kigge på, er sam-

mensætningen af bestyrelsen.
- Nu må vi analysere det, men det kunne være relevant at kigge på bestyrel-

sers kompetenceforhold. Men skal man ændre på bestyrelsernes sammensæt-
ning, kræver det en lovændring, og allerede i dag er der krav om, at der i bestyrel-
sen skal være medlemmer, som har erfaring med at vurdere budgetter og regnska-
ber, siger Kasper Warrer. *

Usikkert om
ansvaret bliver 
placeret

{  Af MIkkEL kAMp }

Ministeriet for Børn og Undervisning går nu i gang med 
at undersøge, om der kan og skal placeres et ansvar for det 
økonomiske kaos på Erhvervsskolen Nordsjælland.
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9/1-2013 

Nordiske lærere  
kritiserer den  
danske regering
Nordiska Lärarorganisationers Samråd, NLS, 
retter en skarp kritik mod den danske regering, 
fordi den er i gang med at undergrave et afgø-
rende fundament for udviklingen af velfærds-
samfundet. I et åbent brev til statsministeren, 
finansministeren, undervisningsministeren og 
KL's ledelse, skriver NLS at det er dybt pro-
blematisk at blande en folkeskolereform sam-
men med resultatet af overenskomstforhand-
lingerne. Koordinationen af overenskomstkrav 
og analysen af de økonomiske konsekvenser 
af reformforslaget er sket bag lukkede døre, 
og det er klart i strid med den kollektive afta-
lemodel, skriver NLS og fortsætter:

"Den danske regering skal sørge for, at 
overenskomstforhandlingerne bliver gennem-
ført på en måde, så lærernes arbejdstid un-
derstøtter det generelle formål med at udvik-
le skolens undervisning og andre aktiviteter på 
grundlag af de indgåede aftaler og i overens-
stemmelse med den kollektive aftalemodel."

31/1-2013 

Elever må  
selv sørge for 
rød tråd
EVA (Danmarks Evalueringsinsti-
tut) har undersøgt, hvordan lærin-
gen i skolen og i praktikvirksomhe-
den spiller sammen på tre erhvervs-
uddannelser.

Mange virksomheder ved ikke, 
hvad deres elever lærer på skolen, og 
skolerne ved ikke, hvilke kompeten-
cer eleverne får i praktikken. Så det 
er overladt til eleverne selv at skabe 
sammenhæng mellem skole og prak-
tik, og det placerer et stort ansvar 
på eleverne, som ikke alle kan løfte.

Det er derfor vigtigt, at kommu-
nikationen mellem skoler og prak-
tikvirksomheder forbedres, under-
streger EVA.

Pluk fra www.uddaNNelsesforBuNdet.dk
Læs de fulde tekster og andre nyheder på uddannelsesforbundet.dk www

16/12-2013 

EU-garanti  
med ungdoms- 
arbejdsløshed
Hvis unge europæere går ar-
bejdsløse i mere end fire måne-
der, skal de have tilbudt et job, en 
praktikplads eller en uddannelse. 
Det er hovedbudskabet i et for-
slag, som netop er blevet stemt 
igennem med stort flertal i EU-
Parlamentet.

EU-Kommissionen fremsatte 
forslaget for at hjælpe 5,5 millio-
ner unge, arbejdsløse europæere.

Ungdomsgarantien skal som 
udgangspunkt gælde unge mel-
lem 18 og 25 år samt unge un-
der 30 år, som netop har afslut-
tet en uddannelse. Medlemslan-
dene kan søge støtte fra EU's 
socialfond, hvis de forpligter sig 
til at opfylde ungdomsgarantien 
– og det vil EU holde øje med, 
om de gør.

18/1-2013 

UDDANNelSeSFOrbUNDet VINDer MOMSSAg 

VUC Djursland har krævet, at Uddannelsesforbundet skal betale moms af lønrefusionen 
til en tillidsrepræsentant, når vedkommende for eksempel er frikøbt til møder i forbundet. 
VUC Djursland mener, at de leverer medarbejderens arbejdskraft til Uddannelsesforbun-
det, som derfor skal betale moms af selve leverancen af arbejdskraften.

Uddannelsesforbundet er uenig og har fået medhold hos SKAT, som understreger, at der 
ikke er tale om en egentlig leverance, og at refusionerne derfor ikke kan tillægges moms.

- Vi forsøgte at få VUC Djursland til trække sagen, men de valgte at gå linen ud. Nu 
har vi heldigvis fået fastslået, at der ikke skal betales moms, når vi frikøber vores politisk 
valgte, siger vicesekretariatschef Jens Dam fra Uddannelsesforbundet.

28/1-2013

Videoklip  
skal gøre elever 
sundere
Det er ikke altid let at integrere mo-
tion og bevægelse i undervisningen 
og skolemiljøet på erhvervsuddannel-
serne, selv om det er vigtigt for ind-
læring, trivsel og sundhed. Derfor har 
Professionshøjskolen Metropol lavet 
26 små videoklip med ideer til akti-
viteter og eksempler på god praksis, 
hvor både lærere, ledere og elever 
fortæller og kommenterer.
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En grundbog til sprogskolernes DU2 modul 1  
eller tilsvarende begynderforløb. 

Kursisterne lærer her at kommunikere på et 
elementært niveau om nære, dagligdags emner, 
og bogen opfylder således ministeriets mål for 
modulet.

Alt-i-ét-system: Her finder du både tekster,  
dialoger, lytteforståelse, udtaletræning, gram-
matik og en bred vifte af øvelser og opgaver.

Systemet er overskueligt og nemt at bruge.  
Trin for trin opbygges et sprogligt fundament.

•	 Stort	fokus	på	mundtlighed
•	 Klare	kommunikative	mål
•	 Praktisk	og	naturligt	talesprog
•	 Relevante	hverdagsemner
•	 Vægter	både	fluency	og	korrekthed
•	 Integreret	udtale	og	grammatik
•	 Stor	kursistaktivitet
•	 Meget	praktisk	træning

Hent frit fra www.synope.dk:

•  Tilhørende lydfiler til udtale- og lyttetræning. 

•  Rettenøgle til brug ved selvstændigt arbejde  
 med stoffet.

•  Repetitionskort med mulighed for at repetere  
 stoffet på forskellige måder.

Audio-cd-udgave af bogens lydfiler til brug i  
klassen kan købes separat.

Vi taler dansk 1
af Lisbet Thorborg

Kom godt fra start!

Vi TaLer dansk 1 – grundbog
ISBN:	978-87-91909-13-9
Kr.	226,00	

Vi TaLer dansk 1 – audio-cd-udgaVe
ISBN:	978-87-91909-14-6	
Kr.	288,00	

Priser	er	ekskl.	moms	og	levering.

nyt begyndersystem til danskundervisningen på du2

Randager 90, 2620 Albertslund
7020 2810, forlaget@synope.dk
www.synope.dk

Forventes

klar til levering 

primo marts.

 kan bestilles

nu!
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Meget groft sagt kan AMU-syste-
mets mere end 50-årige historie 
deles op i tre epoker: den kvan-

titative udbygning fra slutningen af tres-
serne til midten af firserne, den kvalitative 
udbygning frem til 00’erne – og så den sid-
ste: overflytningen til undervisningsmini-
steriet i 2001 og det, der bedst kan beteg-
nes som startskuddet til den store nedtur 
for et meget udviklingsorienteret og selv-
kørende AMU-system og de selvstændige 
skoler med primært fokus på de ufaglærte.

I bogen En Fortælling om AMU af tidli-
gere uddannelsesdirektør i Undervisnings-
ministeriet Villy Hovard Pedersen, forskeren 
Morten Lassen fra Aalborg Universitet og 
konsulent på AMU-området Susanne An-
dresen ridses de vigtigste begivenheder i 

AMU:
Man gjorde et  
uddannelsessystem 
fortræd

{  Af DorthE pLEchIngEr -  ArkIVfoto: MArtIn foLDgAst }

fra hele verden kommer de for at se og høre om en af 
Danmarks største uddannelsessucceser: AMU – eller 
arbejdsmarkedsuddannelserne. Men herhjemme er det førhen så 
stolte uddannelsessystem snart en godt bevaret hemmelighed. 
Mød Mister AMU - Villy Hovard Pedersen - nyligt pensioneret 
uddannelsesdirektør og medforfatter til en ny bog om AMU’s 
historie.
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AMU’s historie op og sættes i sammen-
hæng med udviklingen i det danske sam-
fund og den offentlige sektor. Og hvordan 
man end vender og drejer det, er konklu-
sionen den samme: AMU er i en midtvejs-
krise, der vil noget.

De seneste år er aktiviteten blevet næ-
sten halveret, og AMU’s eget skolesystem – 
AMU-centrene - som der var lagt så mange 
både politiske og økonomiske ambitioner i 
fra fødslen, er i dag en skygge af sig selv 
med kun fem ”rene” AMU-centre mod tid-
ligere 24. Hovedparten af AMU-aktivite-
terne – cirka 85 procent – foregår især på 
erhvervsskolerne, der har deres primære 
uddannelsesfokus et andet sted end på 
AMU. Vi har mødt Villy Hovard Pedersen til 
en snak om, hvad det er, der er sket.

- Man skal være forsigtig med at ud-
nævne en hovedskurk i det her. Der er in-
gen tvivl om, at da AMU blev flyttet til Un-
dervisningsministeriet, var det drevet af kra-
vet om effektiviseringer og rationaliserin-
ger og ikke begrundet i en kvalificering af 
uddannelserne. Der er dog ikke kun ulem-
per forbundet med at være i det samme mi-
nisterium som de andre uddannelsespro-
grammer og skoler, men fastholdelse af 
den tætte kobling med arbejdsmarkedets 
behov er blevet sværere i Undervisnings-
ministeriet. Det ville også være for nemt at 
sige, at det er Finansministeriets skyld. Det 
ministerium er ikke specielt ondt over for 
AMU, det er ondt over for alle…, lyder det 
tørt fra Villy Hovard Pedersen

Han mener også, at AMU-skolerne og 

-systemet måske heller ikke selv har kendt 
deres besøgelsestid. De har i alt for mange 
år haft en holdning om, at ”den, der lever 
skjult, lever godt”, og ikke været offensive 
nok i forhold til det politiske ønske om at mo-
dernisere styringen af den offentlige sektor:

- Men jeg tror, at det største problem i 
dag er, at uddannelse af de kortuddannede 
ikke har så mange sponsorer. Den tredje-
del af befolkningen, der er AMU’s traditio-
nelle målgruppe – de voksne ufaglærte og 
faglærte – fylder efterhånden uendelig lidt 
i den offentlige debat og medierne. Det er 
svært at se, hvem der skal gå i brechen for 
AMU ud over systemet selv. For mens der 
i AMU-systemets begyndelse var enighed 
om fra alle sider, også den politiske, at alle 
kortuddannede skulle med, hvis arbejdsmar-
kedet og velfærdssamfundet skulle udvikles, 
ser vi lige nu, at man på alle planer kun ta-
ler og skriver om, at man i videnssamfundet 
skal have flere med en lang, videregående 
uddannelse, siger Villy Hovard Pedersen.

et visionært, men holdbart koncept
AMU var en født succes. Det skyldes blandt 
andet det grundige arbejde i den kommis-
sion, der blev nedsat i slutningen af tres-
serne til at komme med sit bud på, hvorfor 
det var vigtigt at give de kortuddannede ud-
dannelse og hvordan.

- Det var fantastisk visionære og frem-
synede mennesker, hvis diagnose dengang 
stadig holder vand. De pegede på, at det 
vil være svært at udvikle arbejdsmarkedet 
med den stigende internationale konkur-

En lille note
Villy Hovard Pedersen rejste på et tidspunkt 
rundt med sektionen fra en avis, der viste pro-
portionerne i uddannelsesdebatten herhjem-
me: Hele forsiden var plastret over med den 
sørgelige historie om en dreng, der ikke fik sin 
drømmelinje på gymnasiet, og hvor hele fami-
lien – inklusive en hund, der ”ser sørgmodigt 
på” – var samlet på foto omkring dette faktum.

- Og inderst i avisen var en lille, meget kort 
note, hvor der stod, at en rapport havde vist, 
at 150.000 voksne danskere havde problemer 
med at læse og skrive, siger han og fortsætter:

- Det viser bare, hvor lidt denne store uddannel-
sesgruppe af voksne ufaglærte og faglærte fyl-
der i den offentlige debat.
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rence og den teknologiske udvikling, hvis 
ikke de kortuddannede blev uddannet. Og 
de peger på, at der derfor er behov for et 
AMU-system, som – selv om det ikke for-
muleres med de ord – kan stå for den livs-
lange læring. Præcist det afsæt og de for-
muleringer kan du stadig møde både i Dan-
mark og EU, forklarer Villy Hovard Pedersen.

Slutningen af tresserne var også en tid 
for store omvæltninger. Mange forlod land-
bruget og gik til fremstillingsvirksomheder, 
flere kvinder kom på arbejdsmarkedet, og 
alt i alt var det nødvendigt at give voksne 
et uddannelsesforløb, der gjorde dem klar 
til omstillingerne på arbejdsmarkedet. Det 
var meget naturligt at lægge skolerne i regi 
af arbejdsmarkedspolitikken, da det var be-
hovet her mere end hos personen selv, der 
var i fokus. AMU blev altså set som en vig-
tig del af velfærdstænkningen. Der flød ri-
geligt med penge til udbygning, udviklingen 
foregik i tæt – om end meget ofte højlydt 
– dialog mellem arbejdsmarkedets parter 
og Arbejdsministeriet, og antallet af skoler 
og omfanget af kurser bare steg og steg.

I midten af firserne startede en ny fase. 
Det politiske system blev mere opmærk-
somt på, hvilket aktivt redskab AMU var til 
omstilling og vækst, og der kom mere fo-
kus på indholdet i kurserne og pædagogik-
ken, fordi der blev stillet nye og andre krav 
til medarbejderes kvalifikationer.

- Holdningen var, at hvis man skulle klare 
sig i samfundet, var der også behov for bre-
dere almene kvalifikationer som samarbejds-
evne, problemløsning og færdigheder som 

læsning, regning og den slags mere bløde 
kompetencer. Derfor blev man nødt til at 
diskutere, hvordan man skulle håndtere 
det i forhold til de kortuddannede. Man fik 
en anden forståelse for AMU – af at man 
måtte nedbryde den hidtidige top down cen-
trale styring  og tilrettelægge undervisnin-
gen anderledes.

- Vi overvejede, om vi skulle kalde den 
midterste periode fra midtfirserne og frem 
til årtusindeskiftet for ”den store udvik-
lingsperiode”, men det lød så … Mao-ag-
tigt, siger Villy Hovard Pedersen med et 
lunt smil om denne anden periode i AMU-
systemets historie.

Men på en måde er det den bedste peri-
ode og i hvert fald her, hvor der både kvan-
titativt og kvalitativt skete den største ud-
vikling på alle niveauer i AMU-systemet og 
herunder også på AMU-skolerne.

