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præsten kan heller ikke 
uden forberedelse
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god mad
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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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kort NYt {  Af LucAs VAgn EngELL }

200 talentfulde unge fra 39 fag på erhvervsuddannelserne 
dyster i DM i Skills 2013, der skydes i gang af undervis-
ningsminister Christine Antorini torsdag den 24. januar. 

Det sker i NRGI Park & Arena på Stadion Allé i Århus, hvor prins Joachim vil overrække præ-
mierne til de dygtige vindere lørdag den 26. januar.

medlem af Uddannelsesforbundet stod til at falde ud af dagpengesystemet fra 
1. januar 2013. I det hele taget er der ikke mange langtidsledige på  Uddannel-
sesforbundets områder. Blandt de medlemmer, der er i Lærernes a-kasse, skal 
kun omkring en håndfuld vinke farvel til dagpengene i årets første tre måne-
der, hvis de ikke får job forinden. Blandt de, der er med i FTF-A, vil fire falde for 
grænsen i løbet af januar, ti i februar og otte i marts - medmindre de får job inden.

Bedre kvalitet  
i ungdoms- og  
voksenuddannelser

Elever og kursister skal have flere under-
visningstimer, mere differentieret undervis-
ning og flere timer sammen med læreren.

Nej, det er ikke folkeskolen, vi taler om, 
men regeringens vision for bedre kvalitet 
i ungdoms- og voksen- og efteruddannel-
serne, som blev offentliggjort lige før jul.

Baggrunden er blandt andet, at frafal-
det i erhvervsuddannelserne er for stort, 
at for få unge vælger en erhvervsuddan-
nelse, og at for mange voksne, ufaglær-
te beskæftigede ikke kan læse, skrive el-
ler regne tilstrækkeligt godt, ligesom for 
få ufaglærte opkvalificeres til faglært ni-
veau med udgangspunkt i deres faktiske 
kompetencer.

Derfor har regeringen opstillet tre mål, 
som den vil følge tæt: Alle elever og kur-
sister skal blive så dygtige, som de kan. 
Uddannelserne skal mindske betydnin-
gen af social baggrund i forhold til de fag-
lige resultater. Elevers og kursisters trivsel 
skal styrkes.

- Vi skal forny og forbedre vores ung-
doms- og voksenuddannelser, hvis vi skal 
klare os i den globale konkurrence. Vi har 
gode og engagerede lærere og skolele-
dere, og det er dem, der er nøglen til, at 
vi kan få reelle forandringer, siger børne- 
og undervisningsminister Christine Anto-
rini og fortsætter:

- Skoleledelsen spiller en helt central 
rolle, hvis ambitionerne skal blive til virke-
lighed. Derfor vil vi styrke den strategiske 
ledelse på skolerne og give lederne bed-
re mulighed for at tilrettelægge undervis-
ningen i tæt dialog med lærerne.

Regeringen vil i løbet af året kom-
me med konkrete udspil blandt andet på 
baggrund af anbefalingerne i Erhvervsud-
dannelsesudvalget fase II og regeringens 
ministerudvalg for ungdomsuddannelser.

Ulla Tørnæs og Bertel Haarder (begge V) 
vendte som undervisningsministre det blinde 
øje til, mens private firmaer misbrugte offent-
lige tilskud til efteruddannelse. Det konklude-
rer Rigsrevisionen i en stærk kritik af de mi-
nistre, der havde ansvaret fra 2003 til 2009.

Rigsrevisionens kulegravning kom efter 
omfattende misbrug i AMU-systemet. Ud-
gangspunktet for skandalen var en reform i 
2003, der privatiserede AMU-systemet og 
blandt andet gav private firmaer lov til at ud-
byde AMU-kurser.

Ifølge Rigsrevisionen blev ministeriet al-
lerede i 2005 advaret om risikoen for priva-
te kursusfirmaers misbrug, men først i 2009 
greb Bertel Haarder ind.

Arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgen-
sen fra Aalborg Universitet vurderer ifølge Avi-
sen.dk, at venstreministrene har haft en stærk 
interesse i at lade det liberaliserede system 
vise sit værd:

- Både Tørnæs og Haarder har lagt en po-
litisk strategi ned over systemet, som desvær-
re har haft den konsekvens, at det er sket en 
stigning i misbrug af offentlige tilskud.

Statsrevisor Mogens Jensen (S) drager 
paralleller til Lars Løkke Rasmussens sag om 
overbetaling af privathospitaler.

- Man kan ikke undgå at få den tanke, at 
der er taget et særlige hensyn til, at andre ak-
tører skulle have lov at agere på det her mar-
ked, og at der har været en meget åben tilgang 
til, at de skulle have lov at agere - lidt i stil med 
det vi har set med privathospitaler, siger han.

Bertel Haarder, der i dag er formand for Fol-
ketinget, afviser statsrevisorernes næse. Han 
forklarer, at han ihærdigt opfordrede AMU- 
udbyderne til at holde orden i egne rækker og 
udøve stram selvdisciplin - netop for at undgå 
skærpet kontrol.

- Nu siger Rigsrevisionen så beklageligvis, 
at der har været for meget dårlig forvaltning på 
skolerne, og det beklager jeg dybt. Men jeg be-
klager også, hvis det så fører til, at der nu skal 
indføres et kontrolhelvede for skolerne – det 
er slemt nok i forvejen, siger han til Avisen.dk 
og afviser blankt et politisk motiveret hensyn.

Kilde: avisen.dk og "beretning til statsrevisorerne om 

utilsigtet brug af amu", december 2012

Blå Blok ignoReRede AMU-snyd
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sÅ oPRandT daGen, hvor de første måtte tage imod 
den nye lavere uddannelsesydelse for dog i det mind-
ste at have et eller andet forsørgelsesgrundlag det næ-
ste halve år.

Al sund fornuft burde tilsige, at når arbejdsløsheden 
stiger, bliver det vanskeligere at få eller at fastholde job, 
og derfor er en forkortelse af dagpengeperioden og en 
forlænget genoptjeningsperiode nok ikke verdens klo-
geste ting at indføre netop i den situation. Ikke desto 
mindre var det, hvad regeringen valgte at gøre sidste år.

Da det så ikke overraskende viser sig, at der er folk, 
der vil falde ud af dagpengesystemet begrundet i de ved-
tagne opstramninger, så laver regeringen i første omgang 
en akutpakke (der gives et halvt års dispensation). Da 
krisen ikke så overraskende ikke er forsvundet på dette 
halve år, kommer akutpakke 2 (nu skal der reserveres 
job til de, der er ved at falde for dagpengegrænsen, ved 
at indføre en præmie til arbejdsgiverne på 25.000 kro-
ner for at ansætte en af disse ledige i et år). Da der ikke 
overraskende ikke er akutjob nok kommer akutpakke 3. 
Nu tilbydes de samme ledige uddannelse i op til et halvt 
år på en reduceret dagpengesats.

HelT ÆRlIGT, HVoR godt synes I lige selv, det går? Tror 
I, kære regering, at man i løbet af de sidste seks måne-
der kan få nye kompetencer, der matcher et job, der står 
og venter på en? Hvis det var tilfældet, er det da noget 
af en falliterklæring, at man ikke langt tidligere i ledig-
hedsperioden har set dette og har iværksat den nødven-
dige uddannelsesindsats!

Nej, fakta er, at der for tiden faktisk er krise, og at be-
skæftigelsen er mærket af dette. Jobbene er der simpelt-

hen ikke i den udstrækning, der er efterspørgsel efter dem.
Det burde tilsige, at 

-  man indretter en dagpengeperiode, der svinger med 
mulighederne for at få beskæftigelse,

-  man sikrer reelle muligheder for at genoptjene retten 
til dagpenge, hvis man mister den. Det bør ske via en 
kortere genoptjeningsperiode og ved, at man ikke kun 
kan genoptjene dagpenge, når man er i ustøttet arbejde, 
men også når man deltager i aktiveringsindsatser, der 
bedrer ens muligheder på arbejdsmarkedet,

-  man fjerner barriererne for at få supplerende dagpenge, 
således at også deltidsjob reelt er tilgængelige,

-  man sætter massivt ind med jobrotation, så den sam-
lede arbejdsstyrkes kompetencer får et gedigent løft, 
når nu beskæftigelsessituationen muliggør det.

HVIs ReGeRInGen VÆlGeR at sætte ind som foreslået, 
vil vi for det første sikre, at vi har en veluddannet arbejds-
styrke, når vi atter får brug for at skrue op for produk- 
tionen. For det andet vil vi sikre, at vi faktisk har tilstræk-
kelig mange med tilknytning til arbejdsmarkedet, som er 
parate til at trække i arbejdstøjet. Og for det tredje vil 
vi undgå at bringe en stor gruppe voksne danskere i en 
uværdig og ulykkelig situation, når de må konstatere, at 
pengekassen er lukket, og de må gå fra hus og hjem.

Kære politikere, vil I ikke nok bruge det næste halve 
år til at komme ud af den kattepine, I har bragt jer selv 
og ikke mindst de arbejdsløse i?

Rigtig godt nytår!

Af Hanne  
Pontoppidan,  
formand for  
uddannelses- 
forbundet
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07 FoRBeRedelse i  

  Forberedelse er blevet et skældsord. Lærere skal have mindre  
af den, mener regeringen og andre politikere, arbejdsgivere og  
dele af befolkningen. Men forberedelse er nødvendig – og ikke  
kun for undervisere. Vi har spurgt tre andre formidlere – en  
sognepræst, en tv-vært og en standupper – om, hvorfor og hvordan 
de forbereder sig. Og om hvad der sker, hvis de ikke gør

07 Sabine Bech-Hansen, sognepræst

08 Louise Wolff, tv-vært

10 Jan Gintberg, standup-komiker

13 sPoT På TR-Rollen 

14  Rasmus Wangsaa Fogt er ny tillidsrepræsentant og har netop  
været på første del af uddannelsen

16  RUC-forsker om ændringer i tillidsrepræsentantens opgaver

18  Uddannelsesforbundets TR-uddannelse

19  Lærer Lotte Klein om sine opgaver som  
tillidsrepræsentant på VUC

22  Faglærer Birgit Vind Madsen om sine opgaver  
som tillidsrepræsentant på en erhvervsskole

24  Hvilken type er du? Forskere fra Københavns  
Universitet har opstillet fire TR-typer

26 Pausen

28 FoRBeRedelse ii  

28  Sådan forbereder en ungdomsskolelærer og  
en erhvervsskolelærer sig til undervisningen 

30 debat   

33 nye bøger & Anmeldelser

35 Hjemmeside       
 Ansigtsløft til uddannelsesforbundet.dk

37 Fagligt aktuelt
 om overenskomstforhandlingerne

38  interview
  om kostens betydning for unge med  

ADHD og andre adfærdsforstyrrelser
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Mere 
frilæsning for 

pengene

Dansk som andetsprog

14276

Vedkommende
Underholdende 

Enkelt

Frilæsningsbogen Mallorca Bank Idiot består af tre 
selvstændige historier, som hver især lever op til de 
formelle krav til tekster, der kan opgives til mundtlig 
modultest på DU 3.2 og DU 2.3. Der er med andre ord 
tale om tre ”grønne” modulromaner samlet i én bog. 

Historierne er enkle, underholdende og vedkommen-
de, og den sproglige sværhedsgrad er nøje tilpasset 
målgruppen af voksne udlændinge på A2-niveau.  

Til DU 3.1 og DU 2.2 er der tidligere udkommet  
Venskab Ægteskab IKEA-skab, som er tre ”røde” 
romaner i én bog:

Én bog, tre romaner!

Kun
kr. 81,-
ex moms

NYHED

De tre små historier bliver fortalt i et  
lettilgængeligt og mundret sprog. Teksten virker  
vedkommende og relevant for alle voksne og kan  

give stof til både eftertanke og diskussion (…)  
Det er til enhver tid en udfordring at kombinere sproglig 

enkelhed med en tekst, der rammer en voksen elev-
gruppe. Det er dog til fulde lykkedes her i bogen (…) 

Mine allerbedste anbefalinger.

Uddannelsesbladet 2012

“
” 

14276 GYL_Ann_Uddannelsesbladet nr 1_fakta&fiktion_210x270.indd   1 18/12/12   15.03
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Lærernes forberedelsestid er i den grad lagt for had fra alle sider. Regeringen, arbejdsgiverne 
og store dele af befolkningen ser den helst hen, hvor peberet gror, mens lærerne omvendt kæmper 
for det, der næsten kan kaldes arvesølvet: Ordentlig tid til at forberede en god undervisning.

Holder den så i byretten, eller er det rent klynk fra lærernes side, når de slås så indædt for deres 
forberedelsestid? Skulle de ikke bare se at blive lidt opdaterede på et samfund, hvor man i højere 
grad bare er på – og performer på den mere spontane måde? Det gør alle andre jo også, ikke?

Ja, gør de nu det? Det har vi været i byen for at høre andre om. Folk på andre jobområder, hvor 
forberedelse må formodes at være en del af jobbet. Hvad gør de egentlig? Bruger de forberedelse, 
forbereder de sig alene, og hvad sker der for dem, hvis de ikke har forberedt sig? Læs hvad tv-
værten, præsten og standupkomikeren siger om deres forberedelsestid.

Jeg BRUgeR også 
 – FoRBeRedelse

{  Af DorthE PLEchingEr }

Hvor meget af din tid bruger du på for-
beredelse af en prædiken?
– Jeg bruger rigtig meget tid! Jeg begyn-
der allerede mandag at udvælge de salmer, 
jeg skal bruge om søndagen. Så ligger de 
og simrer i mit baghoved, så alt, jeg læser 
– aviser, faglitteratur, skønlitteratur – kom-
mer til at passe ind og gør teksten nutidig. 
Jeg begynder at skrive mine noter torsdag, 
og lørdag har jeg min prædiken klar til om 
søndagen. Jeg vil tro, at jeg bruger halvde-
len af min tid på forberedelse.

Men det bliver jo påske, pinse, jul hvert 
år. Kan du ikke bare hive de samme tek-
ster frem fra år til år?
– Det kunne jeg aldrig finde på! En prædi-
ken skal have et aktualitetspræg, og evan-
gelierne skal altid forkyndes ind i nutidens 
sociale, økonomiske og samfundsmæssige 
sammenhænge. Vi præster har tekstræk-
ker til lige og ulige år, så i givet fald skulle 
jeg hive en to år gammel tekst frem? En-
hver lærer ved jo også, at man aldrig bli-

sognepræst 
sabine  
Bech-Hansen  

AARHUs doMkiRke 
(skT. CleMens kiRke)

Foto: Jonna Fuglsang 
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ver helt færdig med sin tekst: Jeg møder 
mennesker undervejs i mit arbejde i kirken, 
som skal tilgodeses – der skal være noget i 
teksten, der også vedrører dem. Erfarings-
mæssigt går mennesker mere i kirke, når 
de har mistet en pårørende, og dem tænker 
jeg altid med, når jeg skriver min prædiken.

Så hver enkelt af dine prædikener er 
unik?
– Det skal den være – efter min tolkning: 
Når vi aflægger præsteløftet, forpligter vi 
os til at blive ved med at studere de gamle 
tekster forfra og med nye øjne. Det er på 
en måde det samme som med romaner og 
digtsamlinger – dem læser man også på 
nye måder hver gang.

Forbereder du dig alene?
– I høj grad; ellers ville det hele jo brase to-
talt sammen. Selvfølgelig er der mere prak-
tiske ting, man kan ordne sammen med an-
dre, men at læse og forberede sig kræver 
generelt koncentration. Ellers tager det for 
lang tid. Og man kan jo ikke læse i flok.

Har du oplevet situationer, hvor du ikke 
har haft mulighed for at forberede dig?
– Ja, jeg skulle for eksempel engang afløse 
en kollega til en begravelse, og det var helt 
forfærdeligt, for jeg havde ikke nået at tale 
med familien eller forberede mig på den af-
døde. Jeg havde ganske vist en tale, som 
min kollega havde forberedt, men ordene 
lå helt forkert i min mund. Jeg har det så 
absolut bedst med at forberede mig selv.

