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Generationerne har samme behov

Hvis konflikten kommer: Hvad med løn, ferie osv.?
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NYT

Lockout mod medlemmer  
af Uddannelsesforbundet
Både staten og kommunerne har 
varslet konf likt mod lærerne. Mange af 
Uddannelsesforbundets medlemmer kan blive 
lockoutet fra 1. april.

{  Af CeCilie engholm Skov }

Midt i forhandlingerne om nye overenskomster 
varslede Finansministeriet torsdag den 28. febru-
ar lockout mod Uddannelsesforbundets medlem-
mer på det statslige område. Varslet kom pludse-
ligt, og Uddannelsesforbundets formand, Hanne 
Pontoppidan, var uforstående over for arbejdsgi-
vernes uventede træk:

- Så sent som aftenen før sad vi og forhandle-
de i Moderniseringsstyrelsen, og her aftalte vi et nyt 
møde den 6. marts, så vi kunne komme videre med 
arbejdstiden. Men nu kan vi se, at arbejdsgivernes 
forhandlere må have været bekendt med, at man et 
andet sted i huset var i gang med at afsende kon-
fliktvarsler, mens vi sad og aftalte et nyt møde, for-
tæller hun og fortsætter:

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Mo-
derniseringsstyrelsen har åbenlyst forhandlet på 
skrømt.

I hælene på storebror
KL fulgte få timer efter i Finansministeriets fod-
spor, da også de meddelte, at man varslede lock-
out på det kommunale område.

- KL forstod Bjarne Corydons besked. De slut-
tede op om deres storebror og varslede lockout af 
de kommunale lærere, meddelte Hanne Pontop-
pidan, der modtog beskeden med bekymret mine:

- Forhandlerne i KL aner simpelthen ikke, hvad 
de gambler med. Nu skal vi for Gud ved hvilken 
gang lægge ører til, at vi ikke har påpeget proble-
merne i det forslag, de har fremlagt. Det er sim-
pelthen ikke korrekt. Vi har spurgt ind og påpeget 
problemer igen og igen og igen og…

Der er varslet lockout fra døgnets begyndel-
se den 1. april 2013. Samtidig er der varslet boy-
kot mod ansættelse i stillinger, der er omfattet af 
lockouten.

FAKTA
Lockout-varslerne omfatter følgende  
medlemmer af Uddannelsesforbundet:
I staten:
•	 Lærere	på	AMU-centre
•	 AMU-lærere	på	erhvervsskoler
•	 Lærere	på	VUC	(avu,	FVU	og	ordblindeundervisning)
•	 Lærere	på	produktionsskoler
•	 	Lærere	og	undervisningsassistenter	på	skoler	for	tandplejere	
	 og	klinikassistenter	(SKT)	i	Århus	og	København
•	 Civile	faglærere	i	forsvaret

I kommunerne:
•	 Lærere	i	ungdomsskolen
•	 Lærere	på	kommunale	sprogcentre
•	 Vejledere	i	Ungdommens	Uddannelsesvejledning	(UU)
•	 Vejledere	i	jobcentre

Lockoutvarslerne gælder ikke:
•	 Lærere	på	Handbjerghus	ungdomskostskole
•	 Konsulenter	på	VUC	
•	 Ledere	på	produktionsskoler,	ungdomsskoler	og	kommunale	sprogcentre

Læs mere på siderne om "LOCKOUT AF LÆRERE" på  
uddannelsesforbundet.dk – de bliver løbende opdateret.
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Uddannelsesforbundet holder ekstraordinær kongres den 21. 
marts for at diskutere OK-13 og de varslede lockouter – og for at 
træffe nødvendige beslutninger i den anledning.

UvIdenhed – eLLer bLot dårLIg tImIng?
28. februar kl. 09.30: Uddannelsesforbundet modtager konfliktvarsler fra  
Finansministeriet.
28. februar kl. 13.00: Uddannelsesforbundet modtager konfliktvarsel fra KL.
28. februar kl. 14.38: Uddannelsesforbundet modtager mail fra undervisnings-
ministeriet: "Kære Lucas. Måske værd at omtale på jeres side eller fagblad?  
Ministeriet vil gerne have flere uddannelsesinstitutioner opslår akutjob ..."

Få timer efter, at et ministerium og KL har meldt ud, at Uddannelsesforbundets 
medlemmer ikke kan ansættes i konfliktramte stillinger efter 1. april, spørger et 
andet ministerium os altså, om vi ikke godt vil reklamere for, at der oprettes akut-
job, som ledige medlemmer af Uddannelsesforbundet måske ikke kan søge ...

efTeR  
ReDAkTionenS 
SlUTning



Kære medlemmer
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Vi er UdSaT for et massivt bombardement for tiden. Un-
der de overenskomstforhandlinger, der ved dette blads 
deadline endnu er i gang, er forhandlerne fra både Fi-
nansministeriet og KL ”stålsatte” på at slippe af med alle 
aftaler om læreres arbejdstid. De spiller helt åbenlyst 
med musklerne, og det virker næsten som om, de be-
vidst styrer mod en situation, hvor de kan lockoute læ-
rerne for at slippe af med alle aftaler, de selv har indgået.

Uddannelsesforbundet har under hele forløbet – igen 
og igen – fremhævet, at vi gerne indgår i seriøse for-
handlinger om nye arbejdstidsaftaler. De skal blot leve 
op til følgende to rimelige krav: 
1)	de	skal	sikre,	at	alle	elever/kursister/studerende	får	
undervisning af høj kvalitet
2)	de	skal	understøtte	et	ordentligt	arbejdsmiljø	for	læ-
rerne.

De nuværende arbejdstidsaftaler understøtter begge 
forudsætninger - uanset om det er i ungdomsskolen el-
ler	på	AMU-centret.	De	har	dannet	baggrund	for,	at	man	
lokalt har kunnet finde gode løsninger til gavn både for 
dem, der bliver undervist, og dem, der underviser – og som 
også er fornuftige for det danske uddannelsessystem.

SelVfølgelig er der ting, der kan forbedres. Og selv-
følgelig er der skoler og skoleledelser, hvor man skal 
bruge længere tid og flere kræfter end andre steder. 
Men grundlæggende har vi et aftalesystem, der har vist, 
at lærere og ledelser kan lave gode gedigne aftaler, der 
både er tilpasset de forskellige undervisningsområders 
særkende og de lokale vilkår og behov.

Det er udtryk for en god og lang tradition, at lærere 
og ledelser sammen finder gode, holdbare løsninger, hvor 
der både afsættes rimelige ressourcer og tid til forbere-
delse, udvikling og efteruddannelse.

Den måde at finde gode lokale løsninger på står i 
skærende kontrast til Finansministeriet og KL’s bud på, 
hvordan fremtiden skal være ude på skolerne. Vi er me-
get bekymrede for den hverdag, der vil komme ud af det, 
hvis arbejdsgiverne får trumfet deres vilje igennem. Det 
vil vi kæmpe mod med næb og klør.

Og Finansministeriet og KL mangler stadig at for-
tælle os, hvordan deres bud på en løsning fremmer et 
godt arbejdsmiljø og sikrer undervisning af høj kvalitet.

lige nU Ved vi ikke, hvor det ender. Men med risiko for 
at være uaktuel, når dette blad udkommer, skal der ikke 
være tvivl om vores udstrakte hånd til at finde gode løs-
ninger. Men det kræver vilje til dialog fra begge sider. Og 
det kræver respekt for den danske model med frie for-
handlinger både lokalt og centralt.

Af Børge  
Pedersen,  
næstformand i  
Uddannelses- 
forbundet
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Fleksuddannelse 
udskudt – igen igen
{  Af mikkel kAmp 

-  Tegning: nielS poUlSen } fleksuddannelsen er udskudt. Igen. 
Lovforslaget om den fleksible ud-
dannelse for unge, der ikke passer 

ind i det eksisterende uddannelsessystem, 
skulle have være behandlet af folketinget i 
dette forår. Nu bliver det i stedet til efteråret.

Regeringen forklarer forsinkelsen med, 
at man vil koordinere det med andre initi-
ativer, der er på vej på uddannelsesområ-
det. Formanden for Uddannelsesforbundet 
er dog langt fra imponeret:

- Det er forfærdeligt, at man bliver ved 
med at udskyde det. Der står en gruppe 
unge, som ikke får deres behov tilgode-
set i det eksisterende uddannelsessystem. 
Fleksuddannelsen kunne være det rigtige 
for dem, siger Hanne Pontoppidan.

Hun fremhæver, at regeringen allerede i 
regeringsgrundlaget slog fast, at man ville 
lancere en fleksuddannelse.