Det var dog også i den periode, politi-
kerne begyndte at blive opmærksomme på 
styringen af de offentlige ressourcer. Der 
kom et hav af udredningsarbejder, der grad-
vist ændrede styringen og især finansierin-
gen af AMU.  Parallelt med de store tvær-
ministerielle udredningsarbejder var der et 
”forbilledligt samarbejde” parterne imellem 
om at kvalitetsudvikle AMU samt et ”oprig-
tigt ønske om konsensus, hvor man følte sig 
meget engagerede på skolerne og hos par-
terne (LO og DA, red.)”, forklarer Villy Ho-
vard Pedersen.

Undervisningsministeriet og dets sko-
ler tog relativt hurtigt tankerne fra det nye  
styringssystem, New Public Management,  

kampen om forsiden
Sammenstødet mellem de forskellige kulturer 
og institutioner inden for det erhvervsrettede 
og almene illustreres i bogen En fortælling om 
AMU med blandt andet følgende lille historie:

Arbejdsministeriets deltagere i arbejdsgruppen 
om en fælles redegørelse om voksenuddannelse 
til Folketinget i 1994 ville illustrere forsiden af 
redegørelsen med en voksen arbejder, der udfør-
te en konkret arbejdsfunktion. Undervisnings-
ministeriets folk derimod mente, at det var lidt 
for indsnævrende, da den også skulle dække de-
res almene og bredere uddannelser, så de fore-
slog, at det skulle være et fotografi af et æble, 
der var taget en bid af.Forsiden blev et kundska-
bens æble, som der var taget en bid af.
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til sig i form af taxametersystemerne og 
med skoler som forretninger i naturlig  
konkurrence med hinanden samt kursi-
sterne som kunder. Og selv om der mere og  
mere højlydt lød krav om, at det burde 
AMU også gøre, havde AMU og  skolerne  
stadig held til at ”værge for sig” i ly af Ar-
bejdsmarkedsstyrelsen, Arbejdsministe-
riet og arbejdsmarkedets parter. Proble-
met var bare, at de hermed ikke var ordent-
lig forberedt på den omfattende moderni-
seringsbølge …

… Som de så blev underlagt med piber 
og trommer, da Fogh-regeringen kom til i 
november 2001 og gjorde kort proces i ef-
fektiviseringen og rationaliseringens navn: 
Ansvaret for AMU blev flyttet til Undervis-
ningsministeriet, økonomistyringen af AMU 
blev grundlæggende ændret, og det gjorde 
institutionslovgivningen også med henblik 
på, at AMU og erhvervsskolerne skulle fu-
sionere. Det var dog en fusion med meget 
ulige partnere, for AMU var året forinden 
blev frataget uddannelsen af de ledige, så 
aktiviteten på tidspunktet for fusionerne var 
faldet med mere end 40 procent.

Det var derfor et AMU i knæ, der skulle 
forhandle med erhvervsskolerne, og det 
kom til at tegne hele det ”kannibalistiske” 
forløb: Mere end en fusion af AMU og er-
hvervsskolerne blev det derfor til en ”indfu-
sion” af AMU i erhvervsskolerne med kun 
få ”rene” AMU-centre tilbage.

Der er ingen eksempler på, at den fusi-
onerede skole fik AMU-centrets navn el-
ler leder, og størstedelen af den markante 

AMU-centerforstandergruppe måtte forlade 
systemet. Da røgen havde lagt sig, var der 
fem selvstændige AMU-centre tilbage: et 
på Fyn og fire i Jylland.

Selve ”indfusioneringen” af AMU-akti- 
viteterne har man håndteret meget forskel-
ligt på erhvervsskolerne. Nogle steder er det 
foregået seriøst og alvorligt, men mange  
andre har blot taget AMU ind som et nyt 
forretningsområde. Man har ikke solidari-
seret sig med AMU's tanker og målgruppe: 
de kortuddannede på arbejdsmarkedet.

Derfor risikerer AMU i en mastodont af 
en uddannelsesinstitution at blive betrag-
tet som et mindre forretningsområde. Og 
fordi AMU typisk kun udgør fem-syv pro-
cent af en erhvervsskoles samlede aktivi-
tet, får det ikke samme opmærksomhed, 
som de større områder her.

Hvis du var AMU-minister…
Undervisningsministeriet har også et andet 
”styringsrationale”, som Villy Hovard Peder-
sen diplomatisk udtrykker det. Mens ud-
viklingen tidligere foregik i en tæt, mundt-
lig dialog med arbejdsmarkedets parter og 
Arbejdsministeriet, er Undervisningsmi-
nisteriet langt, langt større og derfor sty-
ret mere bureaukratisk og med instruktio-
ner og informationer på skrift. De styrings-
mæssige problemer på AMU, som man tid-
ligere kunne løse i en dialogbaseret styring, 
bliver nu gjort skriftlige.

- Man har en indgroet forestilling om, at 
man ved hjælp af skriftlig styring kan få vir-
keligheden til at ændre sig, siger Villy Ho-

vard Pedersen blandt andet med henvis-
ning til mange af de nyere problemer med 
AMU-systemets økonomi.

I peger i bogen på nogle løsningsfor-
slag for AMU-systemet. Så hvis du var 
AMU-minister i dag, hvor ville du tage fat?

- Som VEU-konstruktionen er nu, gi-
ver den et clash mellem de enkelte skoler 
som selvstændige forretningsområder. De 
enkelte skoler konkurrerer med hinanden, 
hvor det ikke altid er fornuften, der er af-
gørende, men derimod cool cash. Det gi-
ver heller ikke altid den uddannelsesindsats, 
der bedst svarer til brugerens behov, men 
hvad den enkelte skole kan få kursister til. 
Hvis man vil forfølge intentionerne om at 
give brugerne de bedste uddannelsestilbud, 
er man nødt til at give mere formel magt  
til VEU-centrene, som er de bedst egnede 
til at sikre det institutionelle samarbejde,  
mener Villy Hovard Pedersen.

For eksempel har alle siden starten af 
firserne været enige om, at vejen frem for 
et godt uddannelsessystem for voksne er 
bedre muligheder for en kombination af det 
almene og det erhvervsrettede. Men der er 
sket ”pinligt lidt” for at skabe et mere frik-
tionsfrit samspil, og i dag er det hovedsag-
ligt enkelte projekter på området, gennem-
ført af ildsjæle, der fungerer.

Så hvis VEU-centrene reelt skal være 
med til at etablere  et selvstændigt fokus 
på voksen- og efteruddannelsen igen, er 
man altså nødt til at bryde med new pub-
lic management-tankegangen om, at hver 
enkelt skole er en forretning, der arbejder 
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for sig selv. Man er også nødt til at se på 
udformningen af taxametrene:

- Mange har svært ved at se behovene i 
første række, hvis der er dårlig økonomi for-
bundet med det. Det er også derfor, vi fore-
slår intelligente taxametre koblet til en ud-
bygning af VEU-centrene. Det vil sige i form 
af en kontrakt mellem skolerne og ministe-
riet, hvori man bliver enige om, at noget er 
vigtigere end andet – og at det i vores om-
råde vil sige, at vi her har særlige udfordrin-
ger, der giver behov for de og de uddannelser. 
Det kunne også være, at der var et særligt 
behov for at kompetenceudvikle skolernes 
medarbejdere – og herunder lærerne – så 
kunne det også være en del af kontrakten.

Alt i alt kunne man i en kontrakt opstille 
fem mål – blandt andet også omkring ud-
viklingsindsatsen og kompetenceudvikling 
af lærerne – og så kunne man rent økono-
misk i den udstrækning, skolerne realise-
rede disse mål, give en form for belønning. 
Det er intelligente taxametre, der ville syn-
liggøre prioriteterne i de forskellige skoler, 
forklarer Villy Hovard Pedersen.

Villy Hovard Pedersen tror altså, at AMU-
systemet og skolerne i allerhøjeste grad sta-
dig har en selvstændig berettigelse som del 
af en skoleform. Og der er stadig også tale 
om en succeshistorie, selv om der har væ-
ret ups and downs, som han siger:

- Vi har relativt set i forhold til resten  
af verden et godt kvalitativt system – et 
veludviklet system, som er svært at finde i  
andre landet, og efteruddannelse af voksne 
har stadig høj prioritet. Man skal blot fast-

holde det politiske ambitionsniveau på  
området.

Og mens AMU i dag er en relativt velbe-
varet hemmelighed herhjemme, kommer der 
stadig udlændinge rejsende langvejs fra for 
at høre om det danske uddannelseskoncept 
for kortuddannede. For eksempel har Villy 
Hovard Pedersen fra sit hjem i Kalundborg 
siddet i et to timers interview med japansk 
tv om det, der dér bliver betragtet som en 
uddannelsessucces af de helt store på ver-
densplan og en forudsætning for det vel-
færdssamfund, vi danskere har i dag. Den 
tidligere vicedirektør i Arbejdsministeriet og 
uddannelsesdirektør for AMU i Undervis-
ningsministeriet, som for to år siden gik på 
pension, rejser også selv ud som medlem 
af Verdensbankens uddannelsesteam og 
fortæller om den danske AMU-model, der 
stadig – på trods af de mange hak i tuden 
– besøges af en halv million danskere årligt.

- Når jeg har sagt det her tidligere, og 
en politiker har været til stede, lyder tilba-
gemeldingen ofte: Hvad brokker du dig så 
for? Og her er mit svar: Vi har klaret os i 
samfundet imod alle odds – netop fordi vi 
har prioriteret at gøre en særlig indsats på 
uddannelsesområdet for de kortuddannede. 
Tidligere undervisningsminister Tina Ne-
dergaard har sagt, at den store fokus på 
voksen- og efteruddannelsen har haft stor 
positiv effekt og været med til mere gene-
relt at give voksne en opfattelse af, at der 
bliver taget hånd om dem. For mig at se 
kan det have medvirket til, at vi har haft så  
relativ stor ro på arbejdsmarkedet. *

En fortælling om AMU – Arbejdsmarkeds-
uddannelserne i en verden af forandring.
Af Villy Hovard Pedersen, Susanne  
Andresen og Morten Lassen. Aalborg  
Universitetsforlag 2012. 160 s. 249 kr.

historien om en ansøgning
I 1997 trådte en ny VEU-reform i kraft. Det be-
tød frit optag for at øge efterspørgslen, og den 
blev kombineret med en beskeden deltagerbe-
taling. Reformen betød dog, at der kom en end-
nu mere omfattende og kompleks ansøgnings-
procedure for deltagere og en så voldsom be-
lastning for skolernes kursistadministration, at 
brugerbetalingen blev afskaffet igen allerede i 
1997. Efter sigende efter at statsminister Poul 
Nyrup Rasmussen, da han blev præsenteret for 
det otte siders lange ansøgningsskema, udbrød, 
at hvis en ansøger kunne udfylde dette skema, 
var der slet ingen grund til, at han kom på AMU.
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"Det er en arbejdsplads, som er kende-
tegnet ved noget positivt: nemlig me-
get udvikling og forandring. […] Der 

har været super meget gang i det igennem 
rigtig mange år."

Sådan skriver en lærer i en ny undersø-
gelse om VUC-lærernes arbejdsopgaver 
og vilkår, som Uddannelsesforbundet har 
foretaget. Vedkommende udtrykker med 
disse ord meget præcist denne lærergrup-
pes hverdag de seneste år: Der har mildt 
sagt været gang i den!

Det er lærerne dog generelt meget til-
fredse med, som det fremgår af ovenstå-
ende citat, og de trives på mange måder 
både ved at kunne og blive nødt til at styre 
det selv. Men de savner en ledelse, der har 
føling med deres hverdag, og som derfor 
også anerkender den og dem i form af at 
give dem rimelige vilkår.

Eller sagt i undersøgelsens sprog: ”Læ-
rerne giver generelt udtryk for, at de ople-
ver stor tillid til egen selvledelse i klasse-
rummet, men de [oplever en ledelse] med 
begrænset viden om, hvad der rent faktisk 
foregår i klasserummene”, og der efterspør-
ges derfor ledelser, ”som mere direkte be-

skæftiger sig med de socialpædagogiske 
og faktiske problemstillinger, som lærerne 
oplever med kursisterne og på den bag-
grund en ledelse, der udviser mere pæda-
gogisk initiativ”.

Tak for kaffe! Dette budskab fra den nye 
undersøgelse, der er samlet i rapporten På 
arbejde som VUC-lærer, rammer lige ned 
i de aktuelle og ophedede overenskomst-
forhandlinger om lærernes arbejdstids-
regler. Arbejdsgiverne vil have dem til at 
gå væk, så de selv kan råde over fordelin-
gen af lærernes arbejdstid – også når det 
gælder forberedelsestiden. Men dette krav 
ser ud til at flakke lidt forvirret rundt i den 
virkelighed, lærerne rent faktisk oplever i 
dag: Her ser de nemlig en ledelse, der i for- 
vejen ofte ikke har tid nok, ikke er synlig  
og tilgængelig og ikke har fornemmelse  
af lærernes nye virkelighed på landets 
VUC’er.

Hvordan skal de så forholde sig og give 
de nødvendige og realistiske rammer i form 
af for eksempel den efteruddannelse, der 
er nødvendig, når kursistgruppen er ændret 
så radikalt? Mens det for blot ti år siden ho-
vedsagligt var midaldrende, motiverede kur-

Her går  
det godt – 
send bedre 
ledelse!
Vuc-lærere trives generelt 
med selv at kunne tilrettelægge 
deres arbejdsdag – dog savner 
de mere synlig ledelse, 
der ved, hvilke vilkår de 
har, tager det alvorligt og 
giver dem de nødvendige 
redskaber og rammer. Det 
er et af hovedbudskaberne 
i en ny VUC-rapport fra 
Uddannelsesforbundet.

{  Af DorthE pLEchIngEr }
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sister, er hele 75 procent i dag unge under 
30 år med helt andre behov og tilgange til 
undervisning.

Hanne Pontoppidan, formand for Uddan-
nelsesforbundet, siger, at rapporten og det, 
der bliver sagt i den om virkelighedens ver-
den, burde være det, man brugte tiden på 
i forhandlingslokalet i stedet for ideologi:

- Det er bekymrende, at lærerne ople-
ver, at ledelserne tilsyneladende ikke er 
klar over, hvad det betyder for lærerrollen 
og for forberedelsen, tilrettelæggelsen og 
gennemførslen af undervisningen, at kur-
sistgruppen har ændret sig så fundamen-
talt. Alene det faktum kan jo få en til at blive 
dybt bekymret for konsekvenserne af, at ar-
bejdstiden skulle detailstyres af arbejdsgi-
verne, siger hun.