Har du et godt råd til at forberede sig 
hurtigere?
– Jeg vil insistere på, at ting tager tid. Det 
er en kolossal misforståelse at tro, at det 
ikke er nødvendigt med forberedelse. Læ-
rernes undervisning og påvirkning må al-
drig undervurderes, eleverne kan simpelt-
hen mærke, om de har været optaget af og 
forberedt sig på dem, eller om det er ren ru-
tine. Og det er især børn hurtige til at op-
fange. Hvis man afskaffer forberedelsen 
i skolerne, bliver det jo ren kryds- og bol-
leundervisning, hvor man kan vinge flue-
ben af. Sådan bør det ikke være – hverken 
i undervisningen eller en prædiken – efter 
min mening. *

Louise Wolff

væRT På dR1’s AFTensHoWeT:

Hvor lang tid bruger du cirka på forberedelsen af aftenens udsendelse?
– Jamen, hele min arbejdsdag går stort set med at forberede mig. Jeg bliver nødt 
til at sætte mig ind i baggrunden om den gæst, jeg skal interviewe, og det bety-
der, at jeg for eksempel skal læse alle de baggrundsartikler, der er, og eventuelt 
den bog, vi skal tale ud fra. Jeg skal finde ind til kernen og den retning, intervie-
wet skal gå. Jeg bruger også tid sammen med den journalist, der eventuelt laver 
et for-interview med personen, og jeg taler med redaktøren, så jeg hele tiden har 
en idé om, hvilken retning jeg skal gå, og kan være forberedt på, hvad personen 
vil svare. Og ud fra det skriver jeg spørgsmålene ned på små kort, så jeg hele ti-
den har dem til at holde mig på sporet.

Nogle gange er jeg også nødt til selv at ringe til vedkommende, hvis det vi-
ser sig, at det, jeg troede, vi skulle tale om, går i en anden retning. Og ofte ind-
leder jeg med at give dem en kort briefing, når de kommer i studiet, af, hvad jeg 
vil spørge om – afhængigt af, hvor medievante de er, så de kan slappe bedre af.

Det lyder ikke, som om der er overladt meget til spontaniteten?
– Jo, på den måde, at der altid sker noget andet undervejs, end man havde fore-
stillet sig. Men netop derfor er det vigtigt med en baggrundsviden – at jeg ved så 
meget som muligt og kan trække på det, hvis interviewet bevæger sig i en anden 
retning, end jeg havde forestillet mig. Det er det, ens baggrundsviden kan sætte 
en i stand til at gøre.

Foto: DR/Agnete Schlichtkrull

forbErEDELsE i
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Så det er forberedelsen, der sætter dig i stand til at skifte  
retning undervejs?
– Ja, det skaber rammerne for resultatet. Forberedelsen betyder, 
at man får en større sikkerhed til at smide alt over bord og bare 
snakke om emnet.

Forbereder du dig alene?
– Vi sidder jo i store åbne kontorlandskaber, så det kan ikke lade 
sig gøre. Jeg sidder sammen med medværten, og vi taler hele ti-
den om retningen for interviewet, ligesom jeg løbende konfererer 
med redaktøren. Men ingen tvivl om, at jeg har brug for og fore-
trækker at arbejde alene. Jeg tænker bedre i ro og fred, kan bedre 
koncentrere mig og komme ind i en ”stime”. Når jeg hele tiden bli-
ver afbrudt af en besked eller noget, jeg skal forholde mig til, kræ-
ver det noget tid at vende tilbage til koncentrationen. Jeg får sjæl-
dent mere end ti minutters koncentreret arbejdstid ad gangen, og 
det kan virke kaotisk, men lykkes da.

Har du oplevet situationer, hvor du ikke har været forberedt?
– Det sker nogle gange, hvor en, man skulle interviewe, springer 
fra. Så får jeg måske stukket nogle papkort i hånden, som en an-

den har forberedt, og har ikke selv nået at forberede mig. Det bry-
der jeg mig bestemt ikke om. Jeg skulle for eksempel interviewe tre 
mødre, som havde skrevet om det med at blive mor, og jeg havde 
ikke nået at læse deres bog. Et af spørgsmålene på mine papkort 
havde en lidt ulden formulering, så da jeg sagde til en af mødrene, 
at det vist ikke var gået så godt med hende, svarede hun, at det 
kunne man da roligt sige: Hun var blevet skilt. Altså, der var jo in-
gen, der døde af min manglende forberedelse, men jeg ville have 
vidst det og kunnet spørge mere præcist ind til situationen, hvis 
jeg var bedre forberedt.

Har du et godt råd til, hvordan man forbereder sig hurtigere?
– Det er altid godt at have nogle støttepunkter: Hvor skal jeg starte, 
og hvor skal jeg slutte? Så er det lettere at følge strømmen og ret-
ningen for i mit tilfælde et interview. Det bruger jeg, hvis jeg selv 
skal skynde mig med forberedelsen. Jeg synes dog også, at hvis 
man ikke har fået forberedt sig ordentligt, skal man lægge kor-
tene på bordet og sige det, som det er, og at man så måske ved 
fælles hjælp kan få det til at lykkes. *

Ring til 

forsikringsklubben for 

Danmarks Tekniske skoler 

og Universiteter  

på 45 81 22 32 og få 

et godt tilbud.

Forsikringsklubben for Danmarks Tekniske skoler og Universiteter · Tlf. 45 81 22 32 · gf-dtu.dk

En bilforsikring skal hverken stramme over skuldreneeller stumpe  
i benene. Den skal passe nøjagtigt til dig, dine ønsker og behov.  
Derfor tilbyder vi Danmarks mest fleksible bilforsikring.

Prisen er skarp og fair. Og når årets bilskader er gjort op,  
sender vi overskuddet tilbage til dig. 

Få skræddersyet din bilforsikring

Foto: DR/Agnete Schlichtkrull
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serie som Gintberg på Kanten eller et impro-
visationsshow som I Luv Jan. På tv er for-
beredelsen i høj grad en holdindsats, hvor 
journalisterne på Danmarks Radio finder de 
cases, jeg skal ud at besøge, og researcher 
på, om de er sjove eller interessante nok til, 
at jeg kan bruge dem bagefter. Når de op-
tagelser er på plads, ligger min opgave i – 
ud fra dem – at finde de jokes og betragt-
ninger om de personer, jeg skal bruge ”på 
scenen” eller skærmen bagefter. Her har 
jeg to skrivere til at hjælpe mig. Så der lig-
ger et kæmpe forberedelsesarbejde for 
hele holdet, men også mig selv.

Når jeg er på turné med et show, er der 
også altid en stor kerne af forberedelse: Vi 
har selvfølgelig indøvet en del af showet på 
forhånd, men noget af det kan jeg kun lave i 
den by, hvor vi optræder. Her er min erfaring 
igen, at improvisationen kun fungerer – og 
at du kun selv tør improvisere – hvis du har 
en ballast i form af en god forberedelse. Og 
det, der ofte sker, er, at du får noget i kas-
sen, du ikke havde regnet med. Det er gen-
nem forberedelsen, du får den gode energi 
til spontant at turde vælge at gøre det rigtige.

Har du et eksempel på, at du fejlede,  
fordi du ikke var forberedt?
– Ork, ja, det kan ikke undgås, når man la-
ver et utal af forskellige jobs, som jeg gør. 
Når man er presset på tid, bliver man bare 
ikke forberedt ordentligt og kører på ruti-
nen. Gælder det Gintberg på Kanten, kan 
vi selvfølgelig klippe os ud af en del, og er 
det på scenen, er jeg som standupper rime-
lig trænet i at trække tiden. Men jeg tror, at 
yin'et og yang'et i min verden – det vil sige 
den ekspressive verden – er, at du risike-
rer at sande lidt til, hvis du bare gør, som du 
plejer. Så får du et dap over næsen, fordi du 
har kørt på rutinen, og så opper du dig, for 
den situation vil du satme ikke stå i igen. 
Men efter ti gange sander du måske lidt til 
igen og så videre.

Men hvad sker der, når du ikke er  
ordentligt forberedt?
– Jeg kan selv mærke, hvis noget jeg laver, 
ikke er godt nok. Det kan godt være, at an-
dre bagefter kommer hen og siger, at det 
var et fint show, men jeg hæger meget om 
kvaliteten af det, jeg laver, og vil gerne selv 
aflevere noget hver gang, der er pissegodt!

Forbereder du dig helst alene?
– Det er meget forskelligt. I tv-sammen-
hænge mailer og snakker vi konstant sam-
men i redaktionsprocessen, så her foregår 
det meste arbejde sammen med andre. I 
standup-regi er jeg ofte alene, når jeg for-
bereder mig.

Gør det en forskel for dig?
– Det afhænger igen af situationen. Jeg kan 
sagtens nyde selv at google mig frem til de 
oplysninger, jeg skal bruge, eller hvor jeg 
kan mærke, det er bedst at gå ind i det selv. 
Når det gælder Gintberg på Kanten, hvor 
råmaterialet skal være godt på alle områder, 
bruger jeg andre til de ting, hvor jeg ikke 
selv er god. Men jeg har det for eksempel 
bedst med at arbejde alene i redigerings-
fasen, så jeg kan få fremført det, jeg selv 
synes er væsentligt. Jeg har også brug for 
enetid, når jeg er tæt på et show. Her kræ-
ver det koncentration at lave for eksempel 
en sætliste. Den er meget vigtig, for det er 
ud fra den, jeg improviserer.

Det ser ud til, at underviserne i hvert 
fald selv skal forberede sig på at få 
mindre tid til forberedelsen. Har du et 
godt råd til, hvordan de forbereder sig 
hurtigere?
– Min mor var lærer, og jeg ved ikke, hvor 
meget tid hun brugte på forberedelse, men 
hun brugte i hvert fald rigtig meget tid på 
at rette stile. Det er skidesvært at være en 
god lærer. Jeg ville ikke selv kunne holde et 
kvarter til lærerfaget og har stor respekt for 
lærernes arbejde. Efter min mening skulle vi 
tale lærerfaget op i stedet for ned og gøre 
det til et prisværdigt fag!

Men hvis jeg skal give et godt råd – ud 
fra en sammenligning med mit eget fag – 
må det være at tage udgangspunkt i sine 
gode rutiner og ud fra det opfinde nye ting. 
Man behøver ikke genopfinde sig selv hver 
dag. Så mit råd er: Find ind til de rutiner, du 
er stærk i – din komfortzone – og udvid 
det kreative herudfra. Som standupper læ-
rer du for eksempel at være kreativ ved at 
strække en halv time til en hel, og det kan 
være en drivkræft for den kreative proces, 
at man er i stand til det – på baggrund af 
sine kernekompetencer. *

Jan Gintberg
standup-komiker  

kendT FRA BlAndT AndeT 
'ginTBeRg På kAnTen' På dR1  
og TURnéen 'i lUv JAn'

Kræver det forberedelse at være 
standupkomiker, der skal kunne agere 
helt spontant?
– Mange tror, at standup betyder, at man 
bare går ind og snakker. Men sådan er det 
ikke. Du bliver langt bedre til at improvisere, 
hvis du er forberedt. Forberedelsen bliver 
den stepstone, der giver dig en tryghed til 
at improvisere.

Det kræver en kæmpe forberedelse at 
lave standup! Uanset om det er til en tv- 

Foto: Thomas Fryd
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Begyndersystem
På vej til dansk – trin for trin
Grundbog med cd-rom (for trin 1)
Af Lisbet Thorborg & Mayanna J. Riis
Kr. 265,00 (ISBN 978-87-91909-10-8)

Videre mod dansk – trin for trin
Grundbog med cd-rom (for trin 2)
Af Lisbet Thorborg 
Kr. 248,00 (ISBN 978-87-91909-11-5)

På vej til dansk – audio-cd’er
Kr. 360,00 (ISBN 978-87-91909-08-5)

Videre mod dansk – audio-cd’er
Kr. 288,00 (ISBN 978-87-91909-12-2)

Dansk udtale

Dansk udtale for begyndere
Tekstbog med cd-rom (niveau 1)
Kr. 210,00 (ISBN 978-87-91909-03-0)

Dansk udtale i 49 tekster
Tekstbog med cd-rom (niveau 2)
Kr. 210,00 (ISBN 978-87-91909-01-6)

Dansk udtale - øvebog
Øvebog med cd-rom 
Kr. 188,00 (ISBN 978-87-91909-02-3)

Breve/skriftlig fremstilling

Breve trin for trin 1
E-mails, invitationer, beskeder, annoncer og personlige breve.
Kr. 168,00 (ISBN 978-87-988509-7-7)

Breve trin for trin 2
Formelle breve og læserbreve
Kr. 168,00 (ISBN 978-87-91909-00-9)

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

Læs mere om bøgerne på www.synope.dk

Skolelicenser fås til brug i sproglaboratorium / IT-værksted.  
Alle priser er ekskl. moms og levering.
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Randager 90, 2620 Albertslund
7020 2810, forlaget@synope.dk
www.synope.dk

Dansk talesprog

ind i samtalen – dialoger i hverdagen
Grundbog med cd-rom
Kr. 168,00 (ISBN 978-87-91909-05-4)

ind i samtalen – æske med audio-cd’er
Kr. 288,00 (ISBN 978-87-91909-06-1)
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7/1-2013 

AMU til indsatte
Fremover kan også indsatte få AMU-kurser. Regeringen, Enhedslisten, de konservative og Liberal Alliance har aftalt en 
række tiltag, der skal give indsatte bedre muligheder for et liv uden kriminalitet, når de har afsonet deres straf. Der er af-
sat 12 millioner kroner til kurserne i de næste fire år, derefter skal det besluttes, om ordningen skal gøres permanent.

- Vi vil gerne løfte flere ufaglærte til faglært niveau, og jeg er sikker på, at AMU vil være et attraktivt tilbud for indsatte  
på grund af kursernes konkrete erhvervsfaglige indhold, siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S).

Også Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan glæder sig over aftalen:
- At bryde mønstre og skabe nye relationer er afgørende. Vi ved, at arbejde er en af de bedste veje dertil, og opdatere-

de faglige kvalifikationer er nøglen til et job.

3/12-2012 

Domme giver 
fagbevægelsen 
medvind
I forbindelse med Vejlegårdssagen slog 
Arbejdsretten fast, at fagforeninger godt 
må konflikte mod arbejdsgivere, der har 
tegnet en gul overenskomst. Og andre 
fagforbund må godt iværksætte sympa- 
tikonflikt, så længe den ikke bliver så  
omfattende, at arbejdsgiveren ikke kan 
drive virksomhed.

Samtidig slog Højesteret i forbindel-
se med en sag om emballageoverens-
komsten fast, at det er lovligt, at med-
lemmer af den etablerede fagbevægel-
se får bedre vilkår på jobbet end uorga-
niserede eller medlemmer af gule fag-
foreninger - også selv om de er ansat i 
samme slags job på samme arbejdsplads 
og er dækket af samme overenskomst. 

PlUk frA www.UddANNelsesforbUNdet.dk
Læs de fulde tekster og andre nyheder på uddannelsesforbundet.dk www

13/12-2012 

Antorini tager lærere med på råd
På Uddannelsesforbundets initiativ tager børne- og undervisningsministeren nu 
lærere og ledere på erhvervsskolerne med på råd i forbindelse med et forestå-
ende arbejde om, hvordan man får bedre kvalitet i erhvervsuddannelserne. Sam-
men med repræsentanter for handelsskolelærerne og lederne har Uddannelses-
forbundets formand aftalt en møderække med ministeren parallelt med møder-
ne i det eud-udvalg, der tidligere blev nedsat med LO, DA og KL. Udvalget skal 
blandt andet komme med bud på, hvordan uddannelserne målrettes mere mod 
tidens unge, hvordan kvaliteten kan forbedres, og om strukturen skal ændres.

- Det er jo lærerne, der står derude med eleverne hver dag, så de ved, hvor 
skoene trykker. Og det er jo lærerne og lederne, der i fællesskab skal omsæt-
te tanker til virkelighed og føre ideerne ud i livet, sagde Uddannelsesforbundets 
formand Hanne Pontoppidan blandt andet efter mødet med ministeren.

3/1-2013 

lAngTidsledigHeden sTigeR i eURoPA 

26 millioner mennesker i EU mangler et arbejde, og næsten 11 milli-
oner har været uden job i mere end et år. Det er det højeste tal i mere 
end 10 år. Værst er det i Irland og Slovakiet, hvor flere end 60 procent 
af de ledige er langtidsledige. I Grækenland, Italien og en række øst-
europæiske lande gælder det også mere end halvdelen af de ledige.

Til sammenligning ser det bedre ud i Danmark, hvor "kun" 27 pro-
cent af de ledige er langtidsledige. Alligevel er det det højeste tal i 14 år.



Tillidsrepræsentanten er 
krumtappen i det faglige 
arbejde.