- Da regeringen trådte til, havde man al-
lerede et beslutningsforslag at basere det 

Da regeringen trådte til for 
snart halvandet år siden, havde 
den en plan for en f leksuddan-
nelse til unge, der ikke er klar  
til at tage en eksisterende  
ungdomsuddannelse. Efter f lere 
forsinkelser skulle der komme  
et lovforslag i dette forår. Nu  
er det igen udskudt, og det går  
ud over de unge.
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på, og regeringen havde en klar forestilling 
om, hvad uddannelsen skulle indeholde. Der-
for er det umådeligt svært at forstå, at man 
bliver ved med at udskyde den, siger hun.

tyvstart i Aarhus
Steen Devantier er forstander for Kompe-
tencehuset og en af initiativtagerne til Flex 
Aarhus,	der	har	tyvstartet	med	en	fleksud-
dannelse, inden lovgrundlaget er på plads. 
Han har også svært ved at forstå det lang-
somme tempo.

-	Antallet	af	unge	under	25	år,	der	gen-
nemfører en ungdomsuddannelse, er ikke 
steget de seneste ti år. Vi har ventet i ti år 
på, at nogen gør noget for at få kurven til 
at knække, og så udskyder man det igen. 
Det er en katastrofe for samfundet og for 
de unge. Regeringen udviser ikke rettidig 
omhu, siger han og tilføjer, at han langt fra 
er alene med sin utålmodighed.

-	Siden	vi	begyndte	med	Flex	Aarhus,	
er vi blevet kimet ned af kommuner og for-
skellige interessenter på området, som vil 
høre mere om, hvad vi gør. Der er stor in-
teresse, siger han.

Start i efteråret 2014
Uddannelsesbladet har spurgt børne- og un-
dervisningsminister	Christine	Antorini	om,	
hvorfor det skal tage så lang tid at komme 
med et lovforslag, når hun har talt om fleks-
uddannelse både før og under valget, og når 
det er nævnt i regeringsgrundlaget. Vi har 
også spurgt, om uddannelsen overhovedet 
bliver til noget, og om hendes kommentar 
til, at unge, der kunne have stor gavn af en 
fleksuddannelse, ikke kan få den.

Ministeren har svaret per mail:
"Vi	er	tæt	på	at	nå	målet	om,	at	95	pro-

cent af en årgang skal have mindst en ung-
domsuddannelse, men vi skal have de sidste 

med. Derfor er fleksuddannelsen og dens 
samspil med regeringens øvrige reformpro-
cesser, der skal styrke uddannelserne for 
børn og unge, meget vigtig.

Vi skal sikre, at den uddannelse, vi sæt-
ter i søen, er den rigtige. Lovbehandlingen 
af fleksuddannelsen er derfor flyttet til ef-
teråret 2013 for at sikre en tæt koordina-
tion til regeringens øvrige initiativer i foråret, 
som blandt omfatter regeringens udspil til 
løft af folkeskolen samt Ministerudvalget 
for ungdomsuddannelser og Erhvervsud-
dannelsesudvalget.

De første elever ventes dog fortsat at 
kunne begynde på uddannelsen fra efter-
året 2014, som det hele tiden har været 
planlagt. Der er således ingen unge, der 
går glip af uddannelsen." *

Uddrag fra regeringsgrundlaget: 
Til unge, der ikke har forudsætninger for at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, skal 
der indføres en fleksuddannelse med skræddersyede uddannelsesforløb, hvor den unge kan gen-
nemføre moduler inden for ungdomsuddannelser, produktionsskoler og højskoler mv., der til sam-
men skal udgøre en fuld ungdomsuddannelse.

Ikke alle unge  
kan gå den lige  

vej i uddannelses- 
systemet. De har brug for 

særlige, individuelle forløb. 
Men muligheden er endnu 

en gang blevet udskudt.
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fleksibilitet, fokus på den unge og én 
vejleder, der følger den unge fra start 
til slut. Det er nøgleordene for de an-

satte	på	Flex	Aarhus,	der	siden	august	sid-
ste år har været et tilbud til ledige unge, 
som af forskellige årsager ikke har taget 
en ungdomsuddannelse. Uddannelsen er 
et pilotprojekt skabt af byens fem daghøj-
skoler	og	Jobcenter	Aarhus.

På	Flex	Aarhus	kan	de	unge	over	to	år	
kombinere dele af forskellige forløb på dag-
højskoler og byens andre uddannelsestil-
bud. Samtidig kan de snuse til erhvervsli-
vet i korte praktikperioder. Målet er, at de 
inden forløbet slutter skal begynde på en 
uddannelse.

- Der er mange grunde til, at de er her. 
Mange af dem har psykiske vanskelighe-
der, som ikke er behandlet og i nogle til-
fælde ikke er opdaget tidligere, fortæller 
vejleder	Maria	Kari	Hansen	fra	Flex	Aarhus.

Fælles	for	de	unge	på	Flex	Aarhus	er,	
at de har svært ved at passe ind i det or-
dinære uddannelsessystem. 60 procent af 
deltagerne er tidligere begyndt på en ung-
domsuddannelse, men er faldet fra. Resten 
er aldrig kommet i gang, og nogle har ikke 
færdiggjort grundskolen. Derfor er det af-

gørende, at de ikke bare får mere af det 
samme, som de har oplevet tidligere.

- Vi tilbyder fleksibilitet og kan skifte 
plan fra uge til uge. Vi er ikke bundet af, at 
vi skal passe ind i et bestemt system, så vi 
kan kombinere flere typer undervisning. Fin-
der vi ud af, at det forløb, vi har sammen-
sat, ikke passer, kan vi ændre det med det 
samme, siger Nis Peter Nissen, der er pro-
jektkoordinator	for	Flex	Aarhus.

Han fremhæver, at de unge i projektet 
er tilknyttet den samme vejleder hele vejen 
igennem – også når de begynder på en or-
dinær ungdomsuddannelse.

- Det skaber kontinuitet og sammen-
hæng, at det er den samme vejleder. Gen-
oplever de unge nogle mønstre, hvor de tid-
ligere er faldet fra uddannelserne, kan vej-
lederne give dem professionel hjælp til at 
komme videre. De kan så at sige holde dem 
i hånden, siger Nis Peter Nissen.

hurtige skift er mulige
I øjeblikket går 60 ledige mellem 18 og 25 
år på fleksforløbet. Der er løbende optag 
på uddannelsen, der bliver indledt med en 
samtale med en af vejlederne.

- De fortæller om sig selv, om deres øn-

sker og drømme. Jeg fortæller om projektet, 
og sammen laver vi en forventningsafstem-
ning om, hvad de kan og vil bruge forløbet 
til, fortæller Maria Kari Hansen, der i øje-
blikket er vejleder for syv unge på forløbet.

Hun taler typisk med dem en gang om 
ugen, og det er kendetegnende for dem, at 
de er vidt forskellige og har vidt forskellige 
behov, som hun hjælper dem med. Også 
Maria Kari Hansen fremhæver fleksibilite-
ten som noget særligt ved projektet.

- En af dem, jeg er vejleder for, gik på et 
forløb på en daghøjskole, men det fungerede 
ikke, så vi arrangerede, at hun kunne skifte 
til	idrætsdaghøjskolen	IDA,	fordi	hun	gerne	
vil dyrke noget idræt. Det kunne vi bare gøre 
fra den ene dag til den anden, fordi det er 
i	Flex	Aarhus'	regi.	Normalt	skal	man	søge	
om det, og det kan tage flere uger, siger hun.

Pilotprojektet har kun kørt i et halvt års 
tid, så der er endnu ikke målbare resulta-
ter. Maria Kari Hansen er dog sikker på, at 
de unge udvikler sig.

- Jeg er i tvivl om, hvorvidt de kommer i 
gang med en uddannelse allerede til som-
mer, men de kommer tættere på, og de fin-
der ud af, hvornår de kan begynde. Der sker 
en udvikling, siger hun. *

Fleksuddannelse i Aarhus
i Aarhus går 60 unge mellem 18 og 25 år på en f leksuddannelse, der skal hjælpe dem til at vælge en 
uddannelse og blive klar til at gennemføre den. Ud over f leksibilitet er opskriften tæt og stabil vejledning. 

{  Af mikkel kAmp }

Hotel- og Restaurantskolen • Vigerslev Allé 18 • 2500 Valby • Tlf.: 3386 2200 • www.hrs.dk  •  hrs@hrs.dk

ER DU FAGLIGT KNALDSKARP?  HAR DU PÆDAGOGISK TÆFT?
 Og har du lyst til at blive udfordret på Nordens største brancheskole med masser af engagerede elever?

Vi er altid på jagt efter personale 
fyldt med iver og fagligheden i 
orden.
 
Send os en uopfordret ansøgning 
via vores hjemmeside, www.hrs.dk





10 uddannelsesbladet 03-2013

De har samme fagområde, arbejder på samme VUC og har haft nogenlunde de 
samme kursister i næsten lige mange år. Og så har de et fælles behov for grundig 

forberedelse. Mød kollegerne Ingelise Juul Frederiksen og Birgitte Juul Hasselmann, 
som forresten også er mor og datter.