Ud fra præcist førte dagbøger og inter-
view kan man med god samvittighed kon-
kludere, at lærernes hverdag lige nu er selve 
indbegrebet af fleksibilitet og omstillingspa-
rathed. Dels har denne lærergruppe igen-
nem ti år som nævnt oplevet en næsten to-
tal udskiftning af kursistgruppen, dels jong-
lerer de rundt med løbende optag, fleksi-
bel undervisning, skiftende arbejdspladser 

og ofte både dag- og aftenarbejde på en 
og samme dag – for blot at nævne nogle 
af vilkårene. Og selv om lærerne overord-
net beskriver disse forandringer som et po-
sitivt arbejdsvilkår, oplever de også, at de 
mange forandringer kræver tid og ressour-
cer, og at ”det er en afgørende faktor for at 
kunne udføre et kvalificeret arbejde, at de 
råder over egen forberedelsestid”, som det 
hedder i rapporten.

- Det er imponerende at se, at lærergrup-
pen fortsat kan begejstres for arbejdet med 
de store udfordringer, de står med i hver-
dagen og i en situation, hvor alt er så om-
skifteligt, som det er på VUC, siger Hanne 
Pontoppidan og fortsætter:

- Jeg tror, man skal tage det meget al-
vorligt, når lærerne betoner betydningen af, 
at de er de professionelle, som er i stand til 
bedst at vurdere, hvordan den enkelte kur-
sist skal have sin læring tilrettelagt; og at 
de, hvis de skal sikre en ordentlig kvalitet i 
undervisningen, har brug for selvstændigt 
at kunne disponere over forberedelsestiden, 
så den lægges, hvor det giver mest mening 
og der, hvor læreren er frisk til et effektivt 
forberedelsesarbejde.

En hverdag, der er præget af forandrin-
ger og ændringer med nye hold, nye ske-
maer, flere arbejdssteder samt eksempel-
vis arbejdet med tilrettelæggelsesformer 
som fleksundervisning og løbende optag, 
kræver altså vide rammer, der ”kan rumme 
foranderligheden”, lyder det i rapporten: 
”Fordi kursistgruppen er så sammensat, 
stilles der nye krav til læreren” i selve un-
dervisningssituationen og i forberedelsen 
af undervisningen. ”Det betyder, at lærerne 
står over for meget forskelligartede udfor-
dringer i forhold til at kunne nå de enkelte 
kursister og i sidste ende fastholde kursi-
sterne i uddannelsessystemet”.

Nu har jeg været lærer i 30 år …
Og det gælder tilsyneladende alle lærere – 
uanset alder og baggrund – da det ikke gi-
ver mening at tale om, at for eksempel de 
erfarne lærere har mindre brug for forbe-
redelse end de nye. En lærer udtrykker det 
meget præcist:

”Nu har jeg jo været lærer i over 30 år. 
Jeg bruger faktisk mere tid på at forberede 
mig nu, end jeg gjorde før. Jeg kan jo ikke 
bare komme med nogle kopier eller en eller  

Dét er virkeligheden

"Sidste år havde jeg et matematik-basishold for tosprogede, og der kommer nogen, som er uni-
versitetsuddannede, og nogen, som aldrig har set matematik. Og der havde jeg altså 28 kur-
sister på sådan et hold. Det var undervisningsdifferentiering i lange baner: trigonometri til 
den ene side og lære at plusse til den anden."

Sådan beskriver en lærer sin hverdag i rapporten På arbejde som VUC-lærer. En anden skriver  
om det samme:

”Det er tydeligt, at de kursister, der kommer, er væsentligt svagere. Det vælter ind med typisk 
unge kursister med diagnoser, ondt i livet, vanskeligheder, behov for hensyntagen, dårlige 
oplevelser fra folkeskolen. Og det er vi jo slet ikke uddannede til.”

På den baggrund giver rapporten et billede af, hvilken virkelighed VUC-lærerne har i dag, og 
hvorfor de mere end nogensinde har brug for både efteruddannelse og opbakning til at bruge 
den tid, det tager at forberede sig til hver enkelt kursist. Det er for eksempel på VUC, man nu 
møder mange af de unge, der forlader folkeskolen uden at kunne gennemføre en ungdoms-
uddannelse, og på holdene er der flere og flere unge med diagnoser. Og ”på grund af, at kur-
sisterne i dag er en mere heterogen skare af mange forskellige faglige, sociale og personlige 
forudsætninger og behov, oplever lærerne, at det er nødvendigt at nytænke deres lærerrol-
le og øge brugen af undervisningsdifferentiering”, som rapporten konkluderer.  Eller med en 
lærers mere ligefremme ord:

”Det kan godt være, at vi har de samme fag, men vi skal hele tiden nytænke undervisningen 
og tilpasse den til kursistgruppen, ellers kan vi ikke levere varen. Hvis ikke vi underviser på 
nye og spændende måder, så har vi dem ikke”.
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anden gammel bog. Man er nødt til at følge 
med, også selv om vi er ældre, og det forud-
sættes, at du kan alt muligt med it.”

Hanne Pontoppidan må da også korse 
sig, som hun siger, når hun hører netop 
dette argument fra arbejdsgivernes side 
om, at de erfarne lærere jo har været pen-
sum igennem før og vel derfor ikke har brug 
for samme forberedelsestid.

- Sådan fortidig undervisning hører altså 
ikke hjemme i nutidens uddannelsessy-
stem. I dag er der krav om, at undervisnin-
gen tilrettelægges til den enkelte kursist 
med udgangspunkt i vedkommendes be-
hov og forudsætninger. Det er et krav, som 
de selv samme arbejdsgivere stiller ved an-
dre lejligheder - og med god grund. Men at 

negligere det, når det så er bekvemt, det er 
altså ikke o.k. Hver undervisningssituation 
er unik, fordi kursisterne er det.

Og når det endvidere konkluderes i rap-
porten, at tilstrækkelig og koncentreret tid 
til forberedelse, der kan foretages uden for 
undervisningssituationen, fordi man som 
lærer i dag er på hele tiden, og at mulig-
heden for selv at kunne tilrettelægge den, 
er en væsentlig faktor for kvalitet, kan hun 
ikke lade være at sige, at ja, det siger jo 
næsten sig selv:

- Forberedelse kræver ro. Derfor kan 
den af gode grunde kun foregå et sted, hvor 
kursisterne ikke kan komme i kontakt med 
en og afbryde koncentrationen. Det burde 
også sige sig selv, at en lærer, der er træt, 

er ukoncentreret. Derfor bør ar-
bejdsgiverne glæde sig over, at 
lærerne er fleksible i forhold til 
at tilrettelægge forberedelsen, 
når de er friske og kan have 
et tilstrækkeligt overblik til at 
overskue de mange elevers læ-
ringsplaner og læringsstile og få 
skabt meningsfuld undervisning 
for dem alle.

Så ja, når en lærer med et hjertesuk si-
ger: ”Jeg savner, at min leder kender mit miljø  
og mine kursister. Ikke personligt, men  
så vedkommende forstår, hvad det er, jeg 
mener, når jeg siger noget om det”, kan 
det være svært at læse som andet end et  
behov for mere tilstedeværelse fra ledernes  
og ikke lærernes side. Ikke i form af over-
vågning og detailstyring af arbejdstiden, 
men som en føling med og anerkendelse af  
lærernes vilkår - eller som det står i rap-
porten:

”En ledelsesform, der i højere grad be-
skæftiger sig med de udfordringer, som læ-
rerne står med i klasserummene og i un-
dervisningen, således at VUC’er og lærere 
kan imødekomme den forandringsfyldte 
hverdag og den store inklusionsopgave”.

Hanne Pontoppidan siger det på denne 
måde:

- Det, man risikerer at smadre, hvis man 
ikke overlader styringen af arbejdstiden til 
den enkelte lærer, er et helt unikt uddan-
nelsessystem. Tænk, et engagement fra 
lærerside, man så lader hånt om. Jeg bli-
ver nødt til at sige, at det ikke er en klog 
arbejdsgiverstrategi. *

Det står der også 

Den forandringsfyldte hverdag finder sted på flere niveauer og på flere måder, fremgår det 
af rapporten På arbejde som VUC-lærer – en rapport om VUC-lærernes arbejdsopgaver og ar-
bejdsvilkår. Ud over nye kursistgrupper er det ændringer i forhold til undervisningstimer, 
skemalægning, opgaver i vejlednings- og pædagogisk-administrative sammenhænge, fra-
værs- og fastholdelsesprocedurer, arbejdet med forskellige undervisningsformer med mere.

Men lærerne fremhæver især, hvordan forandringerne i deres arbejde finder sted i selve un-
dervisningssituationerne, hvor de forskellige og ofte meget heterogene kursistgrupper bety-
der, at lærerne skal være pædagogisk og didaktisk forandringsparate.

Skulle man i øvrigt savne et mere repræsentativt billede på, hvor fleksible VUC-lærerne er 
allerede i dag, fås den i form af en kvantitativ undersøgelse fra Uddannelsesforbundet sid-
ste år. Her fremgår det for eksempel, at helt op til 61 procent af de adspurgte VUC-lærere 
angiver at have skiftende arbejdstider, og 41 procent, at de ofte både har dag- og aftenarbej-
de på samme dag.

•	 Der	er	29	VUC’er	på	landsplan	i	vidt	forskellige	størrelser	–	fra	47	til	3316	kursister.

•	 	I	2011	var	75	procent	af	kursisterne	unge	under	30	år.	Det	er	en	markant	ændring	på	 
cirka	ti	år	og	skyldes	blandt	andet,	at	flere	af	landets	VUC’er	udbyder	toårigt	hf	og	gymna-
sial supplering. På avu, FVU og ordblindeundervisningen er aldersfordelingen mere lige 
mellem unge og voksne under og over 30 år, men på avu var 60 procent af kursisterne 
unge og unge voksne under 30 år.

 Nu har jeg jo været lærer i 
over 30 år. Jeg bruger faktisk 
mere tid på at forberede mig 
nu, end jeg gjorde før.

”
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tal fra undersøgelsen:

I alt er der indsamlet 40 skemaer med hhv. 17 
skemaer fra 10 kommunale sprogcenter og 23 
fra 10 private sprogcentre. Her viser det sig, at:

•	 36	har	aftenarbejde,

•	 	32	har	delt	tjeneste	(begge	dele	gælder	især	de	
private sprogcentre, men det er udbredt også 
hos de kommunalt ansatte sproglærere)

•	 13	har	flere	arbejdssteder,

•	 to	har	weekendarbejde,	og

•	 tre	fungerer	som	vikar	med	kort	varsel.

Kun fire af de 40 sproglærere har ingen skæv-
belastning, som det kaldes.

•	 	Heraf	har	otte	aftenarbejde	én	gang	om	ugen,

•	 28	har	aftenarbejde	to	gange	om	ugen,	og

•	 	17	har	delt	 tjeneste,	det	 vil	 sige	både	dag-	
og aftenarbejde på samme dag, to gange om 
ugen.

Lærerne peger generelt på, at udviklingen i al-
lerhøjeste grad går mod en endnu barskere hver-
dag for lærerne med flere ugentlige lektioner og 
større hold. Det betyder, at mængden af rettear-
bejde også er steget. Og der er stadig mere ad-
ministrativt papirarbejde og skriftlig kontakt 
med kolleger - på grund af de skiftende møde-
tider er det nemlig svært at finde tid til at mø-
des face to face.

En lærer siger i undersøgelsen, at det, der over-
rasker hende mest ved arbejdet, er, ”at man ef-
ter 25 år i branchen stadig bruger så meget tid 
på at forberede sig. Jeg skal hver eneste uge for-
holde mig til 65 kursister med helt forskellige 
behov, ønsker og mål. Klasserne bliver større, 
rettemængden stiger, og det forventes, at man 
retter per mail og sender hjemmearbejde per 
mail. Kravene til kursisterne skærpes, og an-
tallet af test stiger”.

Læreren beskriver derudover en kursistgruppe, 
som stiller stadig stigende krav og ”fordrer, at 
man hele tiden holder sig ajour med de nyeste 
materialer, udarbejder øvelser til aktuelle artik-
ler og nye indslag på nettet/undervisningsfilm 
på YouTube og så videre.”

De arbejder om aftenen, i weekenderne og nogle gange både dag og aften på 
samme dag – lærerne på sprogcentrene. Nøjagtig som VUC-lærerne. De gør 
med andre ord præcis, hvad arbejdsgiverne (læs: kommunerne) bad dem om 

i den arbejdstidsaftale, de fik i 2008:
- Den var jo netop et opgør med al den tællen timer, som arbejdsgiverne bad os 

om tidligere, siger Anna Konstantelos Birke, lærer og formand for Uddannelsesfor-
bundets sektion for lærere i dansk som andetsprog.

Derfor siger hun lige nu undrende i forhold til overenskomstforhandlingerne:
- Jeg forstår ikke, hvad det er, kommunerne og staten vil med lærernes arbejdstid.

Fleksibilitet er lærernes mellemnavn
Anna Konstantelos Birke har samlet dagbøger for to uger fra sprogcenterlærere i 
hele landet for at dokumentere den fleksibilitet, lærerne viser allerede i dag. Under-
søgelsen er ikke repræsentativ som VUC-lærernes, men den giver et ret dækkende 
billede af, hvordan 40 af hendes kolleger fra både kommunale og private sprogsko-
ler arbejdede i henholdsvis uge 12 og 40 sidste år.

Undersøgelsen viser, at fleksibilitet nærmest er blevet lærernes mellemnavn. De 
udførlige dagbøger viser for eksempel tydeligt, at der ikke bliver skelet småligt til en 
timetæller, men at det mere er reglen end undtagelsen at undervise to aftener om 
ugen hver uge – og i øvrigt også to gange om dagen samme dag.

Faktisk har cirka tre fjerdedele af de adspurgte 11-12 timers arbejdsdage med fire-
fem timer i midten, der ikke tæller som arbejdstid. En af lærerne beskriver det på føl-
gende måde efter at have understreget, at arbejdet i sig selv er ”givende, udviklende og 
spændende”: "Aftenarbejde kan man vænne sig til, men delt tjeneste er en dræber! To 
dage om ugen med delt tjeneste er to dage om ugen med en arbejdsdag på 12 timer”.

Voksne kursister gider ikke vikarer udefra
Anna Konstantelos Birke arbejder selv som lærer på et sprogcenter og underviser 
voksne indvandrere. Derfor ved hun, hvorfor det er et vilkår med disse fleksible ar-
bejdstider: De fleste kursister har familie og arbejde, som skal passes, ”for indvan-
drerne har et krav på danskundervisning, og vi må jo ikke forhindre dem i at passe 
deres arbejde, vel?”

Dertil kommer, at lærerne flere steder er vikarer for kolleger med kort varsel, fordi 
voksne kursister ikke gider vikarer udefra, og derfor er det bedst, at vikaren er en fra 
teamet, der kender holdet og ved, hvad det arbejder med. Som hun siger:

- Indvandrerne har max tre år til at gennemføre, så de starter med det samme, når 
de kommer, flytter fra aften til dag og tilbage igen, hvis de skifter job eller er på skif-
tehold og så videre. Vi åbner og lukker altså hold med kort varsel og laver hele tiden 
om på lærernes skemaer og dermed arbejdstid.