Tillidsrepræsentanten er 
fagforeningens repræsentant på 
arbejdspladsen og kollegernes 
daglige link til fagforeningen.

Tillidsrepræsentanten er både 
medarbejdernes repræsentant 
over for ledelsen og ledelsens 
bindeled til medarbejderne.

Tillidsrepræsentanten har 
mange opgaver – og de er 
under forandring. Vi har 
talt med nyvalgte og erfarne 
tillidsrepræsentanter om deres 
virkelighed. Og vi har talt med 
forskere om opgaverne før  
og nu.
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TRrollen
spot på

Glimt fra TR-uddannelsens modul 1B i 
november 2012 i Svendborg.

Foto: Helene Bagger



Et nej er ikke altid et nej. Hvis ledelsen 
siger: ”Det er jeg ikke så vild med,” 
har den ikke sagt nej.

Sådan lyder et par af pointerne i et op-
læg om åbninger i forhandlinger. Tilhørerne 
er tillidsrepræsentanter fra hele landet, fra 
vidt forskellige skoler, og aldersmæssigt 
er der også stor spredning. Fælles for dem 
er, at de kun har været tillidsrepræsentan-
ter i forholdsvis kort tid. Derfor sidder de 
i et undervisningslokale på Hotel Svend-
borg, hvor de er i gang med Uddannelses-
forbundets TR-uddannelse, modul 1b. Te-
maet er forhandling.

Rasmus Wangsaa Fogt har siden mid-
ten af august været tillidsrepræsentant på 
Gladsaxe Kommunes Ungdomsskole. Han 
blev valgt i foråret efter at have stillet op til 
posten flere gange, uden at det lykkedes.

- Jeg synes, at der skal være et valg, 
så derfor stillede jeg op, og jeg var selv-
følgelig også klar til at blive TR. Tillidsre-
præsentanten har en vigtig funktion i læ-
rerkollegiet, så det har jeg altid gerne villet 
være. Jeg håber også, at en anden stiller 
op som alternativ til mig næste gang, siger 
den 40-årige matematiklærer, der har væ-
ret ansat på skolen i seks år.

Indholdsmæssigt arbejder han blandt 
andet på at forbedre det psykiske arbejds-
miljø og prøve at skabe mere fællesskab 
blandt lærerne.

Rasmus Wangsaa Fogt mener, han er 
klar til at udfylde rollen som TR, men bliver 
bedre klædt på til det gennem kurser. Sam-
tidig har han den tryghed, at hans supple-
ant har solid erfaring som TR.

Da opgaven som tillidsrepræsentant er 

   Jeg skal  
        tale mine  kollegers             ord

rasmus Wangsaa fogt har 
været tillidsrepræsentant siden 
august. Den nye rolle betyder, at 
han nu ved mere om, hvad der 
foregår på skolen, og han har lært 
f lere kolleger bedre at kende. 
Han er optaget af at være til 
rådighed og lytte til kollegerne, 
så han ved, hvor skoen trykker.

{  Af MikkEL kAMP og hEiDi  kVistgAArD güttLEr -  foto: hELEnE bAggEr }

 rasmus Wangsaa fogt 

Uddannet lærer.
40 år.
Underviser primært 
i matematik på 
Gladsaxe Kommunes 
Ungdomsskole.
Tillidsrepræsentant 
siden 15. august 2012.
Er frikøbt til TR-arbejde 
170 timer om året.
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ret omfattende, gjorde Rasmus Wangsaa Fogt 
hurtigt op med sig selv, at han ikke skal sige 
ja til andre opgaver end TR-arbejdet, hvis 
det ikke skal gå ud over arbejdet som lærer i 
den erhvervsforberedende afdeling på ung-
domsskolen.

- Jeg overvejede, om jeg kom til at sprede 
mit fokus for meget, for hvis jeg er væk fra 
eleverne, forsvinder min gode relation til dem. 
Men indtil videre fungerer det o.k., siger han.

korridorsnak er vigtig
Selv om Rasmus Wangsaa Fogt har skemafri 
dage, er han ofte på skolen alligevel. Tiden

bruger han blandt andet på at forberede 
sig og klare diverse opgaver, men i høj grad 
også på korridorsnak og på i det hele taget 
at være til rådighed for kollegerne. Han har 
også deltaget i et møde i et andet lærerteam 
end sit eget for at få en fornemmelse af, hvad 
der rører sig der.

- Jeg bruger tid på at snakke med mine 
kolleger og lytte til, hvad de er utilfredse med 
og gerne vil have lavet om. Jeg skal vide, hvad 
der rører sig, for siger man ikke det usagte, 
bliver der sandsynligvis ikke ændret noget, 
siger han.

I den disciplin er en del af kunsten at gen-
nemskue, om kritik kun kommer fra enkelte 
kolleger eller er mere generel.

- Hvis jeg skal gå videre til ledelsen med 
noget, kræver det, at der er en generel stem-
ning for det. Derfor lægger jeg mærke til, 
hvem der kommer med kritik, og om mange 
gør det. Nogle har enkelte fokuspunkter, de 
gerne vil ændre på, uden at resten nødven-
digvis synes, det er afgørende, siger Rasmus 
Wangsaa Fogt.

På samme måde forsøger han at lade være 
med at ride sine egne kæpheste.

- Jeg kunne i princippet køre mit eget løb, 
men det er ikke min opgave. Jeg skal tale 
mine kollegers ord.

de hårde personsager kommer
Siden Rasmus Wangsaa Fogt tiltrådte, har 
det meste af TR-arbejdet hørt til i hverdags-
kategorien, men snart venter forhandlingen 
af en ny lokalaftale. Derfor passer det kur-
sisterne i Svendborg godt, at emnet er for-
handling. I grupper på fem arbejder de med en 
fiktiv forhandling, hvor de forsøger at komme 

igennem med en række krav. De forbereder 
sig, forhandler, arbejder videre med forbere-
delse, lærer teori og forhandler igen.

- Jeg bliver godt klædt på af, hvad jeg læ-
rer her, men de rigtige forhandlinger kommer 
nok til at trække tænder ud. Jeg kommer til 
at bruge lang tid på det, vurderer Rasmus 
Wangsaa Fogt i en pause.

Ud over arbejdet med forhandlingerne vur-
derer han, at personsager bliver det hårdeste 
for ham som tillidsrepræsentant.

- Folk brænder ud, får stress, og måske 
kommer der konflikter imellem kolleger. Så skal 
de hjælpes bedst muligt. Det bliver ikke sjovt, 
men det kommer, og så må vi forsøge at løse 
det tilfredsstillende for alle parter, siger han.

Forholdet til både ledelse og kolleger har 
ændret sig en smule de seneste måneder – 
dog kun i positiv retning.

- Jeg er kommet tættere på kolleger, som 
jeg ikke arbejder tæt sammen med i hverda-
gen. Det samme gælder ledelsen, som jeg ta-
ler oftere med i dag. Det giver større indsigt 
i baggrunden for nogle af ledelsens beslut-
ninger. Jeg er trådt et skridt op i informati-
onshierarkiet. Jeg hører tingene tidligere og 
kan begynde at tale lærernes sag tidligere i 
beslutningsprocessen, siger han.

åben dør til ledelsen
Ledelsen taler han jævnligt med om store og 
små sager. En af de faste opgaver er sam-
men med ledelsen at fastsætte dagsordenen 
for MED-møder.

- Vi sætter rammer og mål for mødet. Det 
er der et vist ansvar og indflydelse i. Jeg skal 
arbejde for, at det, som kollegerne synes er in-
teressant, kommer på dagsordenen, siger han. 

Skal samarbejdet mellem ledelse og TR 
fungere, er det vigtigt, at ledelsen har åbne 
døre. Det er tilfældet på Gladsaxe Kommu-
nes Ungdomsskole. Ifølge Rasmus Wangsaa 
Fogt kan bølgerne gå højt, men man er al-
tid enige om, at man skal finde en løsning.

Selv om samarbejdet er godt, er tillidsre-
præsentanten altid opmærksom på sin rolle.

- Jeg kommer længst med samarbejde, 
men samtidig skal jeg hele tiden være på 
vagt og overveje, om jeg er for blød i samar-
bejdet med ledelsen, siger han. *

Torben Grell
Roskilde Produktionsskole
TR siden september 2012

får anerkendelse fra 
kolleger og ledelse

Hvad er de største udfordringer 
som tillidsrepræsentant?
- Lige nu fylder en uafsluttet fy-
ringssag en del, men generelt er 
udfordringen at sikre, at det, jeg 
gør, er til alles bedste. Vi har ikke 
et dårligt arbejdsklima, men alli-
gevel er der behov for at forbed-
re kulturen for eksempel i forhold 
til kommunikation.

Er du blevet overrasket  
over noget?
- Ikke rigtigt. Jeg har tidligere væ-
ret chef på andre arbejdspladser, 
så jeg kender det fra den anden 
side af bordet. Derfor skal jeg 
også være bevidst om min rolle 
som TR og ikke drøfte tingene ud 
fra et ledelsesperspektiv.

Har hvervet som tillids- 
repræsentant ændret dit  
forhold til kolleger og ledelse?
- Jeg har fået tættere kontakt og 
opnået anerkendelse fra begge 
parter. Kunsten er så at  beva-
re det. Jeg har også fået større 
indsigt i forholdene på arbejds-
pladsen.
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tidligere opererede tillidsrepræsentanten inden 
for nogle mere faste rammer, hvor blandt andet 
forhandlinger om løntillæg og arbejdstidstilret-

telæggelse var en centillidsrepræsentantal del af op-
gaven. I dag er tillidsrepræsentantens arbejde blevet 
udvidet til at omfatte langt mere. Og det er blevet me-
get sværere at være tillidsrepræsentant.

Det siger lektor Finn Sommer fra Roskilde Univer-
sitet, som har undersøgt tillidsrepræsentantens rolle 
i fagforbund som BUPL, Dansk Sygeplejeråd og en 
række LO-forbund. 

Hvordan har tillidsrepræsentantens rolle ændret sig?
- Helt overordnet kan man sige, at tillidsrepræsentan-

tens potentielle mandat er blevet større. Der er mange 
flere ansvarsområder, som både fagforbund, medlem-
mer og arbejdsgivere forventer, at tillidsrepræsentanten 
tager sig af. Det kan være løntillæg, arbejdsvilkår, lang-
tidssygemeldinger, stress, personalepolitik, omstruktu-
reringer, afskedigelser og en masse andre ting. Tillids-
repræsentanterne skal være blæksprutter med ti arme. 
Tidligere havde alle tillidsfolk groft sagt de samme op-
gaver, uanset hvilken arbejdsplads de kom fra. Men nu 
er de nødt til at prioritere i alle opgaverne, og det be-
tyder, at det nu er meget mere forskelligt fra arbejds-
plads til arbejdsplads, hvilke opgaver tillidsrepræsen-
tanten løser.

- Samtidig er der blevet langt færre tillidsvalgte, i 
takt med at offentlige arbejdspladser er blevet slået 
sammen; og der er kommet tillidsfolk, som er tillids-
repræsentanter for et helt område og ikke bare de-

res egen arbejdsplads. Flere lokale tillidsfolk oplever 
samtidig, at nogle af deres funktioner reelt bliver ud-
tømt, fordi for eksempel udviklingsopgaver, personale-
politik og arbejdstid bliver fastsat på et højere niveau 
eller centralt uden om samarbejds- eller MED-udvalg. 
Så bliver det pludselig svært at påvirke noget på den 
enkelte arbejdsplads. Man kan tale om, at der foregår 
en afdemokratisering, fordi de lokale tillidsfolk mister 
indflydelse, mens de regionale tillidsfolk, som skal for-
handle på vegne af de lokale, ikke har direkte kontakt 
til de enkelte arbejdspladser.

Hvad skyldes denne afdemokratisering?
- Arbejdsgiverne har ønsket at effektivisere samar-

bejdsstrukturen, og resultatet er, at vi nu har langt færre 
tillidsvalgte, end vi havde tidligere. Effektiviseringen – 
eller angrebet – på den etablerede samarbejdsdtruktur 
fortsætter, det kan man for eksempel se i de nye over-
enskomstkrav, hvor arbejdsgiverne går til angreb på be-
skyttelsesreglerne. Og så er der situationer, hvor man 
går helt uden om de eksisterende samarbejdsstruktu-
rer og procedurer som for eksempel i SAS, hvor ledel-
sen kom med et altomfattende, færdigt udspil, som til-
lidsfolkene slet ikke havde været med til at forhandle, 
men skulle tage stilling til på urimelig kort tid.

- Ved siden af den eksisterende samarbejdsstruktur 
er der også kommet en ny struktur med HR-afdelinger 
(personaleafdelinger, red.), som har overtaget en række 
af de opgaver, som tidligere lå hos tillidsrepræsentan-
ten. Vi ser også i stigende grad, at løn- og ansættel-
sesvilkår bliver forhandlet individuelt. Nogle steder er 

” Hvis  man slog stillingen som  
tillidsrepræsentant op, skulle 
man betale en meget høj løn”
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} før i tiden var opgaverne klare og afgrænsede, men i dag kræver 

tillidsmandshvervet gode evner som blæksprutte. 
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Jonna Bybeck Tosev
Hovedstadens Ordblindeskole
TR siden juni 2012

Jeg er en mere central person

Hvad er de største udfordringer som  
tillidsrepræsentant?
- De skifter fra uge til uge, men det handler 
om at få den daglige trivsel og kommunikation 
til at glide. Jeg laver brobygning mellem mine 
kolleger og ledelsen. I forhold til at være ny 
TR er udfordringen, at jeg ikke har prøvet de 
forskellige ting før, så jeg skal undersøge en 
del, inden jeg svarer på spørgsmål fra kolleger.

Har hvervet som tillidsrepræsentant  
ændret dit forhold til kolleger og ledelse?
- Ja, i positiv retning. Som tillidsrepræsentant 
er jeg naturligt blevet en mere central person, 
så jeg lærer flere kolleger bedre at kende. Le-
delsen kender jeg også bedre nu, og jeg har 
fået større indsigt i organisationen.

Er der ulemper ved at være  
tillidsrepræsentant?
- Ikke indtil videre, men man er i en udsat po-
sition, fordi man skal stå på mål for både den 
ene og den anden part. Jeg er opmærksom på, 
hvordan jeg taler, og hvad jeg kommenterer.

tillidsrepræsentanten måske ikke med ved nyansættelser, og 
folk skal selv forhandle deres vilkår. Resultatet er desværre 
ofte, at folk får en lavere løn, end de ellers ville have fået.

Mellem rettigheder og styringssystemer
- Samfundsmæssigt er vi inde i en udvikling, hvor velfærds-
institutioner bliver lavet om til serviceinstitutioner, hvor man 
køber ydelser eller tillægsydelser. Og folk forventer at få den 
service, de betaler for, og som de ofte også har et retskrav 
på. Samtidig ligger medarbejderne under for krav om doku-
mentation og kontrol af deres arbejde, så de bliver klemt mel-
lem styringssystemerne og borgernes rettigheder. Det bli-
ver en sandwich, og inden for den skal tillidsfolk og fagbe-
vægelsen operere.

- For medarbejderne giver det en enorm frustration, at de 
bliver målt på en meget lille del af deres egentlige arbejde. 
Styringssystemerne tager ikke højde for kvaliteten af det, der 
bliver leveret i arbejdet, men tager i stedet udgangspunkt i 
kvalitetsvurderinger af output - for eksempel resultatet af na-
tionale test, karakterer, frafaldsprocenter og så videre. Og 
når ”bare” medarbejderne lever op til output-målene, er der 
ingen, der vil høre på tillidsrepræsentantens indvendinger 
om medarbejderutilfredshed med forringet kvalitet i under-
visning, ringere pleje og omsorg, ringere børneliv med mere 
og problemer med arbejdsmiljøet. Der ligger en stor opgave 
for fagbevægelsen i at samle op på tillidsrepræsentanternes 
oplevelser af udviklingen ude på de enkelte arbejdspladser 
og i at synliggøre, hvad det er for en udvikling, der faktisk 
sker på arbejdspladserne i disse år.