{  Af DoRThe pleChingeR – foTo: mikkel ØSTeRgAARD }

Forberedelse i to generationer
Ældre, erfarne og rutinerede lærere behøver ikke lige så lang tid til at forberede sig som yngre, nyuddannede lærere. Sådan har det lydt igen og igen 

fra politikere og arbejdsgivere i forbindelse med overenskomstforhandlingerne og diskussionerne om lærernes arbejdstid.

Men holder den? 

Vi har spurgt to generationer fra henholdsvis et sprogcenter og et VUC. Og skal vi røbe facit på forhånd, er svaret fra alle fire et soleklart nixen bixen:  
Behovet for forberedelse - og dermed tid - er præcis det samme. i hvert fald, hvis kursisterne skal have god, relevant og aktuel undervisning ...

Birgitte Juul Hasselmann vil da ikke 
afvise, at det kan have været mors 
snak over frikadellerne derhjemme, 

der påvirkede hende. I hvert fald vidste hun 
allerede på lærerseminariet, at hun ville un-
dervise voksne. Så det var naturligt at søge 
inden for voksenundervisningen, da hun 
blev	færdig	som	lærer	i	1995.	Her	arbej-
dede hun i seks år, men for at teste sin be-
slutning tog hun job på en folkeskole i et år 
– hvilket viste sig at være godt, da det be-
kræftede hendes oprindelige valg:

– Måske er jeg ikke så meget til lege 
og de andre dimensioner som folkeskole-
lærer. Jeg kan først og fremmest lide un-
dervisningsdelen i mit fag. Og så kan jeg 
godt lide at være med til at hjælpe nogle 
mennesker videre, som i første omgang har 
givet op i skolesystemet. Jeg oplever hel-
digvis tit, at jeg efter min undervisning kan 
se, at tiøren er faldet, så de kan sige, at nå, 
NU forstår jeg bedre – det er dét, jeg skal 
gøre, fortæller hun.

På rette hylde
Netop de ord går igen hos hendes mor, In-
gelise Juul Frederiksen, da hun skal for-
klare, hvorfor hun brænder for de voksne 
på den forberedende voksenundervisning, 
FVU, og i ordblindeundervisningen på KVUC, 
Københavns VUC, hvor også hun er ansat:

– Det er så dejligt at se, hvordan kursi-
sternes ansigter ændrer sig, efterhånden 
som de lærer noget. Når de kommer før-
ste gang, ser de ofte helt knugede ud og 
kommer nærmest krybende ind ad døren, 
og når man så møder dem senere, hvor de 
måske skal i gang med niende og tiende 
klasse, lyser deres ansigter ofte af glæde, 
siger hun og tilføjer, at kursisterne ofte kom-
mer på et tidspunkt, hvor de ved, at de vir-
kelig har brug for den undervisning, de kan 
få på stedet, for at komme videre. Så de su-
ger til sig og kan slet ikke få nok.

– Jeg kan slet ikke se, hvordan jeg skal 
komme ud af det her igen, siger Ingelise Juul 
Frederiksen og henviser til sin alder. Hun bli-
ver snart 72 år. Og selv om hun arbejder på 
halv tid, er der selvfølgelig grænser for, hvor 
længe hun kan holde til gamet på VUC. Men 
det troede hun også, da hun som 60-årig 
trak sig tilbage efter et langt arbejdsliv som 
ungdomsskolelærer, souschef, afdelingsle-
der	og	leder	af	en	AOF-sprogskole.

- Dengang tænkte jeg, at nu havde jeg ar-
bejdet nok, så jeg valgte at gå hjemme. Men 
jeg vidste ikke, hvor meget jeg ville komme 
til at savne arbejdslivet og mennesker, så 
efter kort tid søgte jeg og kom ind på Kø-
benhavns VUC som vikar i nogle få timer 
– og pludselig var jeg fastansat på fuld tid.

Det	er	grunden	til,	at	de	to	Juul'er	nu	ikke	

bare har de familiemæssige, men også har 
haft de faglige rødder til fælles i næsten ni 
år. Så den får nogle gange på alle tangen-
ter, når de er samlet i familien og taler fag. 
De har nemlig begge uddannet sig til ord-
blindelærere og læsepædagoger, været i 
samme ansøgningsrunde i sin tid og næ-
sten synkront fået fastansættelse på ste-
det. Den største forskel er, at Birgitte Juul 
Hasselmann, der er 44 år, også underviser 
i engelsk. Ellers er det mest lighederne, der 
slår en, når de fortæller om deres arbejde 
med at bygge det faglige fundament i dansk 
hos kursisterne – voksne, ordblinde, anden-
generationsindvandrere, de unge og sko-
letrætte – som kursisterne hver især kan 
bygge videre på, når de skal fortsætte i det 
øvrige uddannelsessystem.

Forskelligt hver gang
– Her spiller forberedelsen en rigtig, rigtig 
vigtig rolle hver eneste gang, jeg får et nyt 
hold, forklarer Birgitte Juul Hasselmann.

– Det sker hver ottende uge, hvor jeg 
møder 25 nye mennesker, som der skal 
lægges en plan for. Jeg skal fastlægge et 
niveau for hver enkelt, første gang jeg mø-
der dem: hvad kan de, hvad kan de ikke, og 
hvordan tilrettelægger jeg undervisningen, 
så kurset tilgodeser netop disse mennesker?

Og Ingelise Juul Frederiksen siger:

Som mor, så datter
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– Man kan heller ikke læse sig til, hvil-
ken metode man skal bruge, når det gæl-
der den enkelte ordblinde kursist, og hvor-
dan netop han eller hun kan indlære eller 
forstå. Det er forskelligt hver gang. Og man 
må i forhold til hver enkelt spore sig ind på, 
hvilken knap man skal trykke på, før man 
finder metoden lige til dem. Det kræver, at 
man i sin forberedelse gennemtænker grun-
digt, hvad den og den kursist har brug for 
i undervisningen. Hun tilføjer, at det også 
betyder travlhed i de kun otte uger, FVU-
kursisterne er igennem et forløb, men at 
hun ser gennembruddet hos den enkelte 
ske gang på gang, hvis ellers forberedel-
sen og tilpasningen er grundig nok.

Fagligt fodslag i familien
Og det er den. Hver gang. For her kan man 
virkelig tale om fagligt fodslag i familien: 
Både mor og datter udarbejder en grundig 
køreplan i punkter over hver enkelt lektion 
hver enkelt dag. Den sikrer, at der dels er 
et mål for kursisterne, men giver også en 
fornemmelse af, om målet bliver opfyldt. Og 
hvis målet bliver overfyldt til overflod – hvis 
nogle af kursisterne når vildt langt, som Bir-
gitte siger det – er der også altid lavet eks-
traopgaver at tage af.

– Det er der brug for. Skal du have dif-
ferentieret undervisning, er det forskelligt, 
hvad du kan forlange af folk.

– Kursisterne kan simpelthen mærke, at 

der er en plan med det, de laver – og det 
kan både de og jeg lide, supplerer mor Juul.

Her sker det så igen: Man skulle næ-
sten tro, at mor og datter har koordineret 
svarene, for på spørgsmålet om, hvorvidt 
de ikke med næsten ni år i bagagen blot 
en gang imellem kan vende bunken, siger 
først Birgitte Juul Hasselmann:

– Jeg vil gerne være aktuel i min under-
visning og bruge det, der er nyt fra medi-
erne. Så jeg kan ikke bare genbruge tidli-
gere stof. Men det, der sker, når du er en 
erfaren lærer, er, at du kan se fagligheden 
udefra i et større perspektiv og angribe 
undervisningen på andre og nogle gange 
mere kreative måder. Som ny har du ikke 
samme overskud til at bevæge dig ud i nye 
dimensioner. 

Og Ingelise Juul Frederiksen siger, at 
hun altid har brugt rigtig meget tid på at 
følge med og forberede sig – og det gør 
hun ikke mindst nu, hvor hun kun arbejder 
halv tid, ligesom det "måske er ekstra vig-
tigt for mig i min alder, at jeg følger godt 
med, så de ikke bare tænker på mig som 
den gamle og kedelige”. En god forbere-
delse giver dog også noget til gengæld, 
understreger hun:

– Jeg har det godt, når jeg er velforbe-
redt. Kursisterne og jeg selv kan mærke, 
hvad jeg vil, og vi kan se, når det lykkes. I 
sidste ende er det, at de består prøverne, 
det, der viser, at både min plan, min under-

visning	og	min	forberedelse	er	lykkedes.	At	
de har forstået min undervisning.