Med andre ord: Sproglærerne er nødt til at være ekstremt fleksible for at være 
der, hvor kursisterne har brug for dem. Og det tilgodeser arbejdstidsaftalen fra 2008 
netop, fordi der står, at sproglærerne skal arbejde 1680 timer om året, efter man har 
trukket helligdage og ferie fra, og at resten finder man selv ud af:

- Er det ufleksibelt? spørger Anna Konstatelos Birke. *

Vi gør jo,  
hvad I ville ha’!

Lærere på sprogcentre:
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DM I LæRLING 
Mere end 250 unge fra 31 fag dystede i slutningen 
af januar om at blive Danmarks dygtigste lærlinge. 
2013-udgaven af DM i Skills - danmarksmesterska-
bet i erhvervsskoleelev - blev afholdt i slutningen af  
januar i NRGI Arena og Park i Aarhus. Undervisnings-
minister Christine Antorini åbnede konkurrencen, og 
Prins Joachim overrakte præmierne. Næste DM i Skills 
afholdes i Aalborg den 23.-25. januar 2014. Se mere 
på skillsdenmark.dk
FOTO: KASPER KAMUK
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Dårlig timing  
for nye regler

Mennesker, der er langtidssygemeldte med usikre diagnoser, bliver stadig ramt af 
tidsbegrænsningen i sygedagpengeloven med de nye regler for f leksjob. Især fordi det 

er krisetider, hvor arbejdsgiverne sjældent har ”råd” til de særlige hensyn, der kræves.



uddannelsesbladet 02-2013 23

De ændrede regler om fleksjob er 
endnu så nye, og de fulde konse-
kvenser og brugen af det sociale 

kapitel har endnu ikke vist sig. Derfor er 
det svært at se, hvad der vil ske med lo-
vens ellers fine intentioner om at forpligte 
arbejdsgiveren – også økonomisk – på at 
fastholde en medarbejder til arbejdsplad-
sen i en slags prøveperiode efter en lang-
tidssygemelding. Det vil sige at få arbejds-
giveren til i et år at betale sin delvist raske 
ansattes løn, for at vedkommende arbej-
der på særlige, hensynsfulde vilkår, indtil 
det kan afgøres, om han eller hun even-
tuelt kan ansættes i fleksjob eller skal på 
førtidspension.

Umiddelbart ligner det dog ”dårlig ti-
ming” at kræve en så stor grad af hensyn-
tagen og udgifter fra arbejdsgiverens side i 
en tid med pressede krav til bundlinjen, be-
sparelser, fyringer med videre, mener Erling 
Kure, socialrådgiver i Uddannelsesforbun-
det. Her er man derfor nervøs for, om den 
nye lov vil komme til at virke efter hensig-
ten, eller om medlemmer med komplicerede 
sygdomsforløb fortsat vil havne i en øko-
nomisk gråzone med risiko for en efterføl-
gende social deroute.

- Politisk tror man, at man får samlet alle 
op med de nye regler. Men det tyder det 
ikke på, at man gør: Dem med usikre diag-
noser eller flere sygdomme passer stadig 
ikke ind i sygedagpengelovens begræns-
ninger på et år og risikerer derfor fortsat at 
ryge ud af systemet. Herefter er det efter 
de nye regler op til arbejdsgiveren at be-
slutte, om vedkommende vil fastholde med-
arbejderen på særligt hensynsfulde vilkår i 
endnu et år. Det er en grundlæggende ud-
fordring i disse tider, siger han.

Nye regler løser ikke alt
En af de sager, som Uddannelsesforbundet 
har fået ind, er et godt eksempel på, hvad 
der er problemet, og hvad der ikke er løst 
med de nye regler om det sociale kapitel. 
Den handler om en medarbejder i det søn-
derjyske, som var udsat for en ulykke og en 
deraf følgende sygemelding, der trak ud og 
blev kompliceret af en fejlbehandling. Den 
betød dels, at skaden blev værre, og dels, 
at hun fik det psykisk meget dårligt oveni. 

Så dårligt, at hun røg ud af sygedagpen-
gesystemet efter et år, fordi lægerne ikke 
kunne sige klart, om – og i givet fald hvor-
når – hun kunne blive rask nok til at vende 
tilbage til sit sædvanlige arbejde.

Netop hun tilhører derfor målgruppen 
for det sociale kapitel og har endda en ar-
bejdsgiver, som vil strække sig langt for at 
beholde hende. Eller, som hendes tillids-
repræsentant Lars Pedersen fra Sprog-
centret i Haderslev siger, har arbejdsgive-
ren ”generelt vist sig at være interesseret i 
at få det til at virke” for hans kollega. Man 
har for eksempel været så large at udbe-
tale hendes fulde løn fra før sygemeldin-
gen i en ekstra måned, efter at sygedag-
penge-refusionen stoppede. Og man har 
også skrevet ned på papir, hvilke særlige 
hensyn der skal tages til hende på arbejds-
pladsen fremover, for eksempel at hun ikke 
må arbejde i aften- eller weekendarbejde, 
hvilken ”makker” hun må arbejde sammen 
med, på hvilken etage, hvor tæt på konto-
ret og så videre hun skal arbejde. Alt i alt 
meget omfattende hensyn, som arbejdsgi-
veren i hendes tilfælde er villige til at tage 
og eventuelt også betale ekstra for, hvis 
det er påkrævet.

rammes dobbelt hårdt
Tilbage står dog hendes økonomi. Fordi 
hun er røget ud af sygedagpengesystemet 
efter tidsbegrænsningen, og fordi hun nu 
kun kan arbejde i ni timer, er det det, hun 
får normal løn efter. Det vil sige en tredje-
del af den indtægt, hun havde, før hun blev 
syg. Og hun har ingen mulighed for at få 
suppleret op, da hendes mand har en al-
mindelig arbejdsindtægt, og parret derfor 
ikke kan få kontanthjælp.

Så alt i alt er der sket det i sagen, som 
typisk sker i den slags sager – og som fort-
sat sker med de nye regler:

- At det er dem, der har det allerhårdest 
helbredsmæssigt, som også får det aller-
hårdest økonomisk. Og det er ikke logisk, 
siger Erling Kure.

Dog må tillidsrepræsentant Lars Peder-
sen konstatere, at det, at hun ikke hele tiden 
fortsat skal stå til rådighed for at svare på 
spørgsmål fra lægerne og kommunen, har 
frigjort så meget ”mental energi” hos hans 

kollega, at hun nu har fået det bedre. Og 
samtidig har det i hendes tilfælde vist sig, at 
hun lykkeligvis er omfattet af en særlig ord-
ning i sit pensionsselskab, Lærernes Pen-
sion, der kan bruges til at supplere op med.

- Så alt i alt er den aftale, der nu fore-
ligger, den bedste løsning for hende i den 
nuværende situation, siger Lars Pedersen.

tr skal være på tæerne
Hvordan det kommer til at gå fremover – 
også efter prøveperioden på et år – kan 
hverken han eller Erling Kure forudsige. 
Men de råder til, at man generelt som til-
lidsrepræsentant er på tæerne, hvis man 
har en langtidssygemeldt kollega på ar-
bejdspladsen: At man for eksempel hele 
tiden holder kontakten mellem vedkom-
mende og ledelsen på vedkommendes ar-
bejdsplads, hvilket for eksempel i tilfældet 
fra Sønderjylland har været guld værd, og 
fordi man generelt har de bedste erfarin-
ger med at fastholde folk på arbejdsmar-
kedet, ”hvis der er tale om, at det sker hos 
den samme arbejdsgiver,” siger Erling Kure.

Han råder også til at undersøge, om den 
langtidssygemeldte kollega måske er med-
lem af en pensionskasse, som kan supplere 
en nedsat arbejdstid, som Lærernes Pen-
sion, når en kollega ryger ud af sygedag-
pengesystemet og ofte skal på nedsat tid 
og ellers bruge Uddannelsesforbundet i sa-
ger om det sociale kapitel.

De nye regler er nemlig absolut ikke for 
nybegyndere. *

{  Af DorthE pLEchIngEr -  foto: scAnpIx }

 
Det er loven om en aktiv beskæftigelsespolitik 
– og herunder reglerne om fleksjob – der er æn-
dret fra årsskiftet. Den vedrører de såkaldte fast-
holdelsesfleksjob, som beskriver, at hvis man 
skal i fleksjob på sin hidtidige arbejdsplads, 
skal man først være omfattet af det sociale ka-
pitel i et år. Og dette sociale kapitel er en aftale, 
der er indgået mellem KL og KTO, dvs. mellem 
kommunerne og lønmodtagerorganisationerne.
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Vi er en nation af små ledere – selv-
ledere. Det er den måde, vi har valgt 
at indrette os på herhjemme. 85 pro-

cent af os mener faktisk, at vi har indflydelse 
på vores egen arbejdssituation; det er den 
højeste andel i Europa. Det skyldes især, at 
så mange af os arbejder med mere imma-
terielle værdier - som for eksempel under-
visere, der arbejder med selv at finde ud af, 
hvordan de bedst og ofte alene får proppet 
den mest relevante lærdom ind i hovedet på 
28 forskellige kursister med vidt forskellige 
tilgange og forudsætninger:

- I dag tager undervisning udgangspunkt 
i den enkelte elev og den enkelte situation. 
Her kan man ikke bare gribe ned i en pose 
efter de sædvanlige standarder, men har 
brug for at etablere egne standarder, siger 
Anders Raastrup Kristensen, forsker og un-
derviser på Copenhagen Business School.

Han har sammen med kollegaen Mi-
chael Pedersen skrevet bogen Strategisk 
selvledelse. Den kommer på et tidspunkt, 
hvor netop selvledelse er til diskussion ved 
overenskomstforhandlingerne – i hvor stor 
udstrækning skal læreren selv kunne tilret-

Styr dig lige

{  Af DorthE pLEchIngEr }

A-KASSE FOR UDDANNELSESFORBUNDET

Meld dig ind i dag på ftf-a.dk, 
ring 70 13 13 12 eller SMS medlem til 1969

– så klarer vi alt det praktiske for dig

Vi står klar, hvis du mister 
jobbet eller har brug for 

sparring om dit arbejdsliv

Det er kendetegnende for det 
danske arbejdsmarked, at vi i stor 
udstrækning leder arbejdet selv. 
Det gælder også undervisere. 
Men skal det fungere, må der 
være klare visioner for, hvor vi 
skal hen. En ny bog handler om, 
hvordan man får det bedste ud af 
selvledelse.
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telægge og disponere over sin arbejdsdag? 
Og selv om der i bogen er brugt virksom-
heder som Mærsk Tankers, Danmarks Ra-
dio, Novozymes, KL, Københavns Kommune 
og Nokia og deres ledelse af selvledere, er 
udfordringerne de samme som i undervis-
ningsverdenen: at lede selvledende medar-
bejdere, så man opnår den rigtige balance 
mellem den nødvendige frihed i arbejdet og 
”forretningens” overordnede mål. Og sva-
ret er også hver gang det samme: Medar-
bejderen hader ”mikroskop-ledelse”, hvor 
lederen konstant kigger en over skulde-
ren for at se, hvordan man griber arbejdet 
an. På den måde tager man den nødven-
dige frihed fra folk. Omvendt er det forud-
sætningen for en reel frihed til at lede sit 
eget arbejde, at man præcist ved, hvad man 
skal og hvorfor.

- Da vi undersøgte selvledelse i virksom-
hederne, fandt vi ud af, at der, hvor selvle-
delse ikke fungerer, mangler der en fælles 
standard i form af et fælles mål. Man går i 
vidt forskellige retninger som medarbejdere, 
fordi man ikke har et kernemål. Og de ste-
der, hvor det fungerer, er dér, hvor man har 
et overordnet mål og en stærk eller aktiv 
ledelse, der hele tiden prioriterer at holde 
målet for øje på hvert enkelt niveau, siger 
Anders Raastrup Kristensen.

MUS-samtale hver måned
Han nævner, at ledelserne i Microsoft og 
ATP, hvor medarbejderne generelt trives 
godt, netop har sådanne klare visioner og 
mål, der er formuleret helt ned til hver en-
kelt afdeling og medarbejder. Og her hol-
der man MUS-samtaler – eller én-til-én-
samtaler - 12 gange om året:

- 12 GANGE OM ÅRET! som Anders 
Raastrup Kristensen udbryder:

- Og hver gang fokuserer man på, hvor 
den enkelte medarbejder er henne i forhold 

til at nå det overordnede mål. Ledelsen bli-
ver også selv målt på, om deres medarbej-
dere når deres mål. Så MUS-samtalerne kan 
være en gave, hvis de bliver brugt rigtigt.

- Men forud for alt går altså den overord-
nede vision, der skal udmøntes i en række 
mål og herefter igen delmål for de enkelte 
afdelinger, hver linjechef, hver medarbej-
der. Og den gode og aktive leder sørger for 
at engagere medarbejderen, så vedkom-
mende selv har en klar forståelse af, hvad 
hans eller hendes rolle er i det overordnede 
mål og derfor får en reel frihed i sit arbejde. 
Denne røde tråd igennem virksomheden be-
tyder for den enkelte, at vedkommende dels 
får det nødvendige mandat til at prioritere i 
sine egne arbejdsopgaver, dels hele tiden 
kan få det bekræftet hos lederen og altså 
også konstant kan skele opad til det over-
ordnede mål for enden af den røde tråd, så 
meningen med galskaben bevares.

Hippi-pis eller høje karakterer
Anders Raastrup Kristensen har set et ek-
sempel på, hvad der sker, når man netop 
ikke har et fælles mål for en skole. For ek-
sempel oplevede han en diskussion mel-
lem to skoleledere om, hvad folkeskolens 
kernemål er: Den ene mente, at det var at 
skabe den gode ramme for et trygt og godt 
børneliv. Den anden lænede sig så frem og 
sagde, at det var noget værre ”hippie-pis at 
fyre af”, for kerneopgaven var at være den 
bedste folkeskole med de højeste karak-
terer og de dygtigste elever!

- Hvis man har så forskellige opfattel-
ser af kerneopgaven, så opstår der en kon-
flikt, og det bliver nemt en kampplads. Hvis 
en leder ikke tager styringen på det, kan 
det betyde, at medarbejdergruppen bliver 
trukket midt over.