- Der er brug for at skabe større synlighed omkring, hvad 
der foregår på arbejdet, og for en åben diskussion af arbej-

dets indhold og formål. Hvad er for eksempel formålet med 
arbejdet på alle vore velfærdsinstitutioner? Det spørgsmål er 
der ikke ret mange, der stiller. Men det burde være centrum 
for en offensiv strategi fra fagbevægelsens side til fordel for 
medarbejderne. I sammenhæng med det skal fagbevægel-
sen bevare og udvikle et bud på, hvordan velfærdssamfundet 
skal udvikle sig. Det er nødvendigt, hvis man ikke skal blive 
totalt afkoblet eller være henvist til at feje dem op, der bli-
ver ramt af den aktuelle nedbrydning af velfærdssamfundet.

Hvad er vigtigt for fremtidens tillidsrepræsentanter?
- De skal forsvare og forbedre kvaliteten af arbejdet, og 

derfor skal deres vilkår forbedres og forsvares, blandt an-
det ved at man fastholder trygheden i TR-vilkårene og ar-
bejder for gen- og nyudvikling af de demokratiske struktu-
rer på arbejdspladserne.

- Meget af tillidsrepræsentanternes arbejde er usynligt, 
fordi det drejer sig om enkeltsager, og derfor kan man ikke 
se, hvor stort et arbejde de egentlig laver. Men det er en me-
get krævende opgave at være tillidsvalgt, så TR-uddannelse 
er vigtig. Hvis man listede alle tillidsrepræsentantens opga-
ver op i en jobannonce, ville det kræve en person, som var 
meget veluddannet og som skulle have en høj løn! *
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Uddannelsesforbundets  
TR-uddannelse består af
•	 	Grunduddannelse	med	sekretariatsdag	og	fire	
forhandlings-	og	overenskomstmoduler	plus	
obligatoriske	suppleringsmoduler	i	forhold	til	
den	enkelte	tillidsrepræsentants	 
særlige	funktioner	

•	 Overbygningsuddannelse
•	 Valgfri	temauddannelse

TR-suppleanter,	lokalforenings-	og	sektionsbe-
styrelsesmedlemmer,	der	ikke	i	forvejen	er	 
(fælles)tillidsrepræsentanter	kan	deltage	i	
grunduddannelsen,	hvis	der	er	plads,	og	hvis	 
de	opfylder	deltagerforudsætningerne.

Medlemmer	af	hovedbestyrelsen	kan	deltage	 
i	TR-uddannelsen.

Opbygning:

INTRO-DAG
 

UddAnnelsesFoRlØB 1:
3 dage 3 dage

Modul i A Modul i b 	+	obligatoriske	suppleringsmoduler

 

UddAnnelsesFoRlØB 2:
3 dage

modul I a modul I b modul II + obligatoriske suppleringsmoduler

 
  
UddAnnelsesFoRlØB 3:

3 dage

Modul i A Modul i b Modul ii Modul iii +	obligatoriske	suppleringsmoduler

 

UddAnnelsesFoRlØB 4:
3 dage

Modul i A Modul i b Modul ii Modul iii Modul iV +	obligatoriske	suppleringsmoduler

oBligAToRiske sUPPleRingsModUleR:
bestyrelsesarbejde – 1½ dag
su/mIo/med-arbejde – 1½ dag
sagsbehandleruddannelse – 3 dage

Intro-dagen	er	obligatorisk	for	alle	nyvalgte.
Modul	I	A	og	I	B	gennemføres	inden	for	3-4	mdr.	
og	med	samme	deltagere.

Samtlige	moduler	afvikles	inden	for	på	12-15	
mdr.

Som	en	del	af	uddannelsen	kan	der	foregå	læring	
mellem	modulerne	ved	hjælp	af	fx	virtuel	net-
værksdannelse	og	hjemmeopgaver.

spot på TR-Rollen18
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Ja,	det	er	der. Og hun eller han kan faktisk gøre en stor forskel i 
hverdagen. Mange forhandlinger foregår stadig lokalt, og også i det 
daglige kan tillidsrepræsentanten være en stor hjælp. Vi har spurgt 
to af dem, om de har eksempler på, at de har gjort en forskel i deres 
kollegers arbejdsliv – og det har de.

Er der en tillids- 
repræsentant til stede?

Lad os nu 
tale om det
Lærer,	vejleder	og	
tillidsrepræsentant Lotte Klein ved, 
at hun gør en forskel for sine kolleger 
i sit tillidshverv. Blandt andet når 
det gælder langtidssygemeldinger og 
lokalforhandlinger. Men hun gør det 
på sin måde. For hun er overbevist om, 
at hun skaber de bedste vilkår for de 
andre ved i så høj grad som muligt at 
have et godt forhold til ledelsen.

{  Af DorthE PLEchingEr -  foto: MikkEL ØstErgAArD }
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førhen betød det ofte optrapning af 
en konflikt, når en tillidsrepræsen-
tant blev involveret. I dag føler Lotte 

Klein at en af hendes vigtigste roller er det 
modsatte: at være konfliktmægler. I hvert 
fald er det ofte hende, der træder til, før der 
overhovedet opstår en konflikt.

- Førhen var en tillidsrepræsentant mere 
standpunktsorienteret og med til at øge 
konfliktniveauet. Sådan er det ikke mere – 
i hvert fald ikke for mit vedkommende. Jeg 
har den holdning, at man skal sørge for, at 
der er så gode arbejdsvilkår for kollegerne 
som muligt, og det tror jeg bedst sker, hvis 
jeg selv har et godt forhold til ledelsen: Så 
lytter de efter, når jeg argumenterer for no-
get – selv om vi ikke er enige om alt, og 
det ikke altid bliver, som jeg kunne tænke 
mig det, siger hun.

Lotte Klein blev næsten kastet ud i hver-
vet, da hun vendte tilbage til VUC for fem 

år siden efter ni år i Italien – om end hun 
havde noget erfaring fra den faglige sam-
menslutning for vejledere, som hun i sin 
tid rejste fra. Nu hedder arbejdsstedet dog 
Voksenuddannelsescenter Frederiksberg, 
VUF. Hun blev med det samme involveret i 
det faglige arbejde og stillede op som sup-
pleant for tillidsrepræsentanten, fordi ”der 
ikke ligefrem var kampvalg om posten”, 
som hun siger. Men da tillidsrepræsentan-
ten blev syg, blev hun først fungerende og 
siden valgt i stedet.

Det har hun ikke fortrudt. Det har gi-
vet hende den indflydelse på tingene, som 
hun godt kan lide, og en stor viden og mu-
lighed for at dykke ned i og blive dygtigere 
på områder som løn og aftalevilkår. Så selv 
om rollen som tillidsrepræsentant har æn-
dret sig gennem hendes fem år, føler hun, 
at hun stadig kan hjælpe sine kolleger helt 
lavpraktisk ved for eksempel at tolke og 
oversætte regler og vilkår, der kan være 
afgørende for dem, men også støtte dem i 
en tid med voldsom turbulens på arbejds-
markedet og blandt andet en frygt for fy-
ringer, der sidder i alle.

vUC i kraftig forandring 
For eksempel vendte Lotte Klein tilbage til 
et VUC i kraftig forandring. Hun oplever kol-
leger, der er langtidssygemeldte på grund 
af stress. Det var der ikke før. I dag er der 
også kommet en ”rigtig chef”, det vil sige 
en uddannelseschef på avu/FVU/OBU-om-
rådet, hvilket der heller ikke har været før.

- Det er klart, at når man har en leder, 
der er inde i substansen og gerne vil have 
en finger på pulsen, så vil hun også af og 
til kalde en medarbejder ind til en samtale 
om forskellige forhold. Problemet er bare at 
få defineret, om der er tale om en tjenstlig 
samtale eller ej, siger Lotte Klein.

- Man skal ikke underkende i den slags 
sager, at der er et magtforhold – et ansæt-
telsesforhold og en ledelsesret. Derfor er 
der også i en tjenstlig samtale nogle for-
malia, der skal overholdes. Men det er ikke 
altid, ledelsen er opmærksom på forskellen, 

hvorimod det gør en stor forskel for den en-
kelte medarbejder, siger Lotte Klein.

- Her har jeg haft held med at træde 
ind, før det blev en tjenstlig samtale. Ved 
en normal samtale kan vi – min kollega, le-
delsen og jeg – bedre få afdækket situati-
onen og problemstillingen og talt om, hvor-
dan vi så kommer videre. På den måde bli-
ver tingene afdramatiseret, så vi altså ikke 
starter på et højt konfliktniveau. Og det har 
hjulpet; det er i hvert fald ikke mundet ud i 
efterfølgende tjenstlige samtaler.

sendebud for nervøse kolleger
Hvor oplever du ellers, at du gør en forskel 
i det daglige?

- Hvis der for eksempel har været en 
forkert lønudbetaling, eller da jeg sammen 
med min suppleant fik rettet op på tingene i 
forbindelse med, at vi fik ny løn. Forhandlin-
gerne var gået lidt i stå, da midlerne skulle 
udmøntes. Det fik vi ryddet op i. Men jeg 
tror også, at det er vigtigt at vise de unge, 
at det nytter noget at melde sig i fagfor-
ening eller at have en tillidsrepræsentant, 
og at de kan bruge én, hvis de for eksem-
pel ikke lige kan læse lønsedlen eller får 
to dages varsel til en bestemt opgave. Det 
sker også, at man som tillidsrepræsentant 
nogle gange bliver nødt til at sige til ledel-
sen, at ”vi må have hjælp af forbundet”, hvis 
vi ikke kan finde ud af forhandlingerne selv. 
Og så sker der gerne noget! Jeg tror, det 
skyldes, at man gerne vil klare tingene lo-
kalt – og det vil jeg også helst selv.

- Jeg har en fantastisk suppleant, som 
jeg arbejder sammen med det hele om. Når 
man arbejder som tillidsrepræsentant, kan 
man være meget alene, for selv om vi har 
gode kolleger fra andre fagforbund som 
GL og HK, er det fantastisk og meget vig-
tigt at kunne sparre med en god suppleant, 
der også har sat sig ind i området. Hun er 
uvurderlig. Vi holder altid formøde, og hun 
er også med i nogle af forhandlingerne.

Så I føler, at I gør en forskel som tillids-
repræsentanter?

- Helt klart. Vi spiller vel den rolle, som 
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Enhedslisten gør politisk: Vi bider ledel-
sen i haserne, når det gælder løn, lønud-
betalinger, varslingsfrister og den slags. 
Og jeg synes nok, jeg bliver påskønnet – 
det får jeg i hvert fald ofte at vide.

Har de opgaver, dine kolleger bruger 
dig til, ændret sig i de fem år?

- De er blevet mere opmærksomme 
på magtforholdet. Jeg har mærket en 
større trang til at lade tingene gå gen-
nem mig. For eksempel blev nogle af un-
derviserne bedt om at påtage sig en un-
dervisning med meget kort varsel, hvilket 
de ikke havde lyst til. Men de havde hel-
ler ikke fået sagt fra eller involveret mig, 
og efterfølgende ville de gerne have, at 
jeg gik tilbage til ledelsen for dem. Så ja, 
du kan godt sige, at de i dag i højere grad 
bruger mig som sendebud. Generelt er 
medarbejderne blevet mere nervøse, for 
det sker også oftere, at de ikke har lyst 
til, at jeg går videre med noget – eller at 
det skal blive til en sag.

Tættere på ledelsen
Så du kan mærke, at hele utrygheden på 
jobmarkedet betyder noget?

- Det er ikke noget, der dominerer hver-
dagen, men vi taler da alle om det, og der 
er kommet mere fokus på området. Nogle 
kolleger blev varslet ned i tid, og det har 
givet nogle tanker om, at ”hvis nu kursi-
sterne ikke er 100 procent tilfredse med 
mit arbejde, eller hvis jeg siger nej til no-
get, vil det så blive brugt til at varsle mig 
ned i tid?” og den slags. Der er en frygt 
fra lærernes side for, om de nu bliver be-
tragtet som fleksible nok. Men jeg tror 
ikke, at ledelsen har den slags beskidte 
bagtanker – at det er de besværlige, der 
skal fyres eller sættes ned i tid.

Hvad er din forklaring på, at der ikke 
mere kampvalg til tillidsrepræsentant-
posterne?

- Jeg tror, at det faglige arbejde og fag-
bevægelsen har et lidt tungt ry: Nytter det 
overhovedet noget? Og måske derfor gi-
der mange ikke involvere sig. De ved heller 

ikke, at det lokale arbejde stadig er meget 
vigtigt. Og måske forestiller de sig, at man 
som tillidsrepræsentant konstant ligger i 
konflikt med ledelsen. Men sådan er det 
jo ikke mere, siger Lotte Klein og tilføjer:

- Jeg tror ikke, man kan kalde mig blid, 
men der kan måske godt være dem, der 
synes, jeg er for konsensussøgende, for 
jeg kan bedst lide samarbejdsfaconen. 
Men det kan ledelsen faktisk også.

Er du blevet mere konsensussøgende i 
de fem år, du har været tillidsrepræsentant?

- Jeg tror mere, at jeg er sådan en lad 
os nu se, om vi ikke kan finde ud af det i 
al mindelighed. Altså en, der siger: ”Jeg 
vil bede om, at det og det bliver gjort” i 
stedet for at sige: ”Det skal gøres!”. Men 
det betyder jo det samme.

- Det at være tillidsrepræsentant be-
tyder, at man kommer tættere på ledel-
sen. Der er mange problemer, man vender 
med dem, og nogle ting, man lufter der – 
blandt andet ideer – så man bruger også 
hinanden som sparringspartner. Derfor kan 
der da være nogle, der tænker: ”Nå, kaf-
fer du den ikke lige rigeligt nok med le-
delsen – er I nu pot og pande?” Men jeg 
er meget bevidst om min rolle, og jeg re-
flekterer ofte over den. Som sagt tror jeg 
dog personligt på, at mit gode forhold til 
ledelsen betyder bedre muligheder for at 
hjælpe mine kolleger.

Alle vil det bedste
Det gør som nævnt også en forskel, at un-
derviserne har fået deres egen leder, hvor 
Lotte Klein tidligere forhandlede med en 
chef, der havde hele voksen- og efterud-
dannelsesområdet under sig.

- Vores uddannelseschef er lige så in-
teresseret i og ekspert på området som 
os andre og har både en pædagogisk og 
økonomisk interesse. På den måde har 
vi samme udgangspunkt, og derfor sto-
ler jeg på, at begge parter vil arbejdsplad-
sen, hinanden og kollegerne det bedste. *

Anna Elisabeth Lunders,  
TR på VUC Fyn Odense/ 
Søndersø siden august

Jeg er overrasket over,  
at jeg kan lide jobbet

Hvad er de største udfordringer som 
tillidsrepræsentant?
- At få overblik over flokken. Jeg har væ-
ret lærer her i 20 år, men der kommer  
nye lærere til, og vi underviser på fem 
forskellige adresser. Samtidig arbejder 
vi med arbejdstid. Vi har en 50-timers 
pulje. Vi bruger meget tid på at fast-
lægge, hvad der skal ligge i den pulje, 
og hvad vi skal tage tid for.

Er du blevet overrasket over noget?
- Ja. Jeg er positivt overrasket over, 
hvor tillidsfulde mine kolleger er. De re-
spekterer mig, som den jeg er og spør-
ger mig om alt muligt. Selv de garve-
de lærere spørger mig. Det er en til-
lidserklæring.
Samtidig er jeg overrasket over, at jeg 
kan lide jobbet. Jeg får brugt nogle af 
de ting, jeg er god til - for eksempel at 
have antennerne ude, drage omsorg 
for andre og få dem i tale.

Har hvervet som tillidsrepræsentant 
ændret dit forhold til kolleger og  
ledelse?
- Kun til det bedre. Jeg har for eksempel 
aldrig fået julegave af mine kolleger før.
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birgit Vind Madsen er tillidsrepræsentant 
på slagterlinjen Mad til Mennesker på 
Uddannelsescenter Holstebro. Hun ser sig selv som 
garanten for, at de aftaler, der indgås, bliver de 
bedst opnåelige. I dag foregår forhandlinger nemlig 
i stadig højere grad med ryggen mod muren.