Så forberedelsesbyrden er den samme 
– hvis ikke i perioder større, mener Birgitte 
Juul Hasselmann. Den bruges bare på an-
dre måder i forhold til nye ting, aktuelle em-
ner, nye niveauer, ”ligesom der rent lovgiv-
ningsmæssigt hele tiden også sker nye æn-
dringer”, siger hun, der forbereder sig 13-
15 timer hver uge.

trætte af undervisning
Kursistgruppen har dog ændret sig. I dag 
kommer mange unge, der har oplevet flere 
massive nederlag i folkeskolen og er trætte 
af alt, der begynder med under og slutter 
med visning. De skal have ekstra mange 
gange at vide, at de skal prøve igen, og de 
skal undervises på en helt anden måde, 
hvis det skal lykkes. Faktisk er Ingelise Juul 
Frederiksen forbavset over at se, hvordan 
forskellene på kursisterne bliver større og 
større – det vil sige med en stadig større 
spredning i kursistgruppen:

– Og mens det skal gå hurtigt, hurtigt, 
hurtigt med undervisningen af de unge, så 
de ikke keder sig og ikke kan sidde stille, 
er de ældre kursister mere til fordybelse. 
Derfor bestræber jeg mig på, at vi ikke la-
ver det samme for lang tid ad gangen – og 
på den måde forsøger jeg at favne begge 
grupper i min undervisning. Jeg synes også, 
det lykkes. *

Intet nyt fra  
forberedelsesfronten

hvis du tror, at en gammel, erfaren rotte i lærerfaget har brug for mindre tid til 
forberedelse end en ny, så skulle du spørge sproglærerne Birgitte Volf Andersen med 27 

års erfaring og Stine Eggertsen Hansen med tre år på bagen. Det har vi gjort.

{  Af DoRThe pleChingeR – foTo: helene BAggeR }

hvis paven abdicerer – eller hvis fi-
nansministeren kommer med et nyt 
udspil – er det dette aktuelle stof, 

kursisterne forventer, at deres sproglærer 
Birgitte	Volf	Andersen	bruger	i	sin	under-
visning. Og hvis Stine Eggertsen Hansens 

kursister vil diskutere nuancerne i det en-
gelske sprog kontra det danske – som for 
eksempel if, der både kan betyde om og 
hvis – skal hun kunne komme med et kva-
lificeret bud på forskellene.

På den måde ligner de to kollegers vilkår 

hinanden: Kravene til, hvad de skal vide og 
kunne, kan være høje som Mount Everest. 
Derfor skal de begge konstant have kridtet 
de sko, som de forventes at være fremme i.

– Du kan ikke bare gå ind og vende bun-
ken eller genbruge teksterne fra sidste år. 
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Mine kursister forventer, at vi arbejder med 
aktuelle tekster og relevante artikler fra avi-
ser	i	dag	eller	i	går,	siger	Birgitte	Volf	Ander-
sen, der er 50 år og selv giver de ovenstå-
ende eksempler på krav til nutidige emner, 
og som faktisk selv er ansigtet på den ud-
vikling, der er sket på sprogskolerne gen-
nem	sine	27	år	på	Sprogcenter	Aalborg.

Det er det, vi gerne vil høre hende om: 
Med så mange år på bagen, hvor lang tid 
kan hun så blive ved at bruge på den der 
forberedelse? Kan hun ikke bare læne sig 
tilbage og lidt rutinemæssigt køre på mar-
ven af sine mangeårige, solide erfaringer? 
Eller hvad siger hendes kollega Stine Eg-
gertsen Hansen, der kun har tre års erfa-
ring på samme sprogcenter: Skal hun som 
næsten dugfrisk underviser bruge mere tid 
på forberedelse end sine ældre, mere er-
farne kolleger?

Nej, lyder svaret fra begge: Undervis-
ningen kræver i dag konstant opdatering 
for både nye og ældre undervisere. Ifølge 
Birgitte	Volf	Andersen	kræver	den	faktisk	
mere	forberedelse	i	dag	end	i	1986,	hvor	
hun blev ansat på sprogcentret som nyud-
dannet cand.mag. med dansk som hovedfag 
og fremmedsprogspædagogik som bifag.

nye kursister kræver mere
Men hvorfor er der mere brug for forbere-
delse	i	dag?	Jo,	da	Birgitte	Volf	Andersen	
blev	ansat	i	1986,	havde	hun	20	lektioner	
om ugen med 10 kursister, hvoraf halvde-
len var indvandrere og halvdelen flygtninge 
og med en del analfabeter eller mennesker 
med kort skolegang bag sig. Hun underviste 
også udelukkende om dagen. I dag har hun 
23 lektioner om ugen fordelt på både aften- 
og dagundervisning, nogle gange endda 
samme dag, Hun underviser 20 kursister 
på hvert hold, og cirka 80 procent af hen-
des kursister er højtuddannede – plus det 
løse, som når hun bliver lånt ud til jobcentret 
eller	Aalborg	Sygehus	som	coach:

– Jeg er glad for, at mine fire børn var 
små dengang, siger hun, mens hun dog til-
føjer, at hun bestemt ikke klager over ar-
bejdet som sådan, for generelt er det ver-
dens mest spændende job.

Hun vil bare gerne have anerkendelse for 
det store ekstraarbejde, der er kommet på 
området, og hvor forberedelsen til undervis-
ningen altså spiller en endnu større rolle i dag.

–	Tidligere	var	det	i	meget	høj	grad	re-
petition, repetition, repetition, og det skrift-
lige niveau var ikke så højt, da jeg under-
viste mange kursister med en kortere sko-
legang eller analfabeter, og derfor var ret-
temængden heller ikke så voldsom. Udfor-
dringer var der også dengang, men de var 
helt anderledes.

I	dag	er	Aalborg	en	O-kommune.	Det	vil	
sige, at man tager ikke flygtninge, og der-
for er de indvandrere, der kommer til kom-
munen, for rigtig manges vedkommende 
højtuddannede. De taler engelsk og har 
ofte også et karrierejob, som de passer i 
dagtimerne. Det kræver en helt anden un-
dervisning og forberedelse, og mængden 
samt tyngen af skriftlige retteopgaver er 
langt, langt større:

– De kursister kan virkelig tage fra og 
kapere meget. Det kræver langt mere stof, 
flere aktuelle artikler og nuancer i tingene, 
siger	Birgitte	Volf	Andersen	og	forklarer,	at	
hun dagligt skal have forberedt sig på for-
hånd til for eksempel de fire lektioner, hun 
har i træk på de enkelte hold samt til de 
andre hold, hvor niveauet fra hold til hold 
altså kan svinge meget i løbet af en dag.

Så er der hele testsystemet, modulte-
stene, hvor kravene er skærpet betydeligt. 
Her udvikler lærerne selv de øvelser, der er 
nødvendige, før kursisterne kommer til de 
rigtige test. Og der er ikke mindst de opga-
ver, der ligger uden for skolens mure. Bir-
gitte	Volf	Andersen	har	nemlig	også	arbejds-
pladsdansk, og hun arbejder som coach for 
det	sundhedsfaglige	personale	på	Aalborg	
Sygehus, hvor hun følger ni udenlandske 
læger fra meget forskellige specialer. Her 
producerer hun selv undervisningsmateri-
aler og skal derfor sætte sig ind i de for-
skellige fagområder. Hun skal dog også i 
visse situationer træde til rent praktisk og 
menneskeligt, hvis lægen fra neonatal-af-
delingen for eksempel skal møde danske 
forældre, hvis barn er født for tidligt, i en 
krisesituation, eller en patient på radiolo-
gisk afdeling skal have forklaret, hvordan 
scanneren virker.

Langt mere forberedelse
–	Alle	kan	jo	købe	en	ydelse	hos	os,	og	på	
mange måder er det meget tilfredsstillende 
med så varieret en arbejdsdag – men det 
betyder altså også en langt større forbe-

redelsesbyrde end nogensinde, siger Bir-
gitte	Volf	Andersen.

De mange års erfaring giver hende alli-
gevel nogle fortrin frem for helt nye sprog-
lærere. Der skal for eksempel meget til at 
hyle hende ud af den; hun er ikke mere så 
usikker på, hvordan kursisterne lærer spro-
get, ligesom hun i dag præcist ved, hvad der 
skal til for at fylde fire daglige lektioner i 
træk, og hvor meget repetition der skal gi-
ves plads til.

– Men vi skal bestemt ikke forberede os 
mindre i dag, hvis vi skal lære medborgere 
at	klare	sig	godt	i	det	her	samfund.	Tvært-
imod, siger hun.

Savnede mennesker
Og Stine Eggertsen Hansen – hvad med 
hende? Synes hun, at hendes ældre, er-
farne kolleger bare tager en slapper, mens 
hun selv må svede i timevis over forberedel-
sen? Overhovedet ikke! Hun kan jo se, at 
de bruger præcist lige så lang tid på denne 
del af undervisningen som de yngre lærere:

- Faget, vores eget samfund og holdene 
ændrer sig hele tiden, og det skal de følge 
med i. Derfor tror jeg ikke, at erfarne lærere 
bruger mindre forberedelsestid, og når det 
for eksempel gælder det skriftlige rettear-
bejde, er der mere end nogensinde af det, 
siger Stine Eggertsen Hansen.