Det kan også gå galt på et mere indivi-
duelt niveau, hvis der er for uklare mål eller 

forestillinger om, hvad målet er, og hvordan 
den enkelte skal bidrage. Dermed får en 
medarbejder ikke redskaberne til at priori-
tere, og der opstår en ubalance og stress- 
tilstand. Eller omvendt en medarbejder, der 
forventer at få en medalje eller anerken-
delse for sit hårde arbejde, og som måske 
i stedet får en begmand, fordi det bare ikke 
har været en indsats på de rigtige områder, 
vedkommende har ydet.

tid i stedet for visioner
Så ja, selv om det tager tid at udarbejde vi-
sioner og mål, hvor den enkelte medarbej-
der selv er med i arbejdet med at ”tone” de 
overordnede mål til sin virkelighed og at 
holde medarbejdersamtaler, er det ganske 
enkelt kernen i velfungerende selvledelse:

- Når jeg spørger en leder, hvem der er 
forudsætningen for, at virksomheden når sit 
mål, siger han altid – for det har han lært 
at sige – medarbejderen. Men når jeg så 
spørger, om han har den nødvendige tid til 
at lede medarbejderne, er svaret som regel, 
at nej, det har han ikke. Han bruger altså 
ofte enormt lang tid på administration, men 
utrolig lidt tid på ledelsen af det personale, 
som er selve forudsætningen for, at han når 
målet eller resultaterne. Så spørgsmålet, 
der bør gå nedad i systemet, er, om det er 
de rigtige prioriteringer, man har i forhold 
til det overordnede mål.

Kan jeres erfaringer fra selvledelse på 
nogen måde bruges i forhold til spørgs-
målet om lærernes egen tilrettelæggelse 
af arbejdstiden?

- Som jeg ser det, er problemet, at det 
hele er kommet til kun at handle om tid og 
ikke om visionerne eller de overordnede 
mål for folkeskolen: Hvad er kvalitet, og 
hvad gør en god undervisning? Det er det, 
jeg synes, hele diskussionen først og frem-
mest bør handle om. *

Bogen om strategisk selvledelse rammer lige ned 

midt i overenskomstforhandlingerne: I hvor stor 

udstrækning skal læreren selv  kunne tilrettelægge 

og disponere over sin arbejdsdag? Til venstre en af 

bogens forfattere: Anders Raastrup Kristensen.
gyldendal business

Anders Raastrup Kristensen

Michael Pedersen

StrategiSk 
SelvledelSe 
Ledelse mellem frihed  
og forretning



pAusEnl l

Løsningen kan ses på www.uddannelsesforbundet.dk

Storbymandens  
byrde
På en og samme dag poppede følgende to nyheder op på 
Uddannelsesbladets redaktion:

1)   Kvinder er en underskudsforretning  
(Ugebrevet Mandag Morgen)

2)  Jylland giver underskud  
   (Ugebrevet A4)

Ud over at det er fantastiske overskrifter, så kan det godt være 
hård læsning for en mand fra København ... *

Facebook-brugere  
har flere nære relationer
Fordom: Mennesker, der bruger tid på internettet og på Facebook, 
har ikke så mange venner og bekendte som andre.

Fakta: Undersøgelser viser, at mennesker, der bruger tid på  
internettet og på Facebook, har flere nære relationer end dem, 
der ikke er online. *

Kilde: Pressemeddelelse fra Dansk Psykologisk Forlag om bogen  

Homo digitalis af Natasha Friis Saxberg
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SUDOKU let SUDOKU SVær

Den perfekte kombination af synlig ledelse og selvledelse.
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skift tilværelsen som kontanthjælps-
modtager eller førtidspensionist ud 
med en titel som direktør i dit eget 

firma. Du får støtte og undervisning både 
før og i en periode efter, virksomheden er 
gået i luften, og mulighed for at låne op til 
50.000 kroner som startkapital.

Sådan lød tilbuddet fra Aarhus Kommune 
i sommeren 2011 til ledige i matchgruppe 2. 
12 havde både modet og ideen til en virk-
somhed, og i dag har de fleste af dem en 
virksomhed. Fire får stadig førtidspension, 
men driver samtidig en virksomhed. Fire 
andre har haft så stor succes med at blive 
herre i eget hus, at de ikke længere mod-
tager offentlig forsørgelse, mens en enkelt 
er begyndt på en uddannelse. De tre sidste 
har ansøgt om igen at få offentlig forsør-
gelse, men har planer om på et senere tids-
punkt at forsøge sig med egen virksomhed.

- Jeg har set folk, der tidligere krøb langs 
panelerne, som nu går med oprejst pande, 
siger Steen Rehoff Larsen, der er virksom-
hedskonsulent i Jobcenter Aarhus og reelt 
udgør hele afdelingen for mikrolån.

I sit arbejde med at vejlede de nybagte 
virksomhedsejere trækker han blandt an-
det på sine erfaringer med at undervise 
voksne fra sin tid som daghøjskole- og af-
tenskolelærer.

- Jeg har en meget differentieret tilgang 
til borgerne. Jeg er vant til at formidle stof 
på mange forskellige måder, så det passer 
til den enkelte. Ligesom i undervisningen 
arbejder jeg også meget med at opbygge 
relationer. Har man ikke opbygget en god 

relation, er det svært at rykke folk, siger han.
Resultaterne er så positive, at Aarhus 

Kommune har besluttet at ændre ordnin-
gen fra forsøg til at være permanent. Øko-
nomisk giver det også god mening. 

- Hvis 1,2 person ad denne vej kan for-
sørge sig selv i fem år, kan vi finansiere ar-
bejdet med de næste 20 personer, fortæl-
ler virksomhedskonsulenten.

Deltagere føler sig privilegerede
Ideen om at yde mikrolån stammer oprin-
deligt fra Bangladesh og bruges i flere ud-
viklingslande. I 2008 besluttede organisati-
onen Socialt Udviklingscenter (SUS) at af-
prøve modellen i Danmark, og der var Aar-
hus Kommune med.

- I ulandene er tankegangen, at man yder 
mikrolån til ressourcestærke personer i et 
svagt samfund. SUS ville undersøge, hvad 
der skete, når man vendte modellen på ho-
vedet og gav lån til ressourcesvage perso-
ner i et stærkt samfund, fortæller Steen 
Rehoff Larsen.

Målgruppen var dengang borgere i 
matchgruppe 3, som er længst fra arbejds-
markedet. Steen Rehoff Larsen arbejdede 
på et værested og blev involveret i projek-
tet, da nogle af brugerne deltog. De nåede 
at oprette egne virksomheder, som blandt 
andet webdesigner, hundepasser og frisør. 
I en periode var de helt eller delvist selv-
forsørgende, og en evaluering viser, at alle 
rykkede nærmere arbejdsmarkedet. Un-
dervejs skiftede Steen Rehoff Larsen job 
til mikrolånsenheden, hvor han med et cv, 

Aarhus kommune giver 
rentefrie mikrolån til 
kontanthjælpsmodtagere og 
førtidspensionister, der har 
gåpåmod og en god ide til 
at starte egen virksomhed. 
En tidligere daghøjskole- og 
aftenskolelærer udgør ene 
mand hele afdelingen for 
mikrolån. Og her trækker 
han på sine erfaringer som 
voksenunderviser.

{  Af MIkkEL kAMp - 

foto: hELEnE BAggEr }

Mikrolån gør ledige 
til direktører
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der tæller arbejde med udsatte, undervis-
ning på daghøjskole og aftenskole og åre-
lang erfaring som selvstændig edb-kon-
sulent, har viden om både den forretnings-
mæssige og sociale side af jobbet. Derfor 
var det ham, der stod for arbejdet, da man 
i sommeren 2011 tilbød projektet til ledige 
i matchgruppe 2.

Første trin handlede om finde menne-
sker, som havde en idé til en virksomhed 
og var klar til at arbejde for den.

I den proces talte Steen Rehoff Larsen 
med cirka 65 ledige. Han fokuserede blandt 
andet på, om de ledige rent faktisk havde 
en idé, de brændte for, hvorvidt ideen var 
realistisk, og om de var villige til at flytte 
sig mentalt, hvis ideen ikke passede helt 
til virkeligheden.

- Samtalerne var gode. Også for dem, der 
ikke kom med, for nogle fandt ud af, at de-
res planer var urealistiske. Jeg sagde fak-
tisk kun nej til to. Resten endte med selv 
af sige fra, fortæller Steen Rehoff Larsen.

Man skal føle sig som selvstændig
Ad flere omgange blev deltagerantallet 
skåret ned til 16, og så begyndte selve ar-
bejdet med at forberede virksomhederne.
Det begyndte med et regnskabsforløb med 
otte kursusdage over to måneder. Senere 
lærte deltagerne om markedsføring, og de 
kom på et firedages intensivt forløb, der in-
deholdt både personlig udvikling og udvik-
ling af forretningsplanen. Til sidst var 11 le-
dige klar med visitkort, hjemmesider til firma-
erne og cvr-nummer. Nu var det virkelighed.

- De 11, der er tilbage, føler sig privile-
gerede, og det er et godt tilbud til menne-
sker, der har det svært med chefer og kon-
ventionelt arbejde. Man skal føle sig som 
selvstændig for at være selvstændig, der-
for skulle de være helt klar, når virksomhe-
den gik i luften, siger han.

Det var her, lånene kom til udbetaling. 
Deltagerne kunne låne op til 50.000 kroner 
rentefrit, men ingen valgte at låne så mange 
penge. De nøjedes typisk med 30.000 kroner 
til at starte virksomhederne, der blandt an-
det  beskæftiger sig med rengøring, syning 
af tøj, grafisk design og indtaling af lydbøger.

Det første halve år, efter virksomhederne 
gik i luften, fik ejerne løbende sparring hos 
Steen Rehoff Larsen og deltog i workshop-
per sammen. Samtidig modtog de kontant-
hjælp eller anden offentlig ydelse. Efter 
seks måneder skal de dog stå på egne ben.

Lovgivningsmæssige begrænsninger 
betyder, at de ikke kan få offentlig støtte i 
længere tid, blandt andet fordi det vil være 
konkurrenceforvridende. 

- Efter seks måneder spørger vi, om vi 
skal hjælpe med at lukke forretningen, el-
ler om de fortsætter, så vi kan stoppe kon-
tanthjælpen. Det er hårdt, men de fleste 
foretrak at fortsætte forretningen, fortæl-
ler virksomhedsrådgiveren.

Vil være bedre rollemodeller
Steen Rehoff Larsen fremhæver, at alle del-
tagere, der har lånt penge - også de, der 
har lukket virksomheden - er i gang med 
at afdrage på gælden.

- Det vidner om, at de er ansvarlige, si-
ger han og kalder mikrolånene for intelli-
gent aktivering, fordi det er selvvalgt, har 
jobgaranti og giver ledige mulighed for at 
vise, hvad de kan på deres egne præmisser.

- Vi hører ofte borgere sige, at de aldrig 
har fået en chance. Til dem siger vi: "Nu 
har du chancen. Vis os, hvad du kan." Hvis 
det så viser sig, at det bare er snak, tager 
vi den derfra, siger han.

Steen Rehoff Larsen har oplevet flere 
store øjeblikke. Blandt andet når folk har 
skrevet deres første faktura og har fortalt, 
at det er første gang i ti år eller måske hele 
deres liv, at de har tjent deres egne penge.

- Én har sagt, at hun vil lave noget, som 
får hendes børn til at se anderledes på de-
res mor. Andre har nævnt, at de vil være 
gode rollemodeller for deres børn. De vil 
ikke bare være nogen, der henter penge 
på kommunen, fortæller han.

Der er dog en vis risiko.
- Det er ikke noget, vi leger. Der kom-

mer et efterspil i forhold til moms og skat. 
Hvis de borgere, vi hjælper i gang, opfø-
rer sig uhensigtsmæssigt og for eksempel 
ikke vil tale med os, er der en risiko for, at 
de kommer til at skylde penge væk, siger 
Steen Rehoff Larsen.

Indtil videre findes ordningen kun i Aar-
hus, men nu vil blandt andre Københavns 
Kommune følge trop. *

Som tidligere daghøjskolelærer ved 
Steen Rehoff Larsen, at det er svært at 
rykke folk, hvis man ikke har en god 
relation. Derfor arbejder han også som 
virksomhedskonsulent i Jobcenter Aarhus 
meget med at opbygge relationer.
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lÆserBreVe

Mens vi venter på OK 13
Desværre ser det ud til, at vi eud-lærere 
under overenskomstforhandlingerne bliver 
ramt af samme retorik som vores gode kolle-
ger i folkeskolen. Alt tyder på, at et krav om 
større produktivitet – læs mere tilstedevæ-
relse, mindre forberedelse - også vil ramme 
os undervisere på ungdomsuddannelserne.

Man har glemt, at vi ikke har bestilt an-
det de sidste ti år end at blive besparet og 
effektiviseret. Mange af de sjove mulighe-
der, man havde som underviser tidligere, er 
væk, og alt gøres minutiøst op i tid. Det er 
ikke en udvikling, lærerne har været glade 
for, men en udvikling, vores ledelser til dels 
er blevet pålagt fra undervisningsministeri-
ets glade neo-liberale!

Argumenterne om, at lærerne også må 
bidrage i krisetider, er altså ude i hampen! 
Vi har ikke bestilt andet de sidste ti år end at 
bidrage til fleksible løsninger på vores sko-
ler i konstante nedskærings- og besparel-
sesdagsordner. Det havde klædt en social-
demokratisk ledet regering og en socialde-
mokratisk finansminister at indse og aner-
kende det. Det havde klædt den socialde-
mokratiske statsminister, finansminister og 
undervisningsminister at lade være med at 
fremstille lærere i folkeskolen og på ung-

domsuddannelserne som hindringer for at 
nå regeringens mål om at sætte uddannelse 
i fokus ved at påstå, at vi ikke har været ef-
fektive nok. Det har vi!

Jeg tror ikke, mine mange kolleger har 
de store forventninger om lønstigninger ved 
OK 13, men vi har en forventning om, at man 
skal holde sig væk fra vores arbejdstidsaf-
tale. Det er helt galt, hvis man begynder at 
pille ved den danske model, hvor en central 
aftale om arbejdstid jo allerede i forvejen 
bruges ved lokale forhandlinger

 Det må være vores forhandleres fornem-
ste opgave ved OK 13-forhandlingerne at 
vise, at en arbejdstidsaftale er et must for 
lærerne på ungdomsuddannelserne. Uden 
den er vi helt lost og overladt til arbejdsgi-
vernes og ledelsernes ofte mangelfulde 
indsigt i det, det virkelig handler om, nem-
lig vores kerneydelse: undervisning. Der er 
eksempler nok i eud-verdenen lige nu, der 
viser, hvad der kan ske, hvis ledelse af ung-
domsuddannelserne overlades til ledelserne 
alene. Vores nuværende aftale er fleksibel 
nok! Inden for rammerne af den kan vi sag-
tens forhandle os frem til flere fleksible løs-
ninger om vores arbejdstid.