Eud- og AMU-afdelingerne på Uddan-
nelsescenter Holstebro er spredt over 
flere adresser, så Birgit Vind Mad-

sen må op på cyklen, hvis hun skal møde 
de cirka 100 kolleger, hun repræsenterer. 
Det er op til vejrguderne, om der er medvind 
på disse ture, men når der skal forhandles 
på erhvervsuddannelsesområdet i dag, er 
det ofte både op ad bakke og i modvind. 
Ironisk nok stiger kravene nemlig næsten 
proportionelt med omfanget af besparelser 
på området, og det er altså under disse be-
tingelser, hun skal ”cykle rundt” som tillids-
repræsentant i dag:

- Jeg vidste godt, at det ikke var en nem 
opgave at gå ind i, da jeg blev tillidsrepræ-

sentant for to år siden. Vi forhandler jo mere 
og mere med ryggen mod muren. Så jeg 
havde betænkeligheder ved at stille op på 
grund af de udfordringer, der ligger i for-
hold til vores aftaler og overenskomster, og 
fordi jeg vidste, at der ville komme yderli-
gere pres på dem , siger hun, men fortæller 
også, hvorfor hun så besluttede at gøre det:

- Jeg kan godt lide udfordringer og at 
indgå i konstruktive løsninger og se de mu-
ligheder, der er. Men det betyder især me-
get for mig, at der er så høj en grad af ret-
færdighed som muligt, når jeg forhandler: 
Det vil sige, at vi får aftaler igennem, som vi 
måske ikke altid er lige stolte af, men som 
vi er tilfredse med, fordi de er rimelige ud 

fra de forudsætninger, der var, siger Birgit 
Vind Madsen.

For eksempel kom der i 2011 en ny af-
tale på erhvervsuddannelsesområdet, hvor 
der enten skulle skæres fem minutter på 
forberedelsestiden eller 50 timer per mand 
– en aftale, der mildt sagt er et eksempel 
på forhandlinger med ryggen mod muren.

- Men jeg synes, at den aftale, vi fik ud 
af det, var den bedst opnåelige.

Så Birgit Vind Madsen vidste altså godt, 
at der ikke ville være medvind på cykelsti-
erne, da hun stillede op til disciplinen ”det 
muliges kunst” som tillidsrepræsentant. Og 
det skyldes to ting: Hun har været faglæ-
rer på Uddannelsescenter Holstebro i 20 

{  Af DorthE PLEchingEr -  foto: PriVAt }

Thomas Vindeløv
Campus Vejle VUC
TR siden august 2012

Jeg skal veje mine ord mere

Hvad er de største udfordringer som  
tillidsrepræsentant?
- At skabe vilkår, som kollegerne er tilfred-
se med, og en fordeling, som ledelsen er til-
freds med. Vi skal skabe et kompromis. Sam-
tidig kan jeg mærke, at jo tættere vi kom-
mer på overenskomstforhandlingerne, des-
to mere fylder de.

Har hvervet som tillidsrepræsentant  
ændret dit forhold til kolleger og ledelse?
- Både og. Jeg skal overveje, hvornår jeg har 
kollegakasketten på, og hvornår det er TR-
kasketten. Ind imellem skal jeg veje mine ord 
mere. I forhold til ledelsen har jeg fået større 
indsigt og større forståelse for beslutningerne.

Er der ulemper ved at være  
tillidsrepræsentant?
- Ikke rigtigt. Jeg bruger mere tid her i begyn-
delsen, fordi jeg skal tjekke forskellige ting. 
Jeg har sagt til mine kolleger, at de kan spør-
ge mig om alt. Hvis jeg ikke kender svaret, kan 
jeg finde ud af det.

Det  muliges 
     kunst
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år, hvor hun underviser på grundforløbet og 
hovedforløbet inden for detailslagterlinjen 
i indgangen til Mad til Mennesker samt på 
kurser. Så hun har set og oplevet de kolos-
sale omvæltninger, der er sket på området, 
helt tæt på som underviser. Men hun har 
også været med på sidelinjen i det faglige 
arbejde blandt andet som næstformand i 
bestyrelsen og har derigennem fulgt tillids-
repræsentant Gudmund Heinsens arbejde 
og forhandlinger nøje. Så overgangen føl-
tes glidende, da de to på et tidspunkt be-
sluttede at skifte deres poster lige over. Og 
Birgit Vind Madsen er tryg ved, at hun sta-
dig kan trække på hans erfaringer:

- Han har været og er god at støtte sig 
til, og det har givet en blød overgang, si-
ger hun og mener, at den største forskel i 
deres arbejde måske er, at han har været 
meget engageret i Uddannelsesforbundets 
E-udvalg (E står for erhvervs- og arbejds-
markedsuddannelserne), mens Birgit Vind 
Madsen selv hovedsagelig har interesseret 
sig for ”det nære”:

stolt over resultater
- Det daglige arbejde her på skolen har 
været det vigtigste for mig at komme ind 
i, siger hun.

Og her er virkelig noget at tage fat på. 
Det har for eksempel overrasket hende, hvor 
meget tid hun bruger som tillidsrepræsen-
tant.  Blandt andet fordi der konstant hvi-
ler et stort pres på en uddannelsesinstitu-
tion som Uddannelsescenter Holstebro – 
og også med krav, der stritter i forskellige 

retninger. Man bliver konstant mødt med 
krav om besparelser – samtidig med, at kra-
vene til uddannelser stiger, fortæller hun. 
Det er for eksempel regeringens mål, at 95 
procent af en årgang skal i gang med en 
ungdomsuddannelse, samtidig med at er-
hvervsskolerne skal være dygtige fagskoler.

- Det er en balancegang at bibeholde 
en høj faglig standard, når man får mange 
elever ind med store problemer, siger hun.

Men imod alle odds – og til trods for ofte 
modsatrettede krav – er der også ting, Bir-
git Vind Madsen især klapper sig på skulde-
ren over at have været med til at gennem-
føre som tillidsrepræsentant. Blandt andet 
at man nu er færdige med de lokale lønfor-
handlinger, men også at der er forhandlet 
en god aftale på plads om den pædagogi-
ske diplomuddannelse, PD, på erhvervs- og 
arbejdsmarkedsuddannelserne:

- Den er jeg meget stolt over, siger Bir-
git Vind Madsen og henviser til aftalen fra 
2010, der fastlægger, at lærere ved erhvervs-
uddannelserne og arbejdsmarkedsuddan-
nelserne som hovedregel skal erhverve sig 
en Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) i 
erhvervspædagogik.  Det vil sige et teore-
tisk, pædagogisk fuldtidsstudium, hvor vil-
kårene for at deltage i uddannelsen skal 
forhandles på plads lokalt.

- I denne aftale står der for eksempel, at 
en ny kollega skal have praktisk pædagogisk 
vejledning i undervisningssituationer, inden 
der startes på PD. Der er også afsat tid til 
forberedelse inden modulstart. Der ligger 
nemlig en stor arbejdsbyrde i PD’en, og det 
er vigtigt at anerkende, at det er et fuldtids-
studium, hvor lærerne vil være væk fra sko-
len. Alene til forberedelsen, altså inden de 
starter, har de fået en cirka fem centimeter 
høj papirdynge – vi har målt det! – som de 
skal læse, ved jeg fra tre kolleger, der be-
gynder på uddannelsen her i midten af ja-
nuar. Det er en aftale, jeg er taknemmelig 
for at have samarbejdet med ledelsen om.

Birgit Vind Madsen tænker dog også en 
del over sin funktion i forhold til arbejdstids-
reglerne på eud-området.

- De er meget anderledes. Og når der 
kommer en nyansat, som er vant til at ar-
bejde 37 timer om ugen, kræver det meget 
at få dem til at forstå, at her taler vi om en 
årsnorm. Det er et helt andet tankesæt, og 
derfor kræver det altid meget vejledning af 
nye kolleger fra tillidsrepræsentantens side.

Værdsætter kollegerne så dit arbejde?
- Nogle udtrykker deres anerkendelse 

på mails eller sms, og generelt synes jeg, 
at der er opbakning til arbejdet – uden at 
det dog bliver udtryk i deltagelsen på ge-
neralforsamlinger, som Birgit Vind Madsen 
lidt ironisk udtrykker det.

kræver dialog med ledelsen
Hvad kendetegner ellers dig og dit arbejde 
som tillidsrepræsentant?

- Jeg er meget lyttende. Jeg siger ikke 
så meget, uden at jeg har undersøgt tin-
gene først. Jeg går ind for kompromisløs-
ninger – men kun hvis de er rimelige. Jeg 
kan også godt lide variationen i hverdagen; 
der er ikke to arbejdsdage som tillidsrepræ-
sentant, der ligner hinanden. Det rum skal 
du kunne agere i, for det er ikke altid posi-
tivt – men det er spændende.

Omdrejningspunktet for arbejdet som 
tillidsrepræsentant i dag er dog i meget, 
meget høj grad forholdet til ledelsen, un-
derstreger hun:

- Når jeg hører om tillidsrepræsentan-
ter, der føler sig presset fra alle sider på an-
dre skoler, så tænker jeg, at en ledelse kan 
gøre livet surt for tillidsrepræsentanten. Et 
godt tillidsrepræsentantarbejde kræver dia-
log med ledelsen, og at man har tillid til hin-
anden, og det har vi her. Vi har store ud-
fordringer, men heldigvis en ledelse, der vil 
snakke med os og er lydhøre over for vores 
forslag. Og så længe, der er en god og for-
nuftig dialog, et samspil med ledelsen og 
opbakning fra medlemmerne, fortsætter jeg 
gerne i funktionen. *
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{  Af signE LukoWski  

– tEgningEr: niELs PouLsEn }

tillidsvalgte støder på rigtig mange 
dilemmaer, når deres kollegaer på 
arbejdspladsen vælger en gul fag-

forening frem for det traditionelle, over-
enskomstbærende forbund - eller helt fra-
vælger medlemskab af en fagforening. For 
hvordan skal man som tillidsrepræsentant 
forholde sig til ikke-medlemmer, når der 
for eksempel skal forhandles løn eller fy-
res medarbejdere?

Anna Ilsøe er arbejdsmarkedsforsker ved 
Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og 
Organisationsstudier (FAOS) på Køben-
havns Universitet. Hun har undersøgt, hvilke 
strategier tillidsrepræsentanter anvender i 
mødet med gule og uorganiserede kolleger.

- Jeg tog udgangspunkt i en anden un-

dersøgelse, som viste, at tillidsrepræsentan-
terne deler sig i to næsten lige store grup-
per med hensyn til, om de vælger at repræ-
sentere ikke-medlemmer. Det ville jeg gerne 
undersøge nærmere. Det viste sig, at det 
ikke var så sort-hvidt, men at valget ofte er 
afhængigt af, hvilken kontekst tillidsrepræ-
sentanten befinder sig i, siger Anna Ilsøe.

Fire TR-roller
Hun beskriver i sin undersøgelse fire for-
skellige roller, som tillidsrepræsentanten 
kan indtage: politimanden, forskeren, læ-
reren eller missionæren.

Politimanden vil ikke hjælpe kolleger, 
som ikke er medlemmer, og gør en dyd ud 
af at understrege dette. Forskeren er op-

   Politimanden

•	 Aktivistisk.	
•	 	Agerer	lovens	forlængede	arm	og	kan	finde	på	at	smide	 

ikke-medlemmer ud fra medlemsmøder.
•	 	Repræsenterer	ikke	gule	eller	uorganiserede	kollegaer.
•	 	Effektiv	i	forhold	til	at	fastholde	eksisterende	medlemmer.	
•	 	Kan	give	anledning	til	konflikter	og	splittelse	blandt	medarbejderne.

   Forskeren

•	 	Er	optaget	af	at	kortlægge	
medarbejderne:	hvem	er	medlem,	
hvem er gul, og hvem er uorganiseret?

•	 En	meget	tidskrævende	rolle.
•	 	Samarbejdet	med	forbundet	er	meget	
vigtigt,	fx	hjælp	i	form	af	lister	over	
medlemmer. 

•	 	Forskeren	er	en	forudsætning	for	 
at kunne agere politimand i andre 
sammenhænge.

Politimand  
eller missionær?
Tillidsrepræsentanter	skifter	mellem	
forskellige roller, når de forsøger at rekruttere 
nye medlemmer, og når de arbejder på at 
fastholde eksisterende medlemmer.
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   Læreren

•	 	Kollektiv	karakter,	dvs.	fokus	på	fælles	information.
•	 	Bruger	tid	på	at	oplyse	alle	medarbejdere	om	
overenskomster,	aftaler,	og	hvad	en	TR	kan	hjælpe	med.	

•	 	Kan	også	være	med	til	at	reparere	 
samarbejdet	og	genskabe	TR's	mandat	i	
medarbejdergruppen.	

•	 	Forbundet	kan	hjælpe	ved	at	klæde	ham	eller	hende	godt	
på	til	informationsmøder	eller	selv	arrangere	 
møder	på	arbejdspladsen.

   Missionæren

•	 Aktivistisk.	
•	 	Har	individuel	karakter,	dvs.	fokus	på	 
at	hjælpe	enkeltpersoner.

•	 	Repræsenterer	nogle	gange	ikke-
medlemmer for at vise, hvad de kan 
få	ud	af	at	være	med	i	en	traditionel	
fagforening. 

•	 	Den	mest	effektive	i	forhold	til	at	skaffe	
nye medlemmer.

taget af at kortlægge kollegernes medlem-
skab, så han ved, hvem han skal hjælpe,  
og hvem der skal lægges på is. Læreren 
oplyser alle - også gule og gratister - om, 
hvem der har ret til hvad ifølge overens-
komsten. Og missionæren går skridtet vi-
dere og hjælper ind i mellem ikke-medlem-
mer for at vise dem, hvad de kan få ud af 
at melde sig ind.

- Der er mere og mere, der peger på, at 
gulerodsmetoden og dermed især missio-
nærrollen er den mest effektive, når man 
skal rekruttere nye medlemmer. Men det er 
en delikat balance, for man skal samtidig 
vise medlemmerne, at de får mere end de 
gule og uorganiserede. Er man derimod hele 
tiden politimand, skaber det splid og uro i 
medarbejdergruppen, og det kan gøre det 
svært for tillidsmanden, som jo helst skal 
have et stærkt mandat med sig i forhand-

lingerne med ledelsen, siger Anna Ilsøe.
Derfor anvender tillidsrepræsentanterne 

sjældent kun én rolle, men balancerer mel-
lem flere afhængigt af, om målet er fasthol-
delse eller rekruttering.

- Når det drejer sig om fyringsrunder, 
vælger tillidsmanden ofte kun at sidde med 
hos medlemmer, og så må ikke-medlem-
mer klare sig selv. Men i situationer med 
individuelle forhandlinger vælger tillidsre-
præsentanten nogle gange at repræsen-
tere uorganiserede eller gule, fordi det gi-
ver mulighed for at vise – i kroner og øre 
– hvilken forskel det gør at være medlem, 
fortæller Anna Ilsøe.

Fagforeningen er alfa og omega
Med de seneste års medlemsflugt fra de 
traditionelle fagforeninger til gule og de 
mange unge, som slet ikke melder sig ind, 

sætter fagbevægelsen i øjeblikket alle sejl 
til for at skaffe flere medlemmer. Anna Il-
søe oplever en tendens til, at især ansvaret 
for at skaffe nye medlemmer bliver skub-
bet over på tillidsrepræsentanterne. Netop 
fordi de i praksis kan vise deres kolleger, 
hvilken forskel det gør at være medlem. 
Men Anna Ilsøe understreger, at alle tillids-
repræsentanter er afhængige af støtte fra 
deres fagforening eller forbund. Den skal 
både støtte den tillidsvalgte selv, men i lige 
så høj grad medlemmerne, når de henven-
der sig med problemer.

- Når medlemmer oplever, at de ikke får 
hjælp i deres fagforening, så er det svært for 
tillidsmanden at insistere på, at de skal blive 
i fagforeningen, eller at overbevise nye om, 
at de skal melde sig ind. Hvis fagforeningen 
ikke leverer den forventede service, så er 
det svært at sælge billetter, fastslår hun. *
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Løsningen kan ses på www.uddannelsesforbundet.dk

Hvilken type er du?
Arbejdspsykologer deler medarbejdere op 
i fire arketyper, og alle fire skal helst være 
på arbejdspladsen for at få den til at fun-
gere optimalt. For det, der er let for den ene, 
kan være svært for den anden.

Hvilken type man er, afhænger af den 
personlighed, men er født med, og som 
man har udviklet gennem opvæksten. Hvil-
ken type er du?

1. Initiativtageren: Igangsætter, går selv 
forrest, god til at sælge ideer og inspirere 

andre. Ledertype, god til at lede teams. Af-
hængig af andre for at jobbet lykkes.
2. Administratoren: Kontrollerende, el-
sker regler, systemer og orden. Sørger for, 
at tingene går rigtigt til, og at "bogholderiet" 
stemmer. God til at pege på fejl hos andre 
og kan blive opfattet som overdreven kritisk.
3. Supporteren: Støtter og hjælper. Har øje 
for den enkeltes behov og er klar med råd 
og dåd. Sørger for det sociale og trivslen. 
Svaghed: svært ved at sætte grænser, så 
andres behov bliver vigtigere end ens egne.