Faktisk var det slet ikke undervisning, 
hun ville arbejde med, da hun blev færdig 
på universitetet med dansk og kommuni-
kation. Men efter en periode som tekst-
forfatter i et rejsebureau begyndte hun at 
savne den menneskelige kontakt, man får 
gennem undervisning, og ja, derfor endte 
hun for tre år siden alligevel som sproglæ-
rer	på	Sprogcenter	Aalborg:

- Det er jeg blevet meget glad for, siger 
hun, der blev færdig med sin master i dansk 
som fremmedsprog i juni sidste år. Og hun 
fortæller, at det – og de tre års undervise-
rerfaring – har betydet noget på hendes 
personlige forberedelsesfront: I begyndel-
sen klyngede hun sig nærmest til gramma-
tikbøgerne og kunne blive ved og ved og 
ved med at slå op for at føle sig sikker. Det 
gør hun ikke mere:

– Men uanset hvilket hold jeg undervi-
ser, er jeg nødt til at være godt forberedt. 
Forskellen er bare, at jo højere op i uddan-
nelsesniveau, kursisterne er, des mere skal 
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der inddrages aktuelle artikler, filmklip, bø-
ger med videre, siger Stine Eggertsen Han-
sen, der vurderer, at hun bruger lærebog til 
under halvdelen af sin undervisning.

Til	resten	af	tiden	finder	hun	selv	de	ting,	
hun skal inddrage: gratisaviser, nyhedstje-
nester med videre, eller hun kreerer selv 
tekster og opgaver.

Underviser også online
Hvad betyder forberedelsen for dig?

– Det afhænger meget af niveauet på 
holdet, og om jeg skal lave opgaverne selv. 
Men uanset hvem jeg underviser, har jeg 
fundet ud af, at jo bedre forberedt, jeg er, 
des mindre taler jeg selv - og jo mere bru-
ger de selv sproget. Har jeg ikke forberedt 
mig, har jeg en tendens til at forklare for 
meget og for langt, når jeg ikke har tænkt 

ordentligt igennem, hvad jeg skal sige. Og 
jeg synes, det er vigtigt, kursisterne selv 
kommer på banen. Det er både den måde, 
de lærer mest, og den måde, undervisnin-
gen bliver mere spændende på, siger hun.

Stine Eggertsen Hansen underviser både 
almindeligt og online og skal konstant om-
stille sig i forhold til niveauforskellene på 
sine i alt fem hold. Som sin ældre kollega 
har hun både kursister, der ikke har gået i 
skole før, og som derfor typisk ikke forstår 
engelsk, men også de højtuddannede, hvor 
de fleste forstår engelsk og som regel kun 
kan komme til undervisning om aftenen på 
grund af job eller uddannelse.

Hun er også med til at udvikle en ny on-
line-undervisningsform, der sigter mod en 
mere fleksibel uddannelse, hvor kursisterne 
møder en gang om ugen, mens resten af 

undervisningen foregår online. Denne ud-
viklingsdel, der ikke er helt færdig, har ta-
get mange kræfter og gør det stadig, og 
lige nu underviser hun to hold her.

Den præcise arbejdstid har hun der-
for ikke helt styr på – også fordi en kursist 
godt kan maile efter hjælp en fredag aften 
eller en søndag eftermiddag. Så helt fri fø-
ler Stine Eggertsen Hansen aldrig, at hun 
har. Men som hun siger, så er der vist "in-
gen, der behøver at være nervøse for, om 
jeg ikke arbejder nok”. *

Skal I se på mode i Milano, bygningsværker i Beijing eller tyde  
teater på Broadway?
Vi tilrettelægger studierejser til hele verden ud fra jeres ønsker og 
behov og er med jer under hele processen – fra idé til den velover-
ståede rejse. Vi kan lave et komplet program til jer, som sikrer en 
god pris og at det faglige indhold på turen er i top. 

Læs mere på jr.dk
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Få en udbytterig studierejse
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Studierejser
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Tag fx på studierejse til Beijing i 8 dage
Prisen er inklusiv:

 • Flybillet København – Beijing t/r
 • 7 overnatninger på hotel inkl. 

morgenmad.

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

Andre eksempler på studierejser m/fly

Rejsekonsulent  
Michael  Bønnelykke Pedersen
Jeg har rejst i 33 lande og har over 12 års 
erfaring. Ring eller skriv til mig og få hjælp  
til at sammensætte en studierejse der passer 
til netop jeres ønsker og behov.
Kontakt: 86 20 77 82 / mibp@jr.dk

62537_JR_ann_HA1_Uddannelsesbladet_178x111mm_r2.indd   1 08/02/13   09.52



  Kan du 
spare

 penge 
    på dit 

  billån? 

Nu har Uddannelsesforbundet sørget for, at det kan blive billigere for 

dig at have bil. Som medlem kan du nemlig få et billån hos Lån & Spar 

med en meget lav rente på kun 4,45 %*. Hvis du har et dyrt billån 

et andet sted, kan du flytte lånet til Lån & Spar og spare penge hver 

eneste måned. Og du behøver ikke at flytte alle dine konti.

Du kan også låne til at købe ny bil. Det eneste krav er, at du selv har 20 % 

i udbetaling og at du er medlem af Uddannelsesforbundet. 

 
Se et låneeksempel her: 
Bilens pris 250.000 kr. Udbetaling (20 %) 50.000 kr. Lånebeløb 200.000 kr.  
Månedlig ydelse 2.165 kr. Rente 4,45 %. Løbetid 10 år. Debitorrente 4,52 %.  
ÅOP 5,58 %. Gebyr til banken 4.500 kr. Gebyr til andre 5.000 kr.  
Samlede renter i perioden 50.243 kr. Tilbagebetaling i alt 259.743 kr.

*Renten er variabel, angivet p.a. og gældende pr. 21. januar 2013.  
Lånet forudsætter kreditgodkendelse. Bilen skal kaskoforsikres.  

Udgifter til forsikring er ikke medregnet.

Ring til Lån & Spar på 3378 1965 og få at vide hvor mange penge 

du kan spare. Måned efter måned. Du skal blot oplyse os ganske få 

ting. Ringer du på hverdage mellem 9 og 17, får du svar med det 

samme.

Du kan også læse mere om billån på uddannelsesforbundsbanken.dk 

Her kan du også lave dine egne beregninger på billån.
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LB Foreningen F.M.B.A. afholder ordinær general forsamling på 
adressen 

Kompagnisalen, Kompagnistræde 39, 1208 København K.

Tidspunkt: Lørdag den 20. april 2013, kl. 10.00.

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning, herunder med redegørelse for 
driften i datterselskabet LB Forsikring A/S

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten for 2012

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

5. Godkendelse af lønpolitik for LB Foreningen

6. Godkendelse af kandidat til valgområde 5 for medlems-
gruppe 2 – indstillet af valgudvalget, jf. vedtægternes § 8A

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

       Meddelelse om

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Senest 14 dage før generalforsamlingen vil dagsorden, årsrap-
port m.v. kunne findes på www.lbforeningen.dk under menu-
punktet ”Om LB Foreningen” og underpunktet ”generalforsamling”.

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

Anmeldelse om overværelse af generalforsamlingen skal være 
LB Foreningen F.M.B.A., Direktionssekretariatet, i hænde senest 
mandag den 15. april 2013, hvorefter adgangskort vil blive 
tilsendt.

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

På bestyrelsens vegne 
Carsten Mørck-Pedersen 
Formand

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

Indkaldelse til generalforsamling - Uddannelsesbladet_178 x 111.indd   1 25-02-2013   07:45:43
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SådAn  
Arbejder  
Lærerne

lærere underviser for lidt, de er for lidt sammen med eleverne, 
de er for lidt til stede på skolen, de forbereder sig for meget.
meningerne om lærernes arbejdstid er mange, og den er under 
heftig beskydning for tiden, hvor arbejdsgivere og politikere for 
alvor vil have ram på alle aftaler, der begrænser den frie udnyttelse.
men hvad bruger lærerne egentlig deres tid til? 
Uddannelsesbladet har gravet lidt i en frisk undersøgelse, som 
Uddannelsesforbundet har lavet blandt lærere på erhvervsskoler, 
VUC, ungdomsskoler og kommunale sprogcentre.

hVAd 
bruger lærerne 

egentlig deres  
tid til?

illUSTRATion: DATAgRAf CommUniCATionS
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FAgLigT AKTUELT

Hvis konflikten kommer, hvad gør jeg så?
Overenskomstforhandlingerne er i en af-
gørende fase. De store aftaler er forhand-
let på plads - både for statsligt og kommu-
nalt ansatte. Men detaljerne mangler - især 
lærernes arbejdstid.