Det bliver også vores forhandleres for-

nemste opgave at påvise, at de tal, der er 
fremme om, at lærere kun underviser ni ti-
mer om ugen, må stilles i skammekrogen. 
Vi bidrager gerne med skemaer fra min 
egen skole, der giver et helt andet billede 
af en eud-lærers daglige timetal. Ligeledes 
må der slås en tyk streg over det billede, 
medier og andre ”storyfortællende” ivrige 
interessenter tegner af erhvervsskolelæ-
rere som grådige overtimehajer. Den me-
gen overtid på erhvervsskolerne kan i høj 
grad forklares med mangelfuld ledelse og 
planlægning af arbejdet. Jeg kender ingen 
af mine kolleger, der stræber efter overtid. 
Det er ikke til at forstå, hvis en socialde-
mokratisk ledet A-side ikke vil lytte til vir-
keligheden, men i stedet vil hælde til over-
fladiske mediers negative fremstillinger af 
de faktiske forhold.

Forhåbentlig vil forbundets igangværende 
undersøgelse understrege, at undervisere 
på erhvervsskolerne bestemt ikke kommer 
sovende til deres løn.

(Fork. af red.)

Ole Minnet
fællestillidsrepræsentant
Roskilde Tekniske Skole
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Kommentar til en anmeldelse     
I det seneste nummer af Uddannelsesbla-
det er der en anmeldelse af mit materiale 
Træk en opskrift. Anmeldelsen er ikke sær-
lig positiv, og det er jeg selvfølgelig ikke så 
glad for. Det er nu ikke derfor, at jeg griber 
til pennen. Det skyldes, at der i anmeldel-
sen er nogle misforståelser.

Det første, anmelderen peger på, er ”de-
ciderede mangelfulde oversættelser”. Her 
bruger hun rucolasalat som eksempel og 
mener, at ordet skal oversættes til rocket 
salad. Dette er ikke forkert, men der bru-
ges også i daglig tale andre begreber, her-
under rucola lettuce. Der er altså fra over-
sætterens side tale om et valg. 

Engelskmaterialet er oversat af en eng-
lænder, der som voksen er flyttet til Dan-
mark og har taget en videregående uddan- 
nelse her. Hun har endvidere kontakter i Eng-
land, som hun spørger i tilfælde af tvivl. Kan 
det blive mere autentisk? De øvrige sprog 
er oversat af Hurtigoversaetter.dk, der har 
adskillige store virksomheder som kunder. 

Der er ingen grund til at drage oversæt-
ternes kompetencer i tvivl. 

Der er korrekturfejl, og det skal der helt 
klart rettes på. Man kan jo blive helt sta-
veblind, når man læser korrektur, og der er 
vel sket det samme, som tilgiveligt er sket 
for anmelder: Hun overser, at Schnittlauch 
er et substantiv og derfor skal skrives med 
stort begyndelsesbogstav. Men det er en kri-
tik, som jeg tager til mig. Der må ikke være 
nogen fejl, og der skal bedre korrektur- og 
indsætningsmetoder i brug! 

Materialet er afprøvet på et MTM-grund-
forløbshold (Mad Til Mennesker, red.). Jeg 
formoder, at elever, der er vurderet uddan-
nelsesparate hertil, også er godt fortrolige 
med begreber som hvedemel, løg, urtekniv, 
spækbræt, rodselleri m.fl. Der er selvfølge-
lig ikke nogen læring for disse elever i den 
danske udgave. Der kan sidde et par ele-
ver med få engelskfærdigheder, som vil 
have gavn af den engelske udgave, og et 

par stykker mere med få tyskfærdigheder 
- i fald der undervises i dette sprog.

Mht. den trekantede måleske glæder det 
mig, at eleverne fangede, at der er sprog i 
at tale om genstandes udtryksform og an-
vendelsesmuligheder. Det er netop hensig-
ten med Træk en opskrift, da det ikke er 
et madlavningskursus, men et sprogtileg-
nelsesredskab.

Træk en opskrift er ikke et undervis-
ningsprogram, men et undervisningsred-
skab til brug for underviseren. Det er un-
derviseren, der kender eleverne, som fast-
sætter læringsniveauet og organiserer ar-
bejdet i klasserummet. Måske står under-
viseren med et hold, hvor læringsmålet pri-
mært er at bruge nutidsformen i verberne i 
stedet for bydeformen. Eleverne sidder så 
parvis og konstruerer det sprog, de skal 
bruge i forbindelse med fremlæggelsen, 
og gennemtænker arbejdsprocessen fra 
start og til, at der er ryddet op.

Eller underviseren har et hold, hvor der 
kan stilles større krav. Det kan fx være, at de 
bliver bedt om at forbedre opskriften med 
den hvide grundsovs. Dvs. at eleverne har 
nogle basisord på billedkort og i opskriften 
til rådighed og bliver udfordret på at finde 
flere ord og sprogligt forberede formidlin-
gen. Underviseren kan også udvælge nogle 
billedkort af fx frugt, rodselleri, persille m.fl. 
og bede eleverne om på tid at skrive så 
mange frugter, rodfrugter og krydderurter, 
de kan komme i tanke om. Eller bruge bil-
ledkortene med hakket kød og kyllingelår 
og lade eleverne fortælle, hvordan de selv 
tilbereder disse råvarer. Mulighederne for 
at jonglere med de 192 magnetiske billed-
kort er mange.

Når man kører materialet igennem som 
angivet i vejledningen, erfarer man, at hvis 
alle opskrifter er fordelt, vil stort set alle bil-
ledkortene, som af eleverne er opsat alfa-
betisk på whiteboard-tavlen eller en anden 
magnetisk tavle, være taget ned og ligge hos 

de forskellige arbejdsgrupper. Er hovedpar-
ten af kortene ikke taget ned, er det, fordi 
processen ikke har været gennemtænkt.

Hvis der - som foreslået - skal være flere 
opskrifter i materialet, vil det medføre, at 
der lægges et tilsvarende antal billedkort i 
æsken - ca. 30 stk. Muligheden har været 
overvejet, men blev af hensyn til omfang og 
pris forkastet. Men det er en overvejelse 
værd, om billedkort omhandlende opryd-
ning og rengøring skal erstattes med flere 
ingredienser, der giver større valgmulighe-
der for eleverne i arbejdet med opskrifterne.

Så på den måde kan en kritisk anmel-
delse godt være afsæt for nye ideer. Og 
tak for det.

(Fork. af red.)
Ulla Sommer
Catch Sight®

bland dig i debatten
Læserbreve sendes til 
blad@uddannelsesforbundet.dk
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Ac Annoncer  
8628 0315 
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NYe BøGer

Redaktionen har modtaget følgende bøger. Nog-
le af dem vil blive anmeldt i kommende numre af 
Uddannelsesbladet.

Pil løg - fæld tårer
Af Bjarne Bentzen. Skriveforlaget 2013. 426 s. 
249 kr.
Ny skriftlighed. En brugsbog
Af Marlene Ballebye m.fl. Systime 2013. 89 s. 
118 kr.
Læringsrum
Af Rune Fjord Jensen & Bodil Hovaldt Bøjer. 
Akademisk Forlag 2013. 160 s. 269 kr.
Mennesket i verden. Grundbog til filosofi
Af Kasper Larsen & Christoffer Boserup Skov. 
Systime 2013. 139 s. 180 kr.

 grundbog i sprog
Af Michael Ejstrup. Gyldendal 2012. 237 s. 279 kr.

    

Forfatteren, Michael Ejstrup, er tydeligvis en meget 
belæst mand og kan gengive en masse aspekter 
af sprog. Han kan fortælle om sprog og fysiologi, 
sprog og kommunikation, sprog og identitet, sprog 
som struktur og sprog som talehandlinger. Frem for 
alt kan han sige noget om dialekter. Her er hans de-
tailviden enorm.

Ejstrup er en meget engageret fortaler for ac-
cept af udtale, der afviger fra den officielle: rigs-
dansk. Han pointerer, at rigsdansk blot er én sprog-
brug blandt mange andre.

Selv om forfatteren har både viden og enga-
gement, har jeg svært ved at se Grundbog i sprog 
som udgangspunkt for lærerstuderende i sprogfag, 
som er nævnt om den primære målgruppe. Ejstrup 
vil vise sprog som ”menneskets helt særlige form 
for kommunikation, der har givet muligheden for at 
skabe højtudviklede samfund”. Men det er netop 
forbindelsen sprog-samfund, der ikke kommer or-
dentligt til udtryk; det hele er for tamt, og vi mister 
en stribe vigtige pointer.

”Sprog er magt” står der hele tre gange i Grund-
bog i sprog. Men hvilken slags magt? Tilsyneladen-
de mener forfatteren, at magt og sprog kun er for-

aNmeldelser

lÆserBreVe

På erhvervsskolerne svarer overarbejdet nu til ca. 800 lærerstillinger.
10 års nedskæringer under VKO-flertallet har ført til arbejdsløshed blandt 

folkeskolelærere, gymnasielærere, sprogskolelærere, universitetslærere etc.
I denne situation prøver lærerforeninger at bremse unødigt overarbejde. 

Således fik GL (Gymnasieskolernes Lærerforening) for nylig fastansat ca. 60 
lærere ved - på grundlag af overenskomsten - at kræve overarbejde stoppet.

Nogle lærerforeninger har en overenskomst, der forbyder unødigt over-
arbejde, så man kan stille krav til skolerne om at ansætte i stedet for at give 
lærere overarbejde.

Hvordan er Uddannelsesforbundets overenskomster på dette område?
Hvilke krav stiller Uddannelsesforbundet specifikt på dette område?
Hvordan reagerer arbejdsgiverne?

Bo Vesterlund
lærer i spansk og dansk som andetsprog

sVAr:
Systematisk og vedvarende overarbejde, som det ses på nogle arbejdspladser, 
er fuldstændig uacceptabelt. Vi har påpeget problemet over for vore modpar-
ter i staten igen og igen. Men de afviser blankt at gribe ind fra centralt hold.

Desværre kan arbejdsgiverne pålægge overarbejde, uden at vi reelt kan 
gøre noget. Det er et stort problem for arbejdsmiljøet, for kvaliteten i opga-
veløsningen og for de ledige lærere, der kunne være kommet i beskæfti-
gelse, hvis arbejdsgiverne havde taget vare på deres ledelsesansvar på en 
ordentlig måde.

Efter min opfattelse burde alt overarbejde skulle afspadseres. Det ville 
løse problemet, uden at fleksibiliteten blev sat over styr. Men heller ikke det 
finder arbejdsgiverne acceptabelt.

Jeg er sikker på, at der ikke findes overenskomster, hvor man kan afvise 
overarbejde. Og selv om der i overenskomsterne står, at unødigt overarbejde 
så vidt muligt bør undgås, så er det op til en konkret fortolkning, som arbejds-
giverne og vi vil være voldsomt uenige om. Reelt har de fat i den lange ende, 
selv om det er uhyre ringe ledelse, der har store konsekvenser for de ansatte.

Heldigvis er der rigtig mange af vore arbejdspladser, hvor tingene fun-
gerer efter hensigten. Men det gør jo ikke problemerne mindre eller mere  
acceptable der, hvor de er.

Uddannelsesforbundet har derfor på alle vore områder denne gang frem-
sat et konkret krav, der går på at forbedre arbejdsmiljøet qua en løsning af 
problemerne med skæv- og overbelastning. Arbejdsgiverne har blankt afvist 
disse krav med henvisning til, at den medicin, der efter deres mening skal til 
for at bedre arbejdsmijøet, er fuld ledelsesret. Goddag mand økseskaft, si-
ger jeg bare; men sådan er det.

Hanne Pontoppidan
formand for Uddannelsesforbundet

Stressede lærere på overtid
– og arbejdsløse lærere!
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aNmeldelser

bundet på den måde, at nogle dialekter har fået 
højere prestige end andre. Samfundets mest 
magtfulde personer er i stand til at sætte deres 
sprogbrug igennem som den korrekte, der dan-
ner norm for resten af samfundet, fortæller Ej-
strup.  Men bliver sprog til magt af den grund? 
Vil det ikke gælde i alle mulige andre sammen-
hænge, at noget har høj prestige, fordi det har 
forbindelse til overklassen?

For mig at se sætter forholdet sprog og magt 
sig igennem på flere afgørende ledder, som vi 
desværre ikke kommer til at høre om. Et af dem 
handler om, hvordan ord kan defineres. Hvis man 
har magt til at farve begreberne, har man også 
en nøgle til at dominere andres tanker. Et andet 
aspekt handler om de institutioner, der er om-
kring sproget. Sprog udfoldes altid i givne me-
dier forstået i bredeste forstand. I medierne til-
lades visse ytringer og andre forbydes. Der ud-
øves en institutionaliseret magtudfoldelse, og det 
får vidtrækkende følger for sprogproduktionen.

Sådanne overvejelser finder man ikke antyd-
ningen af i Grundbog i sprog. Vil man have den 
slags kritiske vinkler, skal man helt tilbage til Ole 
Togebys Om sprog fra 1977, som er dybtgående 
kritisk, men alligevel trænger til at blive ajourført.

Steen Gottlieb

 bios - grundbog 3
Af Kim Bruun. Gyldendal 2012. 200 s. 249 kr.

    

Faget biologi er i dag meget andet end blot no-
get om blomster, blade og celler. Og vore ele-
ver i ungdomsuddannelserne er ofte yderst op-
taget af større emner med meget komplekse 
problemer som miljø, bæredygtighed, ressour-
cer, sundhed m.m.

Denne glimrende bog lever til fulde op til så-
danne forhold, idet eleverne har kan finde svar 
på spørgsmål som: Hvorfor kan vi omdanne suk-
ker til fedt, men ikke omvendt? Hvordan finder 
man ud af, om et kemikalie er for farligt at bru-
ge? Hvor stor var vores forfædres hjerner, da de 
begyndte at gå på to ben? Hvordan fungerer fø-
devarekontrollen? Og talrige lignende spørgsmål.

Bios - Grundbog 3 er en del af et komplet 
lærebogssystem på ungdomsuddannelserne. 
Bøgerne dækker kernestoffet og en stor del 

supplerende stof. Desuden lægger de op til 
samarbejde med andre undervisningsfag som 
matematik, samfundsfag, kemi m.fl.

Samlet beskæftiger bogen sig med grund-
læggende temaer som bioteknologi, sundhed, 
sygdom og bæredygtighed og lignende. Og 
den gør det vældig godt med kapitler som dis-
se: Etologi eller adfærdslære, Biogeografi: tør-
ke, fugtighed, varme og kulde, Det intermedi-
ære stofskifte, Plantefysiologi, Økotoksikologi, 
Palæontologi, Menneskets evolution og Biolo-
gi i det moderne landbrug.

Gennem alle kapitler er lavet en fin balan-
ce mellem tekster og illustationer. Sproget i de 
korte afsnit i hvert kapitel er meget nutidsdansk, 
men absolut ikke primitivt. Derfor vil elever og 
kursister kunne tilegne sig stoffet uden sprog-
lige problemer.