4. Afslutteren: Målbevidst. Sørger for, at 
ting bliver gjort og tidsplaner overholdt. Er 
nødvendig for, at gruppen leverer, men an-
dre kan opleve, at de sker på bekostning 
af andre vigtige ting. *

Kilde: Fagbladet 3F
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At være tillidsrepræsentant handler om engagement og tilstedeværelse.

Løsningerne kan ses på www.uddannelsesforbundet.dk

sUdokU leT sUdokU svæR
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Svend	Eskildsen
Faglærer	på	tømrerfagets	grundforløb	 
på	Aarhus	Tech	siden	2000.

norMAL ArbEjDsugE:

Mandag: Teori fra 8.15 til 14

tirsdag: arbejde i værksted fra 8.15 til 15.30

onsdag: Teori fra 8.15 til 12

torsdag: arbejde i værksted fra 8.15 til 15.30

fredag: Teori fra 8.15 til 14

Forbereder sig typisk hjemme. det sker 
primært i weekenden og om onsdagen.

Arbejdsugen for en faglærer på tøm-
rerfaget er en blanding mellem te-
ori og praksis. På grundforløbet kø-

rer Svend Eskildsen typisk forløb på ti uger. 
Der er mest forberedelse i begyndelsen og 
slutningen af forløbet.

- I begyndelsen er der indkøb af mate-
rialer og klargøring af værkstedet. De fy-
siske rammer skal være klar, og da vi deler 
lokalerne med andre, kan vi ikke være sikre 
på, at de er klar til os, siger han.

Der er dog væsentligt mere forberedelse 
til de teoretiske fag.

Svend Eskildsen begynder, nogle dage 
inden han skal undervise i et emne med at 
finde materialer frem. Han kan dog ikke 
bare genbruge forberedelsen fra sidste år, 

fordi der sker en stor udvikling i faget. Det 
mærker han for eksempel, når han under-
viser i materialelære.

- Hver gang jeg skal undervise i et emne, 
skal jeg opdatere mig. Noget er selvfølgelig 
det samme, men der kommer for eksempel 
nye belægningsflader på søm og skruer, der 
kommer nye typer gevind og den slags. Det 
samme gør sig gældende med isolerings-
materiale, siger han.

Opgaver til eleverne fylder også en del 
af hans tid. På et ti ugers forløb laver hver 
elev omkring 50 tegninger. 

- Jeg skal sørge for, at opgaverne er rele-
vante for netop denne elevgruppe. Jeg skal 
formulere opgaverne og lægge dem ud på 
det netbaserede system Elevplan, hvor ele-

verne henter opgaverne.  Bagefter skal jeg 
hente dem på Elevplan, rette dem og skrive 
kommentarer. Det tager tid. 

svend eskildsen om at skære  
i forberedelsestiden:
- Kvaliteten vil i hvert fald blive ringere. Det 
vil gå ud over eleverne. Som lærer er der ikke 
noget værre end at stå foran eleverne og 
ikke have forberedt noget ordentligt. Derfor 
ville jeg nok først og fremmest skære ned 
på evaluering og feedback på deres opga-
ver, som ellers er vigtigt. En anden mulig-
hed ville være at skære ned på udviklingen,  
så jeg kunne genbruge undervisningen,  
men så ville eleverne ikke få den nyeste 
viden. *

Sådan forbereder 
Svend Eskildsen sig:

Lærernes forberedelse er under politisk pres for tiden. På side 7 i dette blad 
fortalte personer fra andre faggrupper om, hvordan de forbereder sig, før de skal 
på. Her fortæller to undervisere, hvordan deres forberedelse typisk foregår.

Svend	Eskildsen	på	sit	kontor.

{  Af MikkEL kAMP -  foto: hELE bAggEr }
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i ungdomsskolens heltidsundervisning 
har eleverne forskellige faglige og so-
ciale problemer. Det betyder, at under-

visningen og aktiviteterne i høj grad skal 
være indrettet efter hver enkelt. På en al-
mindelig mandag mødes lærerne klokken 
8.15 for at koordinere og fortælle, om der 
er sket vigtige ting i de enkelte elevers liv. 

- Jeg har ofte brugt aftenen forinden på 
at tale i telefon med en elevs forældre eller 
kontaktperson, fortæller Peter Dahl Nielsen.

Klokken halv ni gennemgår han dagens 
program med eleverne. Første punkt er ”ori-
entering”, hvor man beskæftiger sig med et 
aktuelt emne.

- Mandag er det typisk noget, der har væ-
ret i TV-Avisen om søndagen, så den ser vi 
lærere altid. Men jeg bruger også tid på at 
finde artikler i aviser og på nettet. Som alt 
andet skal de være differentierede, så de 
passer til eleverne, siger han.

Det samme princip gør sig gældende i 
matematikundervisningen, som er næste 
punkt på dagsordenen. Her kan man ikke 
bruge et lærebogssystem på grund af de 
store faglige forskelle.

- Vi har netop startet et forløb om geo-
metri. Her har vi delt klassen op i to, så vi 
bedre kan tilpasse undervisningen. Det har 
jeg forberedt, og da vi ikke ved, hvor mod-
tagelige hver enkelt elev er for undervis-
ning, har jeg både en plan A, B og C klar.

Selve forberedelsen foregår typisk om 
aftenen og delvist i toget mellem Aarhus 
og hjemmet i Horsens.

Efter to timers matematik afbrudt af en 
pause – hvor lærerne som i alle pauser er 
sammen med eleverne – står den på en-
gelsk. Grovplanlægningen har en kollega 
stået for, men igen har Peter Dahl Nielsen 
justeret undervisningen, så den passer til 
de enkelte elever.

Efter to timers engelsk er der frokost ef-
terfulgt af en times samtale med en elev.

- Vi taler om nogle interne målsætninger, 
som vi arbejder hen imod. Samtalen kræver 
også forberedelse i form af samtaler med 
familierådgiveren, forældrene og lignende. 

Jeg bruger måske en halv time på en sam-
tale med rådgiveren og det samme på at 
snakke med faren, siger han.

Når eleverne får fri klokken 13.30, mø-
des lærerne igen i omkring tre kvarter, hvor 
de evaluerer dagen. 

- Vores elever er meget udfordrende. Hvis 
vi har været ude for noget med dem, taler 
vi om det, og vi giver hinanden oplysninger, 
som de andre kan bruge, når de skal forbe-
rede næste dag, siger læreren.

 
Peter dahl nielsen om at skære i forbe-
redelsestiden:
- Kvaliteten vil falde. Elevernes niveau er 
maget varieret, og vi er nødt til at forbe-
rede undervisning, der er tilpasset dem, 
ellers ville vi få røven på komedie. Derfor 
kan vi ikke genbruge forberedelse fra sid-
ste år. Vi kan heller ikke lade være med at 
evaluere, når undervisningen er slut. Det er 
der, vi deler vigtige informationer og aftaler, 
hvad vi skal gøre dagen efter. *

Sådan forbereder  
Peter Dahl Nielsen sig:

Peter Dahl nielsen
Lærer	på	Aarhus	Kommunes	 
Ungdomsskoler siden 2011

Underviser	primært	i	matematik,	
men	har	også	timer	i	 
samfundsfag, dansk engelsk  
og	idræt.

norMAL ArbEjDsugE:

Mandag: undervisning fra 8.15 
til 13.30 – derefter møde til 15.15

tirsdag: undervisning fra 8.15 
til 13.30 – derefter møde til 15.15

onsdag: undervisning fra 8.15 til 
13.30 – derefter evaluering af da-
gen til 14.15

torsdag: undervisning fra 8.15 til 
13.30 – derefter evaluering af da-
gen til 14.15

fredag: undervisning fra 8.15 
til 13.30 – derefter evaluering af  
dagen til 14.15

Forbereder sig typisk hjemme.
Peter Dahl Nielsen sammen med Pernille Søe, th., 
og	Dorte	Frandsen,	tv.,	på	Aarhus	Ungdomsskole.	
De bruger rigtig meget tid sammen, da de 
arbejder	meget	tæt	i	hverdagen	og	som	regel	 
er	på	samtidig.

uddannelsesbladeT 01-2013
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læserbreve

Nogle gange undres man
Denne gang undrer jeg mig - i harme. Jeg 
refererer til artiklen om ”Sven-Arne bliver 
kvalt i overtid” (Uddannelsesbladet nr. 10-
2012). Tilsyneladende har omtalte under-
viser haft overtid 10 år i træk og det endda 
i et omfang af 400-600 timer årligt. Sven-
Arne ligger tydeligvis under for et vist pres 
og må have stressfaktor på omtrent de 
100.000. Alligevel er min følelse og mening 
omkring dette, at "du burde skamme dig, 
og hvis du går ned er det din egen skyld". 
Sven-Arne har i princippet afholdt en kol-
lega fra at få et arbejde.

Et presserende spørgsmål i den forbin-
delse må være: Hvordan kan dette ske? Og 
hvor er vores fagforening henne i dette? 
Jeg nægter at tro, at fagforeningen ikke har 
været vidende om denne (og sikkert også 
andre lignende historier) og spørger: Hvad 
laver de der fagforeningsfolk egentlig, og 
hvor er mandens tillidsrepræsentant? For 
ikke at nævne kollegerne, der tillader, at en 
kollega arbejder så meget over …

Er i skrivende stund på Uddannelsesfor-
bundsseminar på LO-skolen (åbent medlems-
møde for erhvervsskolelærere i region Sjæl-
land, red.), hvor det blandt andet diskuteres 
og debatteres, hvorledes fagbevægelsen kan 
ruste sig til og håndtere det faktum, at bl.a. 
frivillighedsordningen flytter medlemmer til 
andre ”fagforeninger”. Måske er dette en af 
de årsager, der skal kigges på, for det vir-
ker logisk på mig, at en fagforening, der ac-
cepterer overtid i den beskrevne mængde, 
ikke leverer det, de skal. Og så kunne man 
da ligegodt vælge en alternativt farvet fag-
forening. Jeg oplever også på seminaret, at 
formand/næstformand starter med at for-
svare sig i stedet for at omfavne det, der kom-
mer til dem fra medlemmer og oplægshol-
dere. Fagforeningerne i traditionel forstand 
er under pres fra mange sider, og når det så 
opleves, at der arbejdes med hulepindsvins-
taktik, hvor hovedet stikkes i jorden og alle 
forsvarsværker er rettet udad, tja – så synes 
det ikke af kvalitet og kampgejst.

Der er givetvis rigtig mange gode forslag 
og løsninger til, hvordan der kan og skal ar-

bejdes fremover, jeg håber bare, at én af 
metoderne bliver synlighed fra forbundets 
side. Fagforeningsblad og hjemmeside gør 
det ikke alene, ej heller de tillidsrepræsen-
tanter, der trods alt giver noget hjerteblod.

I skal forestille at være min og alle de 
andres fagforening, men det er ikke forrest 
på frontallapperne, I ligger.

I øvrigt skal der roses for seminaret; det 
var godt at møde kolleger fra andre skoler 
og få mulighed for at diskutere vores fæl-
les hverdag i et uformelt forum, så tak for 
et godt seminar.

Peter ”Sally” Brøsen
faglærer, Københavns Tekniske  

Skole, Glostrup

svAR:
Det er dejligt at høre, at du har været glad 
for at deltage på det åbne medlemsmøde 
i Helsingør. Vi mener også, at møderne er 
gode til at udveksle erfaringer og ideer mel-
lem medlemmer og på tværs af skoler. Og 
de giver vigtige input til forbundet om, hvad 
der i det daglige optager vore mange en-
gagerede medlemmer.

Du rejser spørgsmålet om Uddannelses-
forbundets ageren i forhold til overtid på 
erhvervsskolerne. Vi mener, at det er fuld-
stændig uacceptabelt, at der på nogle sko-
ler planlægges med overarbejde som noget 
helt selvfølgeligt. Vi hører fra tillidsvalgte 
og medlemmer, at det er et problem af be-
tydeligt omfang, og en medlemsundersø-
gelse tidligere i år viser, cirka halvdelen af 
alle medlemmer oplever overarbejdet som 
en belastning. Det er altså helt tydeligt, at 
overarbejde er et enormt problem, som for-
pester arbejdsmiljøet.

I forbindelse med overenskomstfor-
handlingerne i 2011 krævede vi, at proble-
met blev løst, men Moderniseringsstyrel-
sen ønskede ikke at imødekomme os på 
dette krav. De mente, at det var et lokalt 
problem, som skulle løses lokalt. Det er vi 
selvsagt ikke enige i. Og det har jo vist sig 
meget tydeligt, at problemet visse steder 
netop ikke løses lokalt. Her må de ansvar-
lige centrale parter så påtage sig det an-
svar, at få tingene bragt i orden.

Det lykkedes dog at gøre så tydeligt op-
mærksom på problemet, at Moderniserings-
styrelsen efterfølgende har afdækket om-
fanget. Deres undersøgelse viser, at overar-
bejdet er koncentreret på nogle skoler, mens 
andre skoler kun har begrænsede proble-
mer. Det er tydeligt, at det godt kan lade 
sig gøre at planlægge uden overarbejde - 
uanset om man er en lille eller stor skole, 
en skole i et storbyområde eller i et tyndt 
befolket område. Det handler om ledelse.

Uddannelsesforbundet har besluttet at 
rejse kravet igen de overenskomstforhand-
linger, der er i gang nu.

Ved offentliggørelsen af Modernise-
ringsstyrelsens rapport var vi i dialog med 
en del journalister fra dagspressen om pro-
blemernes omfang og konsekvenserne for 
arbejdsmiljøet og kvaliteten af undervisnin-
gen. Overarbejde slider. Vi har også frem-
hævet de samfundsøkonomiske konsekven-
ser ved at udbetale overarbejde i et omfang, 
der svarer til, at man i stedet kunne ansætte 
819 nye lærere på skolerne. Det ville be-
tyde 819 nye, tilfredse lærere og en bety-
delig besparelse på dagpenge til ledige.

Vi har konsekvent meldt ud, at der skal 
arbejdes for at nedbringe overarbejdet. Og 
vi benytter stadig enhver lejlighed til at frem-
hæve, hvad der skal til for at sikre høj kva-
litet i undervisningen og et godt arbejds-
miljø for de ansatte.

Hanne Pontoppidan
formand for Uddannelsesforbundet

Svens Arnes overtid

Det gør ondt at læse om, at ens medarbej-
der føler sig kvalt i sit overarbejde (Uddan-
nelsesbladet nr. 10, 2012: "Sven Arne bliver 
kvalt i overtid"). Det har ikke og vil aldrig 
blive mit eller skolens mål at drive rovdrift 
på medarbejderne, eller at der bliver afkræ-
vet en urimelig indsats. Det giver kun pres-
sede, utilfredse medarbejdere og en dårli-
gere kvalitet i undervisningen. Det vil dog 
ikke kunne undgås, at der vil være medar-
bejdere - særligt dem med specialiserede 
kompetencer - der i perioder må trække 
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Rodebutikken
- de svære ord
Af Povl Terkelsen
44 sider – og så koster den ligesom  
Minigrammatikken kun 50 kr.

–    Gennemgår de små dumme ord, som er svære at 
oversætte (dog, jo, vist, vel, mon, lige, altså  osv.)

–    Gennemgår en lang række forbinderord (derimod, til 
gengæld, på den anden side, oven i købet, desuden, 
ærlig talt osv.)

–    Og så er der lidt om bandeord.

–    Mange øvelser.

DANSK som 
andetsprog

SF  SPROGCENTRETS FORLAG
www.sprogcentretsforlag.dk · jkromann@post11.tele.dk

et lidt større læs. Når det er sagt, så er det 
selvfølgelig ledelsens pligt at sikre en så 
jævn fordeling af arbejdstiden som over-
hovedet muligt.

Derfor har der også i de sidste halvan-
det år været særligt fokus på netop Sven 
Arnes funktion og opgaver. Ledelsen har 
netop lyttet til Sven Arne og ansat en med-
arbejder, der efterfølgende har modtaget re-
levant efteruddannelse. Artiklen kom med 
den viden in mente bag på mig. Især Sven 
Arnes udtalelse om, at ”han ikke kan skimte 
lys for enden af tunnelen”. Jeg tog straks fat 
i Sven Arnes nærmeste leder. Han kunne 
dog forsikre mig om, at Sven Arne kendte 
sit skema for resten året, og at overtiden 
var blevet reduceret med 80-90 procent. 
Endnu vigtigere: at overtiden ville blive re-
duceret yderligere i 2013.