De nuværende overenskomster udløber 
den 31. marts, og de nye skal derfor træde i 
kraft den 1. april. Men hvis parterne ikke bli-
ver enige, kan det ende i konflikt: lønmodta-
gerne kan beslutte at strejke, eller arbejds-
giverne kan beslutte at lockoute og sende 
medarbejderne hjem. Eller det kan være 
en kombination, hvor medarbejdere på ud-
valgte områder strejker, og arbejdsgiverne 
som gengæld lockouter resten.

Uanset hvad så vil en konflikt påvirke din 
hverdag. Her kan du få svar på nogle af de 
spørgsmål, du skal være opmærksom på. 
Du kan finde yderligere vejledning på Ud-
dannelsesforbundets hjemmeside under 
"LOCKOUT	AF	LÆRERE"

Strejke eller lockout?
Hvis parterne ikke kan blive enige om løn- 
og ansættelsesvilkårene i en kollektiv over-
enskomst, så er der i forhandlingssystemet 
(den	danske	model)	nogle	"lovlige"	kamp-
midler, man kan bruge for at gøre modpar-
ten "mør".

De ansatte kan vælge at strejke, dvs. 
at	nedlægge	arbejdet.	Arbejdsgiverne	kan	
også vælge at "strejke", nemlig ved at lock-
oute medarbejderne, dvs. at de lukker med-
arbejderne ude fra arbejdspladsen.

Kan jeg blive omfattet?
Alle	overenskomstansatte	i	det	offentlige	
kan blive omfattet af strejke eller lockout. 

Da der vil være tale omen kollektiv konflikt, 
kan man ikke selv bestemme, om man vil 
deltage eller ej.
•	 	På	 det	 statslige	 område	 gælder	 det	 fx	

AMU-lærere,	 ansatte	 på	 VUC	 (undta-
gen	tjenestemændene)	og	på	produkti-
onsskoler.

•	 	På	det	 kommunale	område	gælder	det	
fx ansatte i ungdomsskolen, kommunale 
sporgcentre og jobcentre.
Tjenestemænd	eller	ansatte	på	 tjene-

stemandslignende vilkår har ikke ret til at 
strejke og kan heller ikke lockoutes. Det 
gælder tjenestemænd på VUC og lærere 
på erhvervsskoler, der er ansat på tjeneste-
mandslignende vilkår.

Privatansatte er ikke omfattet; deres 
overenskomster forhandles først senere. 
Det gælder fx ansatte på private sprog-
centre og i oplysningsforbund.

Hvordan ved jeg, om jeg er omfattet?
Hvis du skal strejke, får du besked, når Ud-
dannelsesforbundet har besluttet, hvilke om-
råder/arbejdspladser	der	skal	medvirke.	De	
offentliggøres, når der sendes konfliktvar-
sel til arbejdsgiverne.

Hvis du bliver lockoutet, får du besked, 
når arbejdsgiverne har besluttet, hvilke om-
råder/arbejdspladser	der	skal	lockoutes.

Derfor er det vigtigt, at Uddannelsesfor-
bundet har de korrekte oplysninger i med-
lemskartoteket. Så hvis du fx skifter job  
(stilling,	arbejdsplads	m.m.),	navn,	adresse,	
mail m.m. eller er på orlov uden løn, skal  
du huske at give besked. Det er meget vig-
tigt, at Uddannelsesforbundet har din pri-
vate mailadresse, hvis du er omfattet af 
en konflikt.

Hvad med min løn?
Under en konflikt er ansættelsen midlerti-
digt ophørt. Det betyder, at arbejdsgiveren 
ikke	skal	betale	løn	(heller	ikke	løn	under	
sygdom	eller	barsel),	pension	mv.	 fra	det	
øjeblik, konflikten går i gang.

I stedet får du støtte fra Uddannelses-
forbundets særlige konfliktfond. Konflikt-
støtten er fastsat af Uddannelsesforbun-
dets kongres, og for tiden er den på 1670 
kroner	om	dagen	(835	kroner	for	deltids-
ansatte	under	halv	tid).

Hvis en konflikt bliver meget omfat-
tende, er der forslag om, at konfliktstøtten 
kan blive lavere, så "kampen" kan holdes i 
gang i længere tid. Forslaget skal behand-
les på Uddannelsesforbundets ekstraordi-
nære kongres den 21. marts.

Er der karenstid?
Du skal være medlem af Uddannelsesfor-
bundet for at få støtte under en konflikt. Hvis 
du har været mere end tre måneder fra du 
blev ansat om at melde dig ind, får du først 
støtte, når du har været medlem i tre måneder.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller Ud-
dannelsesforbundets sekretariat, hvis du er 
i tvivl om dine medlemsforhold.

Hvad med min ferie?
De fem ugers ferie:
Ferie, som begynder før eller senest sam-
tidig med konfliktens start, afholdes som 
planlagt. Hvis der efter ferien stadig er kon-
flikt, indtræder du i konflikten.

Ferie, som er planlagt til at begynde ef-
ter konfliktens start, kan ikke holdes. Når 
konflikten er slut, skal det aftales, hvornår 
ferien kan holdes.

Q&A
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OBS: Når konflikten slutter, har du pligt 
til at genoptage arbejdet umiddelbart efter. 
Hvis du ikke gør det, kan du i værste fald 
blive bortvist. Det kan også ske, hvis du i 
strid med reglerne er taget på ferie, og kon-
flikten så slutter, mens du er væk.

Hvis du er ved at planlægge ferie, bør 
du derfor være opmærksom på, om rejsen 
kan afbestilles eller flyttes til et andet tids-
punkt. Hvis du på grund af en konflikt bliver 
nødt til at aflyse en ferierejse, kan du ikke 
få tab dækket af Uddannelsesforbundet.

6. ferieuge, særlige feriedage, børns 1. og  
2. sygedag, afspadsering og omsorgsdage:
Hvis du er omfattet af konflikten, kan du 
hverken holde en 6. ferieuge, særlige fe-
riedage, afspadsering, barns første eller 
anden sygedag eller omsorgsdage, mens 
konflikten løber.

Afspadsering,	6.	ferieuge,	særlige	ferie-
dage og omsorgsdage, som er planlagt til 
at blive holdt under konflikten, udskydes til 
efter konflikten.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg?
Under en konflikt har du ikke ret til løn un-
der sygdom.

Hvis du er syg, når konflikten begyn-
der, skal du sammen med din arbejdsgiver 
udfylde et dagpengeskema til din bopæls-
kommune for at få sygedagpenge. Og så 
får du en eventuel difference fra dagpen-
gene op til konfliktstøtteniveauet fra Ud-
dannelsesforbundet.

Hvis du bliver syg under konflikten, har 
du hverken ret til løn under sygdom eller sy-
gedagpenge. I stedet får du konfliktstøtte 
efter Uddannelsesforbundets regler.

Konfliktkontingent
For at dække udgifterne til støtte til kon-
fliktramte medlemmer, opkræver Uddannel-
sesforbundet et særligt konfliktkontingent 
fra alle medlemmer. Desuden er der forslag 
om et særligt solidaritetskontingent fra de 
medlemmer, som ikke er ramt af konflikt.
Størrelsen af de ekstra kontingenter bliver 
besluttet på Uddannelsesforbundets eks-
traordinære kongres den 21. marts.

Hvad med de uorganiserede?
Hvis man ikke er medlem af sin forhand-
lingsberettigede organisation, har man hel-
ler ikke de organiseredes rettigheder un-
der en konflikt - og altså heller ikke ret til 
konfliktstøtte.

Læs mere på uddannelsesforbundet.dk
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Kommuner  
bruger ikke  
FVU-penge
Landets	kommuner	brugte	i	2010	og	2011	under	halvdelen	af	de	89	millioner	kroner,	
de	fik	til	at	hjælpe	ledige,	der	har	svært	ved	at	læse,	skrive	og/eller	regne.	Det	viser	
tal	fra	Beskæftigelsesministeriet,	der	fik	48,2	millioner	af	de	i	alt	89,2	millioner	kroner,	
der var bevilget til FVU-kurser vis jobcentrene. I stedet har ministerriet nu valgt at bru-
ge	19,1	millioner	af	de	returnerede	kroner	til	jobrotationsprojekter.

Enhedslisten er chokerede over meldingen. Partiets ordfører, Christian Juhl, har 
derfor bebudet, at han vil tage en snak med beskæftigelsesministeren for at få kom-
munerne til at stramme op.

ChEFER  
FLygtER FRa 
jOBCEntRE 

Det er en uriaspost, hvor man skal 
agere i et sammensurium af inte-
resser og komplicerede love, mens 
medierne konstant er efter en. Så-
dan beskrives jobbet som leder af 
et jobcenter af både nuværende og 
tidligere	jobcenterchefer	ifølge	LO's	
ugebrev	A4.