Et andet glimrende element er bogens tal-
rige illustrationer: fotos, diagrammer, tegninger 
osv.; her mærker man for alvor forfatterens og 
redaktørernes store erfaring med undervisnings-
bøger. Et godt eksempel er afsnittet s. 104-105 
om DDT, hvor de nu kendte langtidsvirkninger 
forklares og beskrives på en måde, så de vidt 
forskellige forhold inddrages og perspektiveres. 
Derved kan vore elever bedre forstå, hvorfor man 
i sin tid brugte DDT, idet man - eller i hvert fald 
offentligheden - ikke vidste bedre, end at dette 
stof var velegnet til at udrydde diverse sygdomme.

En enkelt anke skal dog nævnes her: Nog-
le af illustrationerne er simpelthen for små eller 
for gnattede. Man kan simpelthen ikke se, hvad 
billedet forestiller, eller forstå sammenhængen 
med den tilhørende tekst!

Når forlagene mere og mere sætter sider-
ne op med en tekst kun på cirka to tredjedele 
af siden, skaber det plads til fotos, grafer og fi-
gurer. Men hvorfor lader man så mange illustra-
tioner være så små? Ofte fylder fotoet måske 
kun en mindre del af denne spalte, som derved 
blot er bar. Det har mange elever og kursister 
gennem tiden kommenteret og naturligvis ef-
terlyst, at man skulle bruge den plads!

Disse anker til trods vil bogen med store for-
dele kunne anvendes på flere af vore uddan-
nelser: eud, hf, avu, teknolog m.m., og mange 
lærere vil kunne hente megen inspiration her.

Ole Fournais

 Ildfast i krydsild. Standhaftig skolele-
delse i brændpunktet
Af Henrik Berggren Jessen & Claus Madsen. 
Klim 2012. 148 s. 199 kr.

    

Der er adskillige brændte fingre og brændstof i 
bogens behandling af temaet skoleledelse. En 
af de mange oneliners er da også: Vil du tæn-
de, må du brænde. I det hele taget gennemfø-
res metaforen om at brænde for sagen (altså 
god skoleledelse) fra først til sidst. Uden at mi-
ste gnisten kunne man tilføje.

Henrik Berggren og Claus Madsen har sat 
sig for at skrive en bog, der kan hjælpe lede-
re i skoleverdenen til at tackle et spidsbelastet 
arbejdsliv. Bogen her kan læses både som en 
debatbog og en fag- og redskabsbog  i leder-
skab. Ifølge forfatternes forord arbejder skole-
ledere anno 2013 i et krydsfelt af forventnin-
ger fra mange forskellige interessegrupper. Ikke 
mindst elever, forældre og lærere, men også po-
litikere på alle niveauer.

Denne bog er del af forlaget Klims serie 
Ledelse&Læring. Serien er tænkt som inspira-
tion inden for det faglige spændingsfelt, hvor le-
delse og læring er på dagsordnen. Bidragene til 
debat er først og fremmest udfordringer og ”for-
styrrelser” med henblik på  at skabe både efter-
tænksomhed og handling blandt skoleledere. I 
sin egenskab af fagbog bygger bogen på em-
piri fra forskning, hverdagscases, undersøgelser 
af skolelederes arbejdsvilkår samt forfatternes 
egne erfaringer. Indholdet af cases er hentet fra 
mange hjørner af skolemiljøet: kollegiale rygter, 
arbejdstidsaftaler, den temperamentsfulde le-
der, holdninger til omgangsform, fra oprydning 
til udvikling, sammenhængskraft og flere andre.

Bogens samlede ambition præsenteres som 
et handlingsorienteret arbejdsredskab. Ud over 
at fremlægge praktiske erfaringer, rummer den  
- naturligt nok - også afsnit om teori og model-
ler. Fra teoridelen kan

nævnes forandringsledelse, kendetegn på 
succesfuld skoleledelse og karakteristika for 
skoler med højt præstationsniveau.

I denne bogs univers vil konsekvensen af at 
have fået ”forstyrret sin forståelse” give anled-
ning til både refleksion og praktiske tiltag. Som 



34 uddannelsesbladet 02-2013

hjælp og inspiration afsluttes hvert kapitel der-
for med et sæt spørgsmål og plads til læse-
rens egne notater.

Ifølge forfatterne er der i dag et stort be-
hov for at uddanne og professionalisere lede-
re i hele den danske folkeskole. På side 124 
citeres forskere i ledelse (Digmann og Niel-
sen) for, at ”Det er de færreste ledere, der er 
uddannet til at varetage ledelsesprofessionen, 
og derfor er det ikke alle, der har de kompeten-
cer, der skal til for at kunne løse de strategiske 
ledelsesopgaver”. Eller som Lars Qvortrup an-
detsteds formulerer det: Man begriber med de 
begreber, som man har.

Bagerst i bogen er oplistning af links og 
referencer. Meget umiddelbart anvendeligt for 
både nuværende og kommende skoleledere. 
Men også særdeles  inspirerende til yderligere 
fordybelse og inspiration for alle, der interesse-
rer sig for ledelse og  (skole)udvikling.

Marianne Bindslev

 Det moderne USA. Forbillede eller 
skræmmebillede?
Af Andreas Bonne Sindberg & Henrik Bon-
ne Larsen. Systime 2012. 168 s. 167 kr.

    

Ingen danskere kan undslå sig for indflydelse 
fra det moderne USA. Det være sig sprogligt, 
kulturelt eller politisk. Eller økonomisk og mili-
tært. De fleste danskere har nok et både-og-
forhold til denne daglige påvirkning, som vi ram-
mes af. Vi elsker og fascineres af ikke mindst 
de teknologiske nyskabelser, som oprindeligt 
kommer fra De Forenede Stater: Google, Face-
book, Twitter, interaktivt tv osv.

Samtidig forholder mange sig kritisk både til 
brugen af disse teknologiske medier og til den 
amerikanske indflydelse på hele verdenshisto-
rien. Udtrykket  den stigende amerikanisering 
er ikke altid brugt positivt i den offentlige debat.

Der er altså mange grunde til at beskæfti-
ge sig med USA’s historie i undervisningen på 
gymnasieniveauet.  Denne bog behandler en 
række væsentlige begivenheder i amerikansk 
historie efter år 1900. Det sker i fem kapitler 
med en kronologisk fremstilling af USA’s hi-

storie. Med fokus på både udenrigs- og inden-
rigspolitik.  Herefter følger en tekstsamling, der 
i sig selv giver godt stof til kildekritisk arbejde.

I det første af de nævnte kapitler gives en 
udmærket introduktion til det politiske system 
i USA: forfatningen, partierne m.m.  En god 
baggrund for alt yderligere arbejde med tema-
et USA i historie-undervisningen. På den måde 
kan der komme fakta på begreber og instituti-
oner, som vi kender fra film, musik og tv. Bare 
tænk på, hvor mange Hollywood-film, der ud-
spilles i og omkring  forbrydelser, retssager og 
individets kamp for retfærdighed.

Forfatternes ambition er ifølge forordet at 
”formidle viden om og forståelse for, hvordan 
USA blev verdens førende stormagt, og give 
eleverne forudsætninger for at diskutere, hvor-
dan USA har forvaltet denne supermagtsstatus.”

Efter denne anmelders mening er nærvæ-
rende undervisningsbog ren suspense. Den er 
medrivende og sprogligt klar. Med et  variabelt 
og relevant indhold fremlagt i en umiddelbart 
tilgængelig og stram form uden svulstige eller 
overflødige detaljer. 

Marianne Bindslev

 Shakespeare. lives and Works
Af Ole Juul Lund. Gyldendal 2012. 184 s. 
189 kr.

    

Ole Juul Lunds bog  Shakespeare – lives and 
works bygger på tanken om vigtigheden af 
Shakespeares arbejde i den britiske selvforstå-
else og kultur. At Shakespeare på sin vis er lo-
gisk at inddrage som en del af kulturforståelsen 
i engelskfaget, da det er en del af det britiske 
og for den sags skyld amerikanske curriculum.

Bogen er målrettet de gymnasiale uddan-
nelser (A-niveau), hvilket fremgår tydeligt af bo-
gens bagside og af forfatternes indledning. Ef-
ter en gennemlæsning, er der for mig heller in-
gen tvivl om, at bogens niveau er højt, både hvad 
angår indhold og teksternes sværhedsgrad.

Ole Juul Lund skriver i sin indledning, at bo-
gen er tænkt som et komplet undervisningsfor-
løb, altså at eleverne skal læse bogen fra ende 
til anden. Bogen gennemgår Shakespeares liv 

og den tid, han levede i, engelsk teatertradition, 
genrer Shakespeare arbejdede med, Shakespe-
ares lyrik, forhold til det engelske sprog, og hvad 
der er sket med hans arbejde siden hans død.

Ole Juul Lund fortæller, at han ikke er dra-
matiker, men derfor bruger han stadig en del 
af bogen på teaterteknik og begreber fra tea-
terverdenen. Det kan diskuteres, hvor relevant 
det er i forhold til undervisningen på et gymna-
sium eller lignende. Til hvert kapitel er der fle-
re arbejdsspørgsmål, og nogle få gange fore-
slår Ole Juul Lund at lade eleverne dramatise-
re. I den henseende kan der argumenteres for 
relevansen af det mere teaterfaglige.

Bogen er en entusiastisk nørds værk. Man 
kan mærke, at Ole Juul Lund brænder for em-
net, som til tider er lidt tørt og kompliceret. Bogen 
er fuld af interessante små faktabidder, men tek-
sterne er svære. Der er heldigvis ordforklaringer 
løbende i bogen - primært på engelsk, men til ti-
der på dansk. Ordforklaringerne er velvalgte, da 
en del af de Shakespeare-tekstbidder, der er lø-
bende i bogen, indeholder mange talemåder, be-
skrivelser og referencer, som ikke bruges i dag.

Som jeg nævnte tidligere, så er der til hvert 
kapitel arbejdsspørgsmål. Mange af arbejds-
spørgsmålene stiller store krav til elevernes 
skriftlighed. Efterhånden som man får sig ar-
bejdet igennem bogen, går arbejdsspørgsmå-
lene fra at være meget skriftlige og tekstnære 
til at være mere kreative. Arbejdsopgaverne til 
eleverne stiller høje krav til deres analytiske ev-
ner, forforståelse og evne til at tænkte abstrakt. 

Til hans ros er det lykkedes Ole Juul Lund at 
benytte Shakespeares tekster i vid udstrækning 
igennem bogen. Ole Juul Lund vender hele ti-
den tilbage til Shakespeares tekster og bruger 
tekstbidderne til at understøtte sine argumen-
ter og påstande. Shakespeares tekster er svært 
tilgængelige, og trods de mange ordforklarin-
ger og indledningsvise forklaringer på, hvad der 
foregår i Shakespeares tekst, så er det et svært 
emne, og niveauet er højt.

Min personlige forhåbning om, at denne bog 
kunne gøre Shakespeare mere spiselig for mine 
avu-elever, er desværre ikke blevet opfyldt, for 
trods Ole Juul Lunds glødende interesse for 
emnet, så ligger barren højt.

Mette Kokholm 

aNmeldelser
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Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal foreligge straffeattest.

slagelse.dk

Slagelse Sprogcenter

To lærere i Dansk som Andetsprog

• En fast fuldtidsstilling
• En barselsvikariat fuldtidsstilling  
 (1. april - 31. december 2013)

pr. 1. april 2013.

Om os
Sprogcentrets kerneopgave er Undervisningsministeriets 
Danskuddannelser 1-3, hvor vi underviser så fleksibelt og 
målrettet som muligt. Vi har holdundervisning både i sprog- 
centrets moderne læringsmiljø, på virksomheder og 
uddannelsesinstitutioner - også som blended learning.

Derudover har vi tilbud om ungehold, brancherettet under- 
visning, FVU, kursus i danske samfundsforhold, eneunder-
visning, m.m.

Vi prioriterer en pædagogisk it-strategi for at målrette 
og optimere vores tilbud yderligere, fx ved at bruge 
læringsplatformen “It’s Learning” og ved en løbende kom- 
petenceudvikling for alle lærere.

Vores profil er udadvendt, vi videndeler gerne og netværker 
– også på tværs af lande og faggrupper. Aktuelt deltager 
vi i to EU-projekter ”Mobillæsning” og ”Once upon a time 
in Europe”.

Om dig
• du er en engageret og professionel lærer, der kompe-

tent og sikkert fører kursisterne fra a til b

• it er en integreret del af din undervisning, og du har 
ideer til og mod på at tænke ”ud af boksen” i forhold til 
traditionel klasseundervisning

• du er udadvendt, har lyst til aktivt at udvikle, kan selv- 
stændigt løse utraditionelle opgaver og varetage ekstern 
formidling

• du har en relevant uddannelse enten som lærer med 
sprog som linjefag eller som bachelor i et sprogfag

• du er enten færdig, i gang med eller indstillet på at tage 
uddannelsen ”Underviser i Dansk som Andetsprog for 
voksne”, som er en forudsætning for at kunne under-
vise på de officielle Danskuddannelser.

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingerne er på fuld tid og aflønnes i henhold til gældende 
overenskomst.

Ansøgning sendes pr. e-mail til margh@slagelse.dk 
eller til Slagelse Sprogcenter, Sct. Pedersgade 18, 4200 
Slagelse. Du bedes tydeligt angive, hvilken af stillingerne 
du søger.

Ansøgningsfrist mandag den 18. februar kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler afholdes den 21. og 25. februar på 
Slagelse Sprogcenter, Sct. Pedersgade 18, 4200 Slagelse

Yderligere oplysninger
Henvendelse til forstander Margot Hansen tlf. 58 57 55 30/ 
24 63 95 39.

Slagelse Sprogcenter er en selvstændig, decentral kommunal institution, der refererer  
til arbejdsmarkedschefen. Sprogcentret er centralt beliggende nær Slagelse Station.

Sprogcentret har 35 medarbejdere, 410 DU-kursister, og vi tilbyder undervisning på 
hverdage (dag- og aftenhold) samt på lørdage (9-13).

www.slagelsesprogcenter.dk
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Uddannelsesforbundet afholder ekstraor-
dinær kongres om de igangværende over-
enskomstforhandlinger (OK 13).

tid: Torsdag den 21. marts 2013 
  kl. 10.30–16.00.
sted:  Radisson Blu H. C. Andersen 

Hotel, Claus Bergsgade 7, 
  5000 Odense.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Fastsættelse af forretningsorden
3.  Drøftelse af scenarier og strategier  

i forhold til OK 13
4.  Fastsættelse af konfliktstøtte og  

konfliktkontingent

Senest torsdag den 21. februar 2013 
(dvs. fire uger før kongressen) vil for-
slag til behandling på den ekstraordinæ-
re kongres blive lagt på Uddannelsesfor-
bundets hjemmeside – uddannelsesfor-
bundet.dk – og udsendt til de delegerede. 
Der henvises til punkt 14 i Uddannelses- 
forbundets vedtægter. 