Det beroliger mig, men fik mig også til at 
tænke på, hvorfor Sven Arne så har valgt at 

gøre dette opråb. For han hejser jo et vig-
tigt flag. Alt for mange overtimer giver ikke 
den nødvendige ro og tid til forberedelse, 
der er kernen i al god undervisning.  Også 
et vigtigt flag på grund af, at vi som ledelse 
skal være mere opmærksomme. For selv om 
vores faglærere i perioder har det fint med 
overtimer, så kan dette hurtigt ændre sig 
og være en belastning, som man ”kvæles i”.

Skolen har arbejdet en del med denne 
problemstilling, der har mundet ud i en 
række konkrete tiltag. Ud over at ansætte 
flere faglærere, så bliver teamets samlede 
opgaver synliggjort - herunder tid til for-
beredelsen. Det gør, at forberedelsen og 
andre øvrige opgaver kan planlægges på 
lige fod med undervisningen. Den enkelte 
faglærer får derved overblik og ledelsen et 
værktøj til at sikre, at de nødvendige resur-
ser er til rådighed.

De samme tiltag omfatter ganske rigtigt 

en forventning om mere tilstedeværelse i 
forbindelse med fællesforberedelse. Sven 
Arne har fortalt journalisten, at når han har 
overtimer, så skulle han være på skolens 
område fra klokken otte til 18. Denne ud-
talelse kommer på baggrund af, at ledelsen 
ønsker at teamets medlemmer skal være til 
stede i tiden til fællesforberedelse. Der er 
desværre sket en overfortolkning. Ved over-
arbejde har det aldrig været ledelsens mål, 
at overarbejde i form af forberedelse skal 
foregå på skolen efter normal arbejdstid. 
Formålet med tilstedeværelsen i fællesfor-
beredelsestiden er at skabe de nødvendige 
rammer for at kunne samarbejde i teamet. 
At man hver dag er til rådighed for teamet 
og eleverne.  Ikke at man skal sidde alene 
på skolens lærerværelse og forberede sig, 
når alle andre er gået hjem.

Kristian Stagis
uddannelseschef på TEC
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- billigere bilforsikring 
Medlemmerne i Lærerstandens 
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NYe bØGer

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

Demokrati, magt og politik i Danmark
Af Peter Munk Christiansen & Asbjørn Sonne 
Nørgaard. Gyldendal 2012. 318 s. 189 kr.
Retratos Argentinos
Af Dorthe Fredsgaard Svendsen. Gyldendal 
2012. 124 s. 149 kr.
Sociale netværkssider – som tekst og kontekst
Af Erika Zimmer Brandt m.fl. ViaSystime 2012. 
182 s. 195 kr.
Ildfast i krydsild. Standhaftig skoleledelse i 
brændpunktet
Af Henrik Berggren Jessen & Claus Madsen. 
Klim 2012. 148 s. 199 kr.
Refleksion – i undervisning, oplæring og praktik-
vejledning
Af Vibe Aarkrog. Munksgaard 2012. 96 s. 168 kr.
Det moderne USA. Forbillede eller skræmmebillede?
Af Andreas Bonne Sindberg & Henrik Bonne 
Larsen. Systime 2012. 168 s. 167 kr.
En fortælling om AMU. Arbejdsmarkedsuddan-
nelserne i en verden af forandring
Af Villy Hovard Pedersen m.fl. Aalborg Universi-
tetsforlag 2012. 162 s. 249 kr.
Der styres for vildt – om paradokser i styring  
af pædagogik
Af Katrin Hjort m.fl. Klim 2012. 228 s. 269 kr.
Med tiden. En litteraturhistorisk arbejdsbog
Af Maja Bødtcher-Hansen & Mischa Sloth 
Carlsen. Gyldendal 2012. 366 s. 299 kr.
Cabossès
Af Louise de Prémonville. Bearbejdet af Mette Bering  
& Mimi Sørensen. Gyldendal 2012. 56 s. 119 kr.
Hjerte og intellekt i undervisningen af børn 
og unge med handicap
Af Luciano Rondanini. Klim 2012. 176 s. 225 kr.
Idræt
Af Annemari Munk Svendsen. Klim 2012.  
103 s. 199 kr.
At tænke teori – om læseteorier og læsning
Af Bente Aamotsbakken & Susanne V. Knudsen. 
Klim 2012. 175 s. 229 kr.
Læsningens linser. En introduktion til teorier  
og modeller
Af Diane H. Tracey & Lesley Mandel Morrow. 
Klim 2012. 255 s. 299 kr.
Læs mindre – forstå mere! Strategier for  
læsning af fagtekster 1.-7. trin
Af Lisbeth M. Brevik & Ann Elisabeth  
Gunnulfsen. Klim 2012. 248 s. 289 kr.
Studiekompetence – fra elev til studerende
Af Hanne Heimbürger & Benny Wielandt.  
Frydenlund 2012. 96 s. 119 kr.

ANMeldelser

 Håndbog om kroppen
Af Vibeke Mossing Thorenfeldt & Lone 
Werenberg. Munksgaard 2012. 120 s. 
148 kr.

    

Her finder vi en praktisk opslagsbog om 
kroppens anatomi og fysiologi og om de mest 
almindelige sygdomme. Bogen er del af en 
serie undervisningsmaterialer til brug på ud-
dannelse til social- og sundhedshjælper. Den 
er tilgængelig både i trykt og digital udgave. 
Der er adskillige links, som kan skannes på 
mobiltelefonen og give adgang til små film 
om de forskellige emner. Med ebogsudgaven 
er det også muligt både at få teksten læst 
op og tilføje egne notater og kommentarer.

I tretten kapitler gennemgås anatomi, fy-
siologi og sygdomslære til et valgt organsy-
stem. Sproget er enkelt og præcist og hol-
der den svære balance mellem lægefaglig-
hed og hverdagsdansk. Fagudtryk optræder 
også i parentes. For eksempel på oversigten 
over blodkar: pulsåre (arterie), hårkar (kapil-
lærer) og blodåre (vene). På den måde åb-
nes der mulighed for at indsamle både pas-
siv og aktiv viden.

At det er en håndbog understreges af 
den praktiske spiralryg og A8-format. Om 
ikke til en kittellomme så dog nem at trans-
portere (måske på arbejde) og tilgængelig 
hvor som helst.

Bogen er fri for moralske opstød og bed-
reviden. Det skinner naturligvis først og frem-
mest igennem i afsnittene om sygdomslære. 
Som illustration kan nævnes: Anatomi og fysi-
ologi knyttet til åndedræt og luftveje. Herefter 
følger kort tekst om de hyppigst forekommen-
de sygdomme, fysiske forandringer, sympto-
mer og behandling. KOL og andre kendte ”vel-
færdssygdomme” beskrives i neutrale ven-
dinger uden at give køb på sagkundskaben.

Særdeles gode, farvelagte plancher over 
organer, knogler og muskler.

Det er fristende at anbefale denne bog 
til et langt større forum end målgruppen so-
su'er i hjemmeplejen. Det er ikke en ny ud-
gave af Hjemmets lægebog, men et seriøst 
alternativ til netdoktor.dk og Google.

Marianne Bindslev

 Mad, mennesker og måltider. sam-
fundsvidenskabelige perspektiver
Af Lotte Holm & Søren Tange Kristensen, 
red. Munksgaard 2012. 454 s. 338 kr.

    

I denne bog sættes mad og måltider ind i et 
socialt, kulturelt og psykologisk perspektiv. 
Forlaget formulerer målgruppen til at være 
”professionsbachelors i ernæring og sund-
hed, men er også relevant på de fleste ud-
dannelser, der har med mennesker at gøre, 
f.eks. sygeplejersker, lærere og pædagoger.”

Alle emner, der behandles i bogen, må si-
ges at have almen interesse. Fra de 28 ka-
pitler kan nævnes emner som måltidet i insti-
tutionerne (børnehave, skole, hospital, pleje-
hjem). Funktionelle fødevarer, ernæringspo-
litik og spiseforstyrrelser.

Bogens tekster er baseret på den nye-
ste forskning og viden. Samlet, bearbejdet 
og formidlet af sociologer, antropologer og 
diætister af høj karat.

Udtryk som ”du er, hvad du spiser” og ”sul-
ten for sjov” har vi optaget i det daglige sprog. 
Grovæderi, lystspisning, mådehold og nytte-
spisning kender de fleste også. Men når det 
kommer til ”øget krops- og spiserefleksivi-
tet”, ”bagudrettet måltidshorisont”, ”måltidets

intentionalitet” og ”sultens konstitueren-
de betydning”, skal man i bogstaveligste for-
stand være meget sulten på at blive klogere 
for at hænge på.

Trods det, at teksten både sprogligt og 
emnemæssigt er meget medrivende og ap-
pellerende, må det nok være forbeholdt  bo-
gens primære målgruppe. Det er rigtig man-
ge interessante, tankevækkende og til tider 
morsomme iagttagelser, som er sat under lup 
af forskerne. Er det specielt feminint at spise 
mange rosiner i sin mysli? Hvorfor foretræk-
ker de fleste kvinder hvidt kød og let mad i 
stedet for en rød bøf med en fadøl? Hvad 
slags mad giver høj eller lav status?

Man fristes til at anbefale ”Tag en bid af 
gangen”, ”Conveniencemad” og ”Funktionel-
le fødevarer” i én mundfuld. Den næste kun-
ne være ”Fedme som et socialt problem” og 
”Fedme køn og klasse”. Der er stof og energi 
nok til mange overvejelser og undren i hvert 
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emne. Hvad er sult og hvad er mæthed? Hvor-
dan påvirker det energiindtaget, at man spiser 
alene eller sammen med andre? Om maden 
serveres som portionsanrettet eller på fade? 
Om der spilles  musik i baggrunden? Hvad si-
ger samfundsvidenskaberne om spiseforstyr-
relser? Og meget, meget mere. God appetit!

Marianne Bindslev

 Træk en opskrift. Choose a recipe. 
Wählen sie ein Rezept aus. i serien  
Fagrettet sprogundervisning.
Af Ulla Sommer. CatchSight 2012 (catch-
sight.dk). Sæt med ord- og billedkort m.m. 
624 kr. pr. sæt.

    

Den boganmeldelse, som næsten skriver sig 
selv, er som oftest en begejstret anmeldelse af 
et materiale, som man glæder sig over at kun-
ne anbefale til kolleger. Her sidder jeg med et 
materiale, hvor jeg oprigtigt talt har svært ved 
at prise anvendeligheden.

Materialet består af tre tunge æsker, som ci-
teret fra materialets hjemmeside "hver indehol-
der 192 billedkort med magnetbagside, 6 op-
skriftskort samt en lærervejledning. Fremgangs-
måden er som flg.: Deltagerne trækker et op-
skriftskort med en enkel traditionel ret som ar-
bejdsopgave. Ingredienser og redskaber hertil 
er afbildet på billedkortene med ordet skrevet 
på kortet. Kortene fungerer herved som ord-
bog, hvorfra der hentes redskaber og ingredi-
enser. Deltagerne finder de billedkort, der skal 
bruges til opskriften og øver sig i at fremlæg-
ge arbejdsmetode, ingredienser og redskaber 
for hinanden."

Hvilket jo alt sammen lyder rigtig fint. Ma-
terialet er ifølge forlaget inspireret af teorierne 
om cooperative learning og læringsstile. Hvil-
ket bestemt også er fint. Men...

Deciderede mangelfulde oversættelser og 
stavefejl springer ved en første hurtig gen-
nemgang af ordkort og opskrifter i øjnene – fx 
mangler det tyske ord schnittlauch et h i enden, 
det engelske ord for rucolasalat er ikke ruco-
la, men rocket salad, og i det danske materiale 
snubler man over ordet 'rasp-olie'.

Materialet har jeg afprøvet sammen med 
et eud-grundforløbshold på indgangen Mad 

til Mennesker. Holdet bestod af både unge 
og voksne, hvoraf nogle havde dansk som an-
detsprog. Lærervejledningen blev fulgt, men 
spørgsmålet er, hvor megen læring der fandt 
sted. Eleverne var konstruktive i deres kritik: bil-
lederne på ordkortene forvirrer, fx er ordet skål 
afbildet med forskellige slags skåle i forskellige 
farver og størrelser, ordene ske og måleske blev 
på samme måde afbildet forskelligt. Især skabte 
billedet af en trekantet måleske stor diskussion 
om, hvad det i det hele taget skulle forestille.

De kun seks forskellige opskriftskort gav 
faglige og kulinariske begrænsninger, vil jeg 
give eleverne ret i. Deres respons gik bl.a. på, 
hvorfor der kun var udvalgt seks opskrifter – 
det så de ingen udfordringer i. Men hvad de 
slet ikke forstod var, hvorfor en ret som stuvet 
blomkål med opbagt mælkesovs var udvalgt til 
at være en relevant ret, som man ville vælge at 
tilberede – på dansk, engelsk og tysk.

Intentionen med materialet er helt i orden, 
så forhåbentlig vil forlaget fremover fange ma-
terialets små fodfejl – for med en pris på 624 
kr. plus moms pr. æske kan man godt forven-
te at få et materiale med flere anvendelses- og 
kombinationsmuligheder end her.

Susan Haahr

 grundbog i pædagogik til lærerfaget
Af Claus Madsen, red. Klim 2012. 301 s. 
299 kr.

    

Denne bog henvender sig - som titlen siger - til 
studerende og undervisere ved læreruddannel-
sen. Bogen har den ambition at levere "en sam-
menhængende indføring i det grundlæggende 
og basalt væsentlige inden for pædagogik i re-
lation til lærergerningen i det 21. århundrede" 
(s. 8). Det er en ganske udmærket ambition, 
som desværre ikke helt lykkes.

Bogen er en artikelsamling skrevet af for-
skellige forfattere. De forskellige kapitler svin-
ger utrolig meget i kvalitet og har forskellige 
afsæt for indholdsvalg. Samtidig er læsbarhe-
den af hvert enkelt kapitel utrolig varierende.

Bogen har en meget traditionel opbygning 
og er opdelt i fem dele. Første del, der i øvrigt 
er meget kort i forhold til resten af bogen, om-
handler forskellige pædagogiske grundsyn. De 

resterende fire dele omhandler dannelse, den 
professionelle lærer, lærerrollen og endelig fol-
keskolens historiske grundlag.

Bogens fire bedste kapitler er absolut dem, 
der er skrevet af Lars Løvlie, Claus Madsen, 
Peter Andersen og Hanne Knudsen. Disse fire 
bringer alle nogle fine betragtninger. Især Pe-
ter Andersen formår netop det, der også er bo-
gens ambition, nemlig at bringe lærerens prak-
sis ind i en større sammenhæng.

Derimod er bogens anden del helt blottet 
fra eksempler fra folkeskolelærerens praksis. 
Her er bl.a. den mere idéhistoriske artikel, der er 
skrevet af Ole Thyssen – en artikel, der er meget 
indviklet, og som har mange indforståede refe-
rencer til den tyske sociolog Nicklas Luhmann. 

Hver artikel rummer forskellige spørgsmål til 
reflektion; de fremstilles grafisk i teksten som 
små grå kasser.

Ideen er som sådan rigtig god, men det er 
dog meget forskelligt, hvordan disse reflektions-
spørgsmål anvendes. Nogle steder bruges de blot 
som for at tjekke, om læseren (den studerende) 
nu også har læst det enkelte kapitel. Andre ste-
der formår den enkelte forfatter at få læseren til at 
gå bagom egen praksis i et didaktisk perspektiv.

Samlet er jeg som anmelder desværre ikke 
oven ud begejstret for bogen, som jeg havde 
set meget frem til at læse, da den er én af de 
første antologier af sin art på dansk.

Lotte Max Bank

ANMeldelser

vi kan altid bruge flere anmeldere  
i alle fag og emneområder.  

P.t. mangler vi ikke mindst  
anmeldere til fremmedsprog.

vi kan desværre ikke betale  
for indsatsen, men du får lov  
at beholde de tilsendte bøger mv.

skriv et par linjer til  
blad@uddannelsesforbundet.dk

Bliv anmelder
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Ansigtsløft til
uddannelsesforbundet.dk
Et	friskere	udseende	og hurtigere genveje er bare to af ændringerne på uddannelsesforbundet.dk

{  Af signE LukoWski }

Det opmærksomme medlem vil alle-
rede have bemærket det, hvis han 
eller hun har været forbi uddannel-

sesforbundet.dk: Uddannelsesforbundet 
har fået ny hjemmeside.