Det er angiveligt også årsagen til 
den ekstraordinært hurtige udskift-
ning	af	chefer	på	de	91	kommunale	
jobcentre. Selv om der ikke er nogen 
samlet registrering, er der nemlig ual-
mindelig stor udskiftning ifølge både 
kommunerne og fagforbundet DJØF.

Sidste frist  
for studiebesøg

Hvis du er hurtig, kan du lige nå at kom-
me med i sidste runde af studiebesøg un-
der EU Lifelong Learning Program. Sidste 
frist for at søge er nemlig den 28. marts, 
og det er sidste gang, turene udbydes.

Til	gengæld	er	der	en	guldgrube	af	mu-
ligheder. Det drejer sig typisk om treda-
ges ophold i et europæisk land, hvor 12-
15 deltagere fra forskellige lande kan bli-
ve vist rundt i uddannelsessystemet.

Læs mere på fivu.dk

penge til  
Læringsdage 
2013 skal  
søges nu
Udbydere af voksen- og efteruddannel-
ser, fagforeniger og virksomheder med 
flere opfordres til at arrangere lokale Læ-
ringsdage over en eller flere dage i uge 
22. Læringsdagene skal vise borgere veje 
til at opnå grundlæggende færdigheder, 
motivere voksne til at deltage i voksen-
læring og vise virksomheder veje til efter-
uddannelse, der styrker medarbejdernes 
færdigheder og kompetencer.

10	byer/lokalområder	kan	få	tilskud	
på 25.000 kroner. Desuden er plakater 
og andet materiale til rådighed.

Ansøgningsfrist:	8.	april	2013.
Læs mere på dfs.dk

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

Esbjerg
Skolegade 81, 3. 
6700 Esbjerg
Tlf: 7010 0018

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

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

KORT NYT Af lUCAS vAgn engell
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Randager 90, 2620 Albertslund
7020 2810, forlaget@synope.dk
www.synope.dk

BegyndersysTem

Til du3 modul 1 og 2:

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

Til du2 modul 1:

Vi taler dansk 1

dansk udTale

Breve/skrifTlig 
fremsTilling

dansk  
Talesprog

Alle bøger er velegnede ved klasseunder-
visning, selvstændigt arbejde, gruppe- eller 
pararbejde. Også cd-rom/lydfiler, rettenøgle, 
repetitionskort.

læs mere på www.synope.dk

nyHed!
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Løsningen kan ses på www.uddannelsesforbundet.dk

Ny pille gør ædru
Nu er det måske snart slut med at skændes 
om, hvem der skal køre hjem fra festen. For-
skere på University of Southern California har 
nemlig fundet frem til et nyt nanostof, der ned-
sætter alkoholpromillen – i hvert fald hos mus.
Forskerne sprøjtede to enzymer ind i nogle for-
søgsmus, der havde fået alkohol. Herefter faldt 
alkoholpromillen meget hurtigere end normalt. 
Det er beskrevet i det videnskabelige tidsskrift 
Nature Nanotechnology.

Perspektiverne er store: En dag kan det 
måske føre til en pille, der kan behandle alko-
holforgiftning eller forebygge alkoholens ska-
delige virkninger hos alkoholikere.

Så det varer nok noget, før pillen kan fås 
i håndkøb og gøre antabus og tømmermænd 
til fortid. *

Så længe var ministre om det
De studerende skal blive hurtigere færdig med deres uddannelse, siger regeringen og 
strammer SU-reglerne. Men hvor længe var de selv om det?

Manden	bag	SU-reformen,	uddannelsesminister	Morten	Østergaard	 (R),	 var	ni	år	
om en uddannelse, der er normeret til fem. Børne- og undervisningsminister Christine  
Antorini	(S)	blev	derimod	færdig	på	normeret	tid:	5	år.

Til	gengæld	gik	der	13	år	 fra	beskæftigelsesminister	Mette	Frederiksen	 (S)	blev	 
student, og til hun havde sin master.

Både	statsminister	Helle	Thorning-Schmidt	(S)	og	vicestatsministeren,	økonomi-	og	
indenrigsminister	Margrethe	Vestager	(R),	var	syv	år	om	deres	uddannelser,	som	er	norme-
ret	til	fem	år.	Finansminister	Bjarne	Corydon	(S)	brugte	otte	år	til	sin	femårs	uddannelse.

Justitsminister	Morten	Bødskov	(S)	er	slet	ikke	færdig	endnu.	Det	er	sundhedsmi-
nister	Astrid	Krag	(SF)	heller	ikke.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup var 10 år om sin uddannelse. Men 
inden hun gik i gang med kandidatgraden havde hun så mange fjumreår, at hun først 
var færdig 17 år efter sin studentereksamen. Det er kun overgået af handelsminister 
Pia Olsen Dyhr, som blev kandidat 18 år efter studentereksamen. *
 Kilde: jyllands-posten.dk
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efteruddannelse
SpOt på

De vil have en plan
lærerne har næsten et endnu 
større behov for selv at sidde på 
skolebænken end de elever og 
kursister, de underviser. Derfor 
er relevant efteruddannelse 
og en samlet plan for det på 
arbejdspladserne vigtigere end 
nogensinde.

{  Af DoRThe pleChingeR }

Ét bestemt kursus er konstant overteg-
net i Uddannelsesforbundets kursus-
afdeling: De unge og diagnoserne. Og 

det giver god mening. For det er også unge 
med mere eller mindre udtalte adfærdsfor-
styrrelser, lærerne i dag skal inkludere og 
tilgodese i undervisningen, foruden alle de 
andre unge: dem med narkoproblemer, dår-
lige familieforhold, lavt selvværd, forhutlede 
skoleerfaringer eller de ikke-motiverede. Og 
samtidig med, at lærerne skal have blik for 
hver enkelt kursist eller elev, skal vedkom-
mende også bevare overblikket, tage godt 
imod nye ved løbende optag, være en haj 
til at bruge it i sin undervisning og meget 
meget mere …

Der er med andre ord sket en svimlende 
omlægning af alt det, som hidtil har været 
god latin i deres lærerfag, med regerin-
gens	mål	om,	at	95	procent	af	unge	skal	
have en ungdomsuddannelse og de krav 
til inklusion og differentiering i undervis-
ningen, det medfører. Men efteruddannel-
sen af lærerne ser ikke ud til at være fulgt 
med. En undersøgelse, som Uddannelses-
forbundet fik foretaget forud for overens-
komstforhandlingerne, viser, at det halter 
voldsomt for stort set alle Uddannelsesfor-
bundets lærergrupper: Cirka fire ud af seks 
lærere svarede, at de ikke har fået den ef-
teruddannelse, de har brug for, og cirka 75 

procent svarer nej til, at der foregår en sy-
stematisk planlægning af efteruddannelse 
på deres arbejdsplads.

- Her ligger en stor udfordring. Man har 
været meget forhippede på inklusion af alle 
i undervisningen, men har ikke sørget for 
at klæde lærerne tilstrækkeligt på til opga-
ven ved et kompetenceløft, siger formand 
for Uddannelsesforbundet Hanne Pontop-
pidan om grunden til, at et af de væsentlig-
ste overenskomstkrav er en sikring af ret-
ten til efteruddannelse for den enkelte – 
blandt andet skal der bindes efteruddan-
nelse op på inklusionen af alle de nye grup-
per af elever og kursister.

Som et eksempel på, hvor markant skiftet 
i elev- eller kursistgruppen har været, viser 
tal fra VUC’s Forstanderforenings årsrap-
port	fra	sidste	år,	at	andelen	af	18-29-årige,	
der vælger – eller bliver dirigeret på – VUC, 
er steget med 72 procent siden 2007. Det 
vil sige på blot fem år. Og af Uddannelses-
forbundets egen rapport På arbejde som 
VUC-lærer, som vi omtalte i forrige nummer 
af Uddannelsesbladet, fremgår det også, at 
lærerne oplever, at det er nødvendigt fuld-
stændigt at nytænke deres lærerrolle og 
øge brugen af undervisningsdifferentie-
ring på grundt af det totale skifte i kursist- 
og elevgruppen. Men tallene fra Uddan-
nelsesforbundets undersøgelse tyder på, 
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De vil have en plan

at det ikke kun er VUC-lærerne, der mær-
ker følgerne af de nye elev- eller kursist-
grupper og alle de nye, medfølgende krav. 
Også de andre lærergrupper føler et stort 
behov for efteruddannelse for at blive op-
dateret på de nye tider.

Blandt andet siger 70 procent af lærerne 
på	 de	 erhvervsrettede	 uddannelser	 (eud,	
AMU,	TAMU	med	videre),	at	efter-	og	vide-
reuddannelse har stor eller meget stor be-
tydning for, om de kan løse deres opgaver 
godt, men 44 procent angiver, at de i mindre 
grad eller slet ikke har mulighed for at del-
tage. Og 63 procent af for eksempel dag-
højskolelærerne svarer, at de har brug for 
relevant efteruddannelse, men 14 procent 
siger, at de i mindre grad eller slet ikke har 
mulighed for at deltage. 16 procent angiver 
endda, at mulighederne for efteruddannelse 
er blevet dårligere eller meget dårligere in-
den for de seneste fem år. De samme tal i 
ungdomsskolen er 60, 37 og 27 procent.

Nok så markant er det dog, at omkring tre 
ud af fire blandt alle lærere i Uddannelses-
forbundet giver udtryk for, at der ikke fore-
går en egentlig strategisk planlægning af 
efteruddannelserne på deres arbejdsplads. 
Hele 74 procent af lærerne på sprogcen-
trene siger for eksempel nej til, at der er 
aftalt en plan for efteruddannelse. Derfor 
er et andet vigtigt krav til overenskomst-
forhandlingerne, at lærerne skal sikres en 
mere systematisk planlægning af efterud-
dannelsen på de enkelte skoler.

det manglende led
Susanne Egel Pieterse, formand for det pæ-
dagogiske udvalg for VUC, mener, at især 
den nye rapport På arbejde som VUC-læ-
rer viser, at der er stærkt behov for en mere 
overordnet diskussion om den nye pæda-
gogik, der følger med de nye krav og kursi-
ster, så man ud fra det kan lægge en mere 
strategisk plan for efteruddannelse. Disse 
overordnede diskussioner lå før i de pæ-
dagogiske råd, men det lag mangler i dag, 
mener hun. Nu er efteruddannelsen af den 
enkelte lagt i regi af MUS-samtalen, og når 
behovet her er afdækket, inddrager man 
Samarbejdsudvalget	(SU),	hvor	der	aftales	

retningslinjer for efteruddannelse og mid-
lerne til den. SU er derfor blevet omdrej-
ningspunktet og det sted, hvor man forhol-
der sig til de udfordringer, man står over for, 
og som ledelsen og bestyrelsen har vedta-
get strategiske indsatsplaner for.

- Der er ikke mere en overordnet drøf-
telse af den systematiske planlægning af 
efteruddannelse: Hvad vil vi med den, og 
hvordan anvender vi den bedst muligt, så 
vi sikrer indholdet og kvaliteten i undervis-
ningen? Det er meget vigtige diskussioner, 
men vi har ikke tid eller det lag i organisati-
onen, der kan bruges til at evaluere og re-
flektere på dette område, siger hun.

Det er især inklusionsopgaven med alt, 
hvad den betyder og medfører, differentie-
ringen i undervisningen og også de nye ar-
bejdsformer, der er brug for at forholde sig 
til og diskutere, så efteruddannelsen kan 
planlægges mere strategisk og hensigts-
mæssigt, mener hun:

-	Med	95	procent-målsætningen	er	der	
reelt sket et paradigmeskift på VUC: Læ-
rerne har fået en helt ny rolle med at fast-
holde og motivere de nye kursistgrupper. 
Det stiller nogle helt andre krav til de per-
sonlige og relationsmæssige kompetencer, 
som lærerne ikke har haft i spil på samme 
måde tidligere, siger hun om de væsentlige 
nye ændringer i lærernes rolle, man bør for-
holde sig til rent efteruddannelsesmæssigt. 
Hertil kommer de krav, der følger med, og 
som handler om, hvordan man for eksem-
pel anvender andre arbejdsmetoder, er kre-
ativ i sin undervisning, bryder med den nor-
male klasserumsundervisning, udvikler kur-
sisternes innovative evner og meget mere.

I stedet for at halse bagefter og prøve at 
dække flanken bedst muligt ind med mere 
instrumentbaserede kurser til for eksempel 
e-læring og udvikling af digitale undervis-
ningsformer, bør man efter hendes mening 
i højere grad bruge kræfterne på selve ind-
holdsdiskussionen – hvordan for eksempel 
e-læring skal udmønte sig i praksis, så man 
får indhold, kvalitet og pædagogik med. Su-
sanne Pieterse giver som eksempel det, der 
skete, da alle kursister skulle lære at bruge 
Power Points i deres præsentationer:

- Det gjorde de så også. Der kom me-
get flotte præsentationer ud af det ... ind-
til vi fandt ud af, at der ikke var noget ind-
hold i opgaverne.

Og Susanne Pieterse tilføjer:
- It skal jo blot ses som et lille redskab, der 

kan bruges, når selve indholdet er på plads.
For det, der reelt sker, er, at en stor del 

af efteruddannelsen og mange læreres 
forberedelsestid går med at eksperimen-
tere med selve teknikken i e-læringen, hvor 
mange er novicer.

- Og denne kostbare tid bliver brugt i 
stedet for at fokusere på selve indholdet af 
undervisningen. Derfor er det vigtigt med 
mere overordnede refleksioner om, hvorfor 
man for eksempel bruger it, hvad det gav-
ner – og hvem, siger hun. *

På de følgende sider går Uddannelses-
bladet bag om tallene og måler den ak-
tuelle temperatur på efteruddannelsen i 
forskellige faggrupper. Det viser generelt 
et meget blandet billede – men et helt en-
tydigt billede af, at der ikke sker en mere 
systematisk og strategisk planlægning af 
efteruddannelsen.
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medarbejderne ved, hvad de – og 
skolen – har brug for af efterud-
dannelse. Og derfor bliver der næ-

sten altid nikket ja til de kurser eller den ud-
dannelse, de foreslår. Det siger Liselotte 
Rotbøl, der er lærer og tillidsrepræsentant 
for cirka 30 lærere på avu-delen af Horsens 
HF og VUC, og kalder det selv for et ”klart 
match mellem lærernes ønsker og under-
visningens behov”.

- Jeg synes, at vi stort set har gode mu-
ligheder for at få opfyldt de efter- og videre-
uddannelsesønsker, vi har brug for – inden 
for rimelighedens grænser, siger hun og for-
klarer, at efteruddannelse er en fast del af 
den årlige MUS-samtale. Det er her, med-
arbejderen en gang om året kommer med 
sit ønske til uddannelse og over for nærme-
ste leder redegør for, hvorfor det er vigtigt.

Generelt er der dog et umætteligt behov 
for efteruddannelse lige nu, og en top tre over 
de mest nødvendige og eftertragtede kurser 
og uddannelser på stedet er for lærere, der 
skal undervise ordblinde, kurser og uddan-
nelser om de unge som den nye målgruppe 
og selvfølgelig også de rent faglige kurser:

- For eksempel har der jo været en stor 
tilgang af ordblinde kursister, som vi ikke 
har haft tidligere, og det kræver videre-
uddannelse i form af en diplomuddan-
nelse inden for området, og det får læ-
rerne også. Samtidig har kursistgruppen 

ændret sig markant, og det kræver en pæ-
dagogisk uddannelse at tilgodese denne 
gruppe, siger Liselotte Rotbøl og forklarer, 
at der også her er en stor velvilje fra ledel-
sens side for at lade medarbejderne komme 
på kurser, der tilgodeser det behov – om 
end det kan være svært altid at gennem-
skue substansen i den slags kurser.

Skolen arrangerer også kurser for hele 
skolen. For eksempel i klasserumsunder-
visning, hvor alle får en fælles appetizer, og 
hvor man herefter kan søge mere målret-
tede kurser, hvis man har brug for at for-
dybe sig yderligere.

- Lærernes rolle har jo forandret sig me-
get. Og det er et område, man aldrig bliver 
færdig med, fordi også kursisterne ændrer 
sig hele tiden, siger hun:

- Det, at vi er godt dækket ind, hænger 
selvfølgelig sammen med en god økonomi, 
som der er lige nu, men også med at ef-
ter- og videreuddannelse har en høj priori-
tet	her	på	stedet.	Vi	blev	i	2009	kåret	som	
den mest attraktive arbejdsplads, og vi har 
besluttet at bruge de nødvendige midler på 
videreuddannelse.

På skolen er der en fin tradition for at vide-
regive sin viden fra kurser til kollegerne. Det 
kan være til fagteam på møder, i form af små 
kurser eller som orienteringsmøde for alle.

Mens medarbejderne altså i store træk 
får godkendt deres ønsker om efterud-
dannelse, foregår der dog ikke en egentlig 
planlægning sammen med ledelsen. Og det 
svarer meget godt til Uddannelsesforbun-
dets undersøgelse. Her siger hele 76 pro-
cent af VUC-lærerne nej til, at der er aftalt 
en plan med ledelsen.

- Det kan da ske, hvis en lærer under-
viser i dansk som andetsprog og ikke har 
linjefag i det, at det så kan aftales, at han 
eller hun tager det et år senere. Men det 
er ikke sådan