Læs mere på uddannelsesforbundet.dk

Mindeord

Mogens Bo Hansen
Mogens Bo Hansen er død, 68 år gammel.

Mogens var formand for Landsforbundet af Voksen- og Ungdoms-
undervisere (LVU) fra 1986-1998. I hans formandstid voksede forbun-
dets medlemstal markant, og både de ansatte i ungdomsskolerne, ind-
vandrerundervisningen og daghøjskolerne blev overenskomstdækket.

Det var en tid præget af optimisme og en tid, hvor voksenundervisning stod højt på 
den politiske dagsorden. Og Mogens formåede at udnytte den politiske medvind til at 
sikre de ansatte gode og trygge vilkår.

Mogens var en mand fyldt med energi og gåpåmod og en mand, der stillede store 
krav til både sig selv og de folk, han arbejdede sammen med. Det sikrede ham succes, 
men kostede ham også dyrt på den helbredsmæssige front.

Nu er han ikke mere, og vore tanker går til hans familie.
Kære Mogens, tak for din store indsats. Æret være dit minde.

Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet (tidl. formand for LVU)

Hvem er Årets  
Erhvervsskolelærer 2013?

Kender du en erhvervsskolelærer, der er eks-
traordinært dygtig, reflekteret og inspireren-
de? Så indstil ham eller hende til hæderspri-
sen som Årets Erhvervsskolelærer, som Ud-
dannelsesforbundet står bag sammen med 
tænketanken DEA, Handelsskolernes Lærer-
forening og Nationalt Center for Erhvervspæ-
dagogik på Professionshøjskolen Metropol.

Både lærere, ledere og studerende kan ind-
stille kandidater til prisen, som er på 15.000 
kroner.

Prisen tildeles som udgangspunkt til én 
lærer. Man kan dog indstille op til tre lære-
re, hvis de indstilles på grund af et fælles pro-
jekt, forløb eller andet, hvor de alle lever op til 
kriterierne. Prisen kan kun uddeles til lærere 
ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Deadline for nomineringer er den 13. marts 
2013, og prisen uddeles den 15. maj.

Hent nomineringsskema og læs mere om 
prisen, kriterier, indstilling af kandidater m.m. 
på Professionshøjskolen Metropols hjemme-
side: www.phmetropol.dk

eKStrAOrDINær 
KONgreS  
i Uddannelsesforbundet 

torsdag den 21. marts 2013

rettelSer
I Uddannelsesbladet nr. 1, januar 
2013, var der en vox pop i temaet 
om TR-rollen. Desværre var der 
byttet om på billederne af Torben  
Grell fra Roskilde Produktions-
skole og Thomas Vindeløv fra 
Campus Vejle VUC (s. 15 og 22).

I samme blad var der en forstyr-
rende trykfejl på side 16. I ar-
tiklen "Hvis man slog stillingen 
som tillidsrepræsentant op, skul-
le man betale en meget høj løn" 
skulle første sætning have lydt:

"Tidligere opererede tillids-
repræsentanten inden for nogle 
mere faste rammer, hvor blandt 
andet forhandlinger om løntillæg 
og arbejdstidstilrettelæggelse var 
en central del af opgaven."

 
Vi beklager.

Er du OK?
løn
barsel
pension
ekstra ferie
uddannelse

Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber

Det er OK at have en overenskomst. Den sikrer dig en ordentlig 
løn og gode pensionsforhold. Den skaffer dig ekstra feriedage 
og løn under barsel. Den giver dig mulighed for efteruddannelse 
og meget mere.

Det er din fagforening, der forhandler overenskomsterne på plads 
og giver dig et stærkt fagligt fællesskab, så du er OK.

Test din OK-viden på ErDuOK.dk – og vind en ferierejse.

LO og FTF er de to store hovedorganisationer for lønmodtagere i Danmark. LO og FTF har knap 100 medlemsorganisationer og taler på vegne af godt 
1,5 millioner lønmodtagere. Vi går nu i gang med en treårig oplysningsindsats om, hvorfor det giver mening at være medlem af en fagforening.
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faGliGt aktuelt Af JEns DAM, VIcEsEkrEtArIAtschEf I uDDAnnELsEsforBunDEt

på vej til forlig eller konflikt?

Arbejdsgivernes hovedkrav er at 
komme af med alle aftaler om ar-
bejdstid på alle undervisningsom-

råder. Og kravet rettes både mod folke-
skolen, gymnasier, privatskoler, men også 
mod alle vores skoleområder: erhvervssko-
ler, AMU, VUC og produktionsskoler i sta-
ten samt ungdomsskolen, jobcentrene og 
sprogcentrene i kommunerne. 

Arbejdsgiverne vil også af med den regu-
leringsordning, som sikrer, at offentligt an-
satte følger med, når privatansatte stiger i 
løn. Desuden vil arbejdsgiverne af med se-
niorordninger og aldersreduktion.

Uddannelsesforbundets hovedbesty-
relse ønsker i det lys at få drøftet status 
på overenskomstforhandlingerne og her-
under få drøftet konsekvenser og eventu-
elle konfliktscenarier med de delegerede til 
Uddannelsesforbundets kongres. Derfor er 
der indkaldt til ekstraordinær kongres den 
21. marts i Odense.

Hvor hele forhandlingsprocessen ender, 
kan slet ikke forudses i skrivende stund.

Forlig
Ender vi – selv om det ser vanskeligt ud – 
med at aftale nye overenskomster med ar-
bejdsgiverne, skal alle omfattede medlem-
mer stemme om resultatet. Det sker denne 
gang elektronisk. Der sendes brev ud om 
resultatet, der stemmes om, om hvor man 
kan finde yderligere oplysninger og om, 
hvordan afstemningen teknisk foregår. 
Der vil løbende blive orienteret om eventu-
elle aftaler og om afstemningen herom på 
hjemmesiden.

Konflikt
Bliver vi ikke enige med arbejdsgiverne, kan 
vi bringes i en situation, hvor en strejke fra 
vores side eller en lockout fra arbejdsgiver-
nes side bliver en realitet. Hvis parterne skal 
ud af de lige nu gældende aftaler, skal der 
være en såkaldt frigørende konflikt.

Kommer vi i den situation, vil en konflikt 
blive varslet. Af os og de andre lærerorga-
nisationer, eller arbejdsgiverne eller begge 
parter med et varsel på en måned. Alle over-
enskomstansatte medlemmer kan omfat-
tes af en konflikt.

En konflikt er et meget alvorligt fagligt 
skridt at tage. Som medlem er det vigtigt 
at kende vilkår og rettigheder. Allerede nu 
kan man finde information om, hvad der er 
op og ned i en konfliktsituation på hjemme-
siden. Tjenestemænd og tjenestemandslig-
nende ansatte kommer ikke i konflikt, men 
er som de overenskomstansatte omfattet 
af aftaleresultatet.

I en konfliktsituation skal medlemmerne, 
både overenskomstansatte, tjenestemands- 
og tjenestemandslignende ansatte, betale 
et ekstra kontingent som støtter de kolle-
ger, som er i strejke eller er lockoutet af ar-
bejdsgiverne.

Kommer der en konflikt, opretter vi de 
nødvendige informationskanaler herom, så 
tillidsrepræsentanter og medlemmer får den 
nødvendige information.

Lige nu er vi som nævnt i en uforudsi-
gelig situation. Vi informerer tillidsvalgte og 
medlemmer løbende.

Vi anbefaler vores medlemmer at følge 
med på uddannelsesforbundets hjemme-

side for nyheder og information: www. 
uddannelsesforbundet.dk

Har du spørgsmål, informationer, syns-
punkter til overenskomstsituationen, er du 
altid velkommen til at kontakte forbundet 
på info@uddannelsesforbundet.dk  *

I skrivende stund er det vanskeligt at vurdere, hvordan 
forhandlingerne om en ny overenskomst for Uddannelsesforbundets 
medlemmer på det offentlige område ender. Aldrig har vi oplevet 
vores arbejdsgivere så lidt kompromissøgende i forhandlingerne med 
lærerne som denne gang.

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 personligt 
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
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Underviser  
med rygrad og

blødt hjerte
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Mindfulness er en måde at være til 
stede i verden, hvor man er op-
mærksom på det, man oplever, 

med venlighed og en intention om at skabe 
glæde – både for sig selv og andre. I de se-
nere år har der været et sandt boom i an-
tallet af kurser i at praktisere mindfulness 
både for private og i erhvervslivet. Det er 
ganske enkelt blevet in. Derfor har vi talt 
med Didde og Nikolaj Flor Rotne, der er for-
fattere til bogen Mindfulness i pædagogik-
ken, som også snart udkommer i USA. Han 
er uddannet cand.pæd.pæd.psych. og fol-
keskolelærer, mens hun har en baggrund 
som folkeskolelærer og meditationsleder.

Hvad kan man bruge mindfulness til 
som underviser?
- Mindfulness gør dig til en relationskom-
petent autoritet på den kærlige måde, 
hvor du har rygrad og et blødt hjerte, siger  
Nikolaj Flor Rotne og fortsætter:

- Undervisere har et krævende job. For 
at bevare den indre ro er det vigtigt at op-
bygge et sted i sig selv, hvor man kan finde 
klarhed og råstyrke. Gennem mindfulness 
udvikler man kompetencer, der gør, at man 
oftere føler sig hjemme i verden og bliver i 
stand til at dele den glæde med eleverne.

Hvordan bringer man nærvær ind i 
undervisningen til glæde for sig selv 
og eleverne?
- Gennem sig selv og sin egen evne til at 
være til stede med fuld opmærksomhed i 
den undervisningssituation, man står i. Kon-
kret kan man gøre det ved at begynde at 
etablere en mindfulness praksis og træne 
sit nærvær. Gennem øget nærvær kan man 
bedre se, hvad der er brug for i læringsrum-
met. Mindfulness giver overblik, så man kan 
træffe de bedste beslutninger. Så i første 
omgang handler det om at gøre det selv. 

Næste skridt kunne være at introducere 
eleverne til mindfulness-øvelser, forklarer 
Didde Flor Rotne.

Hvordan kan man for eksempel bruge 
mindfulness, hvis ens elever ikke er  
motiverede for at blive undervist?
- Det nærvær og overskud, som mindful-
ness skaber, er med til at styrke undervi-
sernes autoritet. Mindfulness styrker evnen 
til at forstå elevernes intentioner og behov. 
Man bliver bedre til at reflektere over det 
læringsmiljø, man skaber. Man lærer at fo-
kusere på muligheder frem for forhindrin-
ger, på anerkendelse og taknemmelighed 
frem for utilfredshed. Alt det er stærkt mo-
tiverende for eleverne. De oplever sig værd-
sat og forstået, og lærerne bliver  forbilleder 
for dem, siger Nikolaj Flor Rotne og tilføjer:

- Gennem mindfulness skaber vi en til-
stand, hvor vi bliver mere stille indeni, og 
hvor tanker og følelser ikke spiller os et 
puds. Det er den stilhed, vi træner og bli-
ver gode venner med, og som gør, at vi er i 
undervisningen på en mere overskudsag-
tig måde og med færre forsvarsmekanis-
mer. Der vil gennem mindfulness være en 
større tillid i undervisningen og ikke så stort 
et behov for at kontrollere alting eller iret-
tesætte eleverne.

I tale om pædagogiske superstjerner. 
Hvad er det?
- Det er en lærer, der forvalter balancen 
mellem at bidrage med sit engagement, 
overskud og glæde i undervisningen, og 
som samtidig opretholder en god forbin-
delse til sit indre helle: det sted i sig selv, 
hvor overskuddet strømmer fra. Gennem 
mindfulness-praksis lærer man at forvalte 
sig selv og sine ressourcer mere positivt, 
så man er i sin profession på en berigende 
måde, siger Didde Flor Rotne.

Hvor meget og hvordan skal man træne 
mindfulness, for at det virker?
- Man kan for eksempel bruge øvelserne fra 
vores gratis ebog, som kan hentes på stil-
hedsrevolutionen.dk. Hvis man sætter fem-
ti minutter af dagligt til at komme i gang, vil 
man efter ganske kort tid opleve positive 
resultater i form af indre ro og større over-
skud og glæde. Og så skal man selvfølgelig 
gøre det til en vane, siger Didde Flor Rotne.

Hvordan ser I fremtiden for  
mindfulness i pædagogikken?
- Der er flere grunde til, at vi tror, at mind-
fulness bliver en almindelig del af det pæ-
dagogiske felt. Der kommer mere og mere 
forskning på området, og mindfulness er al-
lerede et populært og anerkendt fænomen 
- ikke kun i Danmark, men i store dele af 
verden, siger Nikolaj Flor Rotne og slutter:

- Gennem mindfulness styrker man de 
oprindelige idealer, der var grunden til, at 
man gik ind i professionen som lærer. Når 
undervisere har mere overskud og glæde, 
giver de det videre til deres elever. Glade 
elever skaber et bedre samfund på sigt. *

Mindfulness-øvelse
1.  Sid godt og hav en intention om at ville skabe  

glæde.

2.  Læg mærke til din indånding og udånding 
med en indstilling af venlig opmærksomhed. 
Læg eventuelt en hånd på maven, så du kan 
mærke åndedrættet.

3.  Læg mærke til det, der kommer frem i din op-
mærksomhed. Smil gerne og vend tilbage til 
opmærksomhed på åndedrættet.

4.  Hver gang din opmærksomhed fæstner ved 
en tanke, en følelse eller en sansning, så læg 
mærke til det og vend opmærksomheden til-
bage til åndedrættet.

{  Af tInE BoEL sEJBæk -  foto: MIkkEL østErgAArD }

undervisere kan have glæde af at styrke deres indre ro 
og smittende glæde gennem mindfulness, mener Didde og 
Nikolaj Flor Rotne, der skriver bøger og afholder kurser i 
mindfulness og pædagogik.



NYHED på vej til Puls!

DU 3

Puls er et grundbogsmateriale til de tre første moduler 
på DU 3. Der er lagt vægt på, at kursisterne i arbejdet 
med bøgerne, får mulighed for at indgå i meningsfuld 
kommunikation og for at bruge sproget aktivt i inter
aktion med andre. 

For at undgå, at kursisterne kommer til at tale ’flydende 
forkert’, har Puls hele tiden sideløbende fokus på udtale 
og grammatik – enten integreret i de enkelte opgaver el   
ler som deciderede udtaleopgaver og grammatikopgaver. 
Udover et væld af forskellige opgavetyper indeholder 
Puls sjove og afvekslende quizzer og spil.

Puls 1 udkommer medio marts 2013.
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Kom til GRATIS kursus i Puls 1 den 19. marts i København.
Læs mere og tilmeld dig på alfabetaforlag.dk

Puls 1 indeholder som noget nyt et 
inter aktivt website med ekstraopgaver, 
billed serier, dialoger, lytteforståelse 
m.m. Web-delen kan bruges i klassen
fx til differentieret undervisning eller 
individuelt af kursister derhjemme.
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