Det meste af indholdet fra den gamle 
side er flyttet med over på den nye, så man 
stadig kan finde oplysninger om alt fra over-
enskomstforhandlinger, ansættelsesbreve 
og regler om sygdom og barsel til løntabel-
ler, feriehuse og nyheder. Men ud over de-
signet og navigationen har vi også ændret 
sproget i mange af teksterne, så de er ble-
vet lettere at læse og forstå.

ny kalender
En af de vigtige ændringer er kalenderen. 
Fremover kan alle kurser, møder, konferen-
cer og lignende findes i den kalender, der 
ligger på forsiden.

Der vil fortsat være en kalendere på sek-
tionernes og foreningernes egne sider. Her 
kan man finde arrangementer, der er sær-
ligt relevante for det pågældende område.

Det menupunkt, som før hed ”Kurser og 
møder”, er blevet ændret til ”Kurser/kon- 
ferencer” og vil fremover kun indeholde 
netop det. Bestyrelsesmøder og udvalgs-
møder vil ikke længere være at finde her, 
men udelukkende i kalenderen på forsiden 
og i kalenderne på de relevante sektions- 
og foreningssider.

skriv til os
Det er et stort og komplekst arbejde at lave 
en hjemmeside som Uddannelsesforbun-
dets. Hvis der er noget, du ikke længere 
kan finde, hvis du støder på links, som ikke 
fører dig det rigtige sted hen, eller hvis du 
har andre kommentarer eller ideer, så hø-
rer vi meget gerne fra dig. Send en mail til 
slu@uddannelsesforbundet.dk *

Billed- 
karrusel

Her skiftes mellem 
tre af de emner, 
som er aktuelle 

netop nu.

Dine sider
Her finder du 
foreningernes  

og sektionernes  
egne sider.

Stifinder
I bunden af siden kan 
du få et overblik over 
hele hjemmesiden og 

se, hvad der ligger 
hvor.

Din situation
Her finder du hurtigt 
frem til emner som 

barselsorlov, sygdom og 
ansættelsesbreve.

Dine genveje
Her finder du nemt og 
hurtigt frem til nogle 

af de mest søgte 
informationer.

Forbundet  
mener

Her kan du se, hvad 
Uddannelsesforbundet 

mener om aktuelle 
emner.
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kUrser, MØder Mv. 

kursus med Brita lønstrup: 
kommunikationsformer i undervisningsrummet
Vi har foredrag og instruktion og dialog som vel-
kendte og traditionelle kommunikationsformer alt 
efter det faglige formål med vores undervisning. 
Men kan vi gøre de enkelte former bedre ved en 
større bevidsthed om, hvordan vi egentlig kommu-
nikerer? Eller kan vi kombinere traditionelle for-
mer på nye måder? Eller er der andre kommuni-
kationsformer, vi bare aldrig tænker på at bruge?

Brita Lønstrup har udgivet flere bøger for  
voksenundervisere – bl.a. Det åbne rum 1 og 2. 
Undervisningen vil blive sammensat af oplæg, 
øvelser og diskussion om, hvilken rolle kommuni-
kation spiller i dag, både inden i og uden for  
undervisningsrummet.

tid: 
Fredag den 8. marts 2013

sted: 
Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 
2300 København S

Program:
10.15-10.30:  kaffe og orientering fra 
       Uddannelsesforbundet
10.30-12.30: kursus v/Brita Lønstrup
12.30-13.00: frokost (sandwich)
13.00-13.30: rundvisning på Kofoeds Skole
13.30-15.00: kursus v/Brita Lønstrup fortsat

Pris:
Medlemmer af sektionen for  
ansatte ved oplysningsforbund  
og daghøjskoler
a) oplysningsforbund: 100 kr.
b)  daghøjskoler: 300 kr.
Ikke-medlemmer: 500 kr.

tilmelding:
Senest den 18. februar 2013 til
Tove Larsen, 2588 1869, 
tove19larsen@gmail.com eller
Ulla Thostrup, 2095 8515, 
ullathostrup@yahoo.dk

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
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fAGlIGt AktUelt Af	JEnS	DAM,	VIcESEkRETARIATSchEf	I	UDDAnnELSESfORBUnDET

nu forhandler  
vi	overenskomster

Man har kunnet følge optakten til de 
offentlige overenskomstforhand-
linger i pressen i december og vil 

formodentlig også kunne gøre her i det nye 
år. Retorikken er hård. De økonomiske vil-
kår i Danmark lige nu giver arbejdsgiverne 
i kommuner og stat de stærke kort i spillet.

Vi mødes med krav, som vi aldrig har op-
levet før: væk med alle aftaler om lærerar-
bejdstid, meget mere fleksibilitet for under-
visning over dag, uge og år, løntilbagehol-
denhed, mere rum for ledelse, mindre dia-
log og forhandling mellem arbejdsgivere 
og medarbejdere – både centralt og ude 
på arbejdspladserne. 

Den tidligere og meget værdsatte ”dan-
ske model” for forhandling og dialog mellem 
arbejdsmarkedets parter lægges tilsynela-
dende stille i graven i disse år. Bare tænk 
på forhandlingerne om SAS og finansmini-
ster Bjarne Corydons indblanding via sms.

Ikke desto mindre forhandler vi overens-
komster og aftaler med arbejdsgiverne lige 
nu for alle forbundets medlemmer.

Sammen med folkeskolelærerne for-
handler vi for vores medlemmer i ungdoms-
skolen og på de kommunale sprogcentre.  
Vores modpart er Kommunernes Landsfor-
ening. Vi startede den 19. december 2012 
og fortsætter her i januar.

Med Finansministeriet – det vil sige Mo-
derniseringsstyrelsen – forhandler vi i ja-
nuar 2013 vilkår for medlemmerne på er-
hvervsskoler, VUC, produktionsskoler, AMU, 
designskoler, forsvaret og skoler for tand-
teknikere og klinikassistenter.

Og med de private arbejdsgivere i Fol-
keoplysende Organisationers Arbejdsgiver-
samvirke (FOAS) har vi nu lagt en plan for 
et forhandlingsforløb, som starter, når vi er 
færdige i stat og kommuner. 

I skrivende stund er det ganske umuligt 
at forudse, hvor vi ender. Kan vi nå forstå-
elser med arbejdsgiverne og dermed for-
lig? Eller vil vi få konflikter med strejker og 
lockout? Vi ved det ikke. Men lige nu er 
Uddannelsesforbundet sammen med de 
andre organisationer for offentligt ansatte 
gået ind ad ”forhandlingsdøren”.

Uddannelsesforbundet ønsker, at med-
lemmerne kan følge med i overenskomst-
forløbet, som denne gang kan blive drama-
tisk for alle lærere i Danmark.  Derfor hol-
des møder med de valgte tillidsrepræsen-
tanter og foreningsformænd om situatio-
nen. Som medlemmer kan I altid rådføre 
jer med jeres tillidsvalgte om situationen.

Via din tillidsrepræsentant udsender vi 
Medlemsposten en gang om ugen. Her vil 
du også få information om OK-13.

På uddannelsesforbundet.dk bliver du 
opdateret ved at klikke på "OK-13". Her 
kan du se, hvad medlemmerne siger i for-
hold til kravene til OK-13, du kan se de krav, 
vi og arbejdsgiverne har udvekslet, og du 
kan læse en række artikler om forhand-
lingerne. Desuden vil der være nyt fra for-
handlingerne.

Du er altid velkommen til at kontakte din 
tillidsrepræsentant eller forbundet på info@
uddannelsesforbundet.dk med spørgsmål 
og kommentarer. *

hold	dig	opdateret	via din tillidsrepræsentant og 
uddannelsesforbundets hjemmeside.

erhvervsskolelæreren1/2008

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19Kronik

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

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

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

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

Først efter nytår kan direktøren sætte 
endeligt tal på fyringerne.

Skolen arbejder med en plan, der skal 

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

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

     lucas

Aarhus tekniske Skole 
fyrer lærere
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giv  
hjernen 
god mad
{  Af DorthE PLEchingEr -  foto: LisbEth hoLtEn }
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Mere end 30.000 danskere får me-
dicin mod ADHD – en stigning på 
1500 procent på ti år. Samtidig er 

der endnu flere børn og unge uden denne 
diagnose, der har adfærds- eller indlærings-
forstyrrelser i større eller mindre grad. Med 
andre ord: Omfanget er enormt – og en me-
get stor del af disse unge befinder sig på 
skoler, hvor Uddannelsesforbundets med-
lemmer underviser. Det er også i disse sko-
ler, de vil indtage et eller flere måltider i lø-
bet af dagen, og derfor giver det god me-
ning netop her at fokusere på, hvad de så 
spiser, eller hvilken mad de bliver tilbudt i 
kantiner og automater. Ingen kan præstere 
på topplan med cola, kiks og Yankie Bar i 
maven helt generelt, men kosten kan be-
tyde hele forskellen på undervisningsmiljøet 
samt elevens helbred, trivsel og evne til at 
lære. Især når det gælder børn og unge med 
ADHD eller adfærdsforstyrrelser.

- Kosten har afgørende betydning for 
disse børn og unge. Jeg vil tro, at en tred-
jedel lever supersundt, en tredjedel lever 
gennemsnitligt og en tredjedel overhove-
det ikke lever sundt. Så kan vi ikke hjælpe 
dem lidt gennem institutionerne og for ek-
sempel servere eller tilbyde et godt måltid 
eller mellemmåltid her eller hjælpe på vej 
til bedre kostvaner? spørger Karen Nørby, 
der er ernæringsterapeut med speciale i 
kost og ADHD.

80 procent kan hjælpes
Karen Nørby er aktuel med bogen ”Kost 
og ADHD – en nemmere hverdag trin for 
trin”. Den indeholder alle de videnskabe-
lige undersøgelser, som viser en klar sam-
menhæng mellem kost og adfærdsforstyr-
rede børn, og er en guide til især forældre, 
der gennem kosten ønsker at hjælpe deres 
barn. For, som Karen Nørby siger, vil hun tro, 
at ”80 procent af dem, der har ADHD eller 
adfærdsforstyrrelser, vil kunne hjælpes med 
en omlægning af kosten”. Men bogen kan 
med fordel læses og bruges også af andre, 
der møder børnene og de unge i hverda-
gen – for eksempel undervisere og skoler.

- Jeg er forbavset over, at så få lærere, 

pædagoger, læger og psykiatere spørger ind 
til eller beskæftiger sig med de unges kost, 
når der er så meget forskning, der viser, hvor 
vigtig for indlæringen og adfærden den er. Vi 
ved jo alle, at kosten påvirker os – og at dår-
lig kost derfor også gør det. Bare spørg dig 
selv, hvordan du arbejder, hvis du har sprun-
get morgenmaden over eller er gået i seks-
syv timer uden ordentlig mad. For børn og 
unge med adfærdsproblemer kan det direkte 
forværre deres tilstand, siger Karen Nørby.

Færre konflikter
Så den dårlige nyhed er altså, at der er for 
lidt fokus på sammenhængen – også på 
skolerne. Den gode nyhed er imidlertid, 
at der ofte skal meget lidt til for at hjælpe 
unge med ADHD og adfærdsproblemer. 
De kan få en nemmere og lettere hverdag 
med selv få ændringer i kost, vitaminer, mi-
neraler, motion og søvn. Og heldigvis går 
det også den rigtige vej. For eksempel til-
byder stadig flere erhvervsskoler god mor-
genmad for eleverne som en slags hjælp til 
selvhjælp – det vil sige roligere elever, der 
er i stand til at koncentrere sig om at lære. 
Også flere produktionsskoler har den gode 
mad og madlavning som undervisningstilbud.

Karen Nørby henviser selv til lærer Frede 
Bräuner, der er ansat i heltidsundervisnin-
gen på Midtbyens Ungdomsskole i Århus 
blandt andet for børn med adfærdsforstyrrel-
ser. Dem har Bräuner og hans kolleger gen-
nem 15 år tilbudt sund og nærende morgen-
mad og frokost samt fiskeolie og vitaminpil-
ler på skolen – med stor succes: De unge 
bliver klart mere rolige, positive og i stand til 
at modtage undervisning. I et andet forsøg i 
en døgninstitution i Grenå for kriminelle og 
vanskelige unge mellem 12 og 17 år støttes 
det pædagogiske arbejde ligeledes af sund 
og nærende kost og motion, og man prøver 
at begrænse indtaget af sukker, slik og so-
davand, fortæller Karen Nørby i bogen. Også 
her ser det ud til at have en positiv indflydelse 
på de unges udvikling samt fysiske og psy-
kiske trivsel – og det giver færre konflikter. 
Endelig har Karen Nørby selv været tilknyt-
tet et projekt i Brøndby Kommune for unge, 

der havde svært ved at finde fodfæste på 
uddannelses- og jobmarkedet.

- Her kom jeg en gang om ugen og vi-
ste dem, hvordan man kan lave om på sine 
kostvaner med ganske få tiltag. De lærte 
at lave god morgenmad, frokost og aftens-
mad, og holdningen var, at nej, hvor smagte 
det godt. Så når der var fokus på det, kunne 
de godt ændre vaner, siger hun og tilføjer:

- De ved jo godt, hvad der sker med krop-
pen, hvis den ikke har fået de nødvendige 
vitaminer og mineraler. De fleste har op-
levet, at god mad og motion kan gøre en 
kæmpe forskel, når de skal undervises. Og 
at der er himmelvid forskel på, hvordan de 
har det, når de går i seng klokken 22 eller 
klokken to. Man kan sagtens, nå de unge 
via information og støtte i dagligdagen, og 
jeg har oplevet mirakler på denne måde.

slik- og kagekultur
Karen Nørby erkender dog, at hun og an-
dre frontkæmpere er oppe mod stærke 
odds. Blandt andet er hun meget ydmyg 
over for, hvor svært det er at ændre vaner. 
Vores kultur er gennemsyret af en slik- og 
kagekultur, hvor vi sætter lighedstegn mel-
lem de søde sager og hygge - også på insti-
tutioner, hvilket i sin tid satte hende i gang 
med specialet, fordi hun mødte den gen-
nem sine to sønner.

- Da min første søn begyndte i vugge-
stue, fik man altid kage og saftevand om 
fredagen. Børn delte kage, is eller slik ud 
ved fødselsdage, når de gik på sommerfe-
rie, eller hvis der kom en lille ny i familien. 
Og der var altid noget sødt med på udflug-
ter. Ofte kunne han ikke spise noget ordent-
lig mad. Da jeg skulle skrive hovedopgave 
som ernæringsterapeut satte jeg mig der-
for for at skrive om børns adfærd på grund 
af forkert kost, og jeg blev overvældet af 
forskningsmateriale.

- Det spor er jeg så fortsat ud ad. Men 
heldigvis kan jeg også se, at der er begyndt 
at ske en udvikling i kostkulturen. I Ebeltoft 
har man for eksempel vedtaget et forbud 
mod slik og kager i kommunens institutio-
ner, og det er et godt initiativ, siger hun. *

Ernæringsterapeut	karen	nørby	er forbavset over, at der er så lidt fokus på kosten, når 
det gælder adfærdsforstyrrede unge eller unge med ADHD. I dag ved man nemlig, at der er en 
klar sammenhæng mellem disse forstyrrelser og kosten. Alle, der møder disse børn og unge i 
undervisningen, kan efter hendes mening yde en hjælpende hånd – som hjælp til selvhjælp.
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Sagprosa

Dyrk mere Dansk er en fortsættelse af suc-
cesen Dyrk dansk og kan bruges særskilt eller 
i forlængelse heraf. 

Dyrk mere dansk er en komplet danskbog, 
der indeholder et væld af klassiske og moder-
ne noveller, dramaer, biografer og lyrik samt 
sagprosa. 

Teksterne åbnes op med forskellige opgave-
typer, og der lægges op til diskussioner og 
refleksion om andre mennesker, omverdenen, 
sproget og dets anvendelsesmuligheder. 

Materialet er specielt udviklet til unge på lan-
dets VUC’er og ungdomsuddannelser, merit-
niveau G-D, og kan anvendes i folkeskolens 
afgangsklasser.
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Tilmeld dig e-nyt på alfabetaforlag.dk, 
og få nyhederne når de er helt friske.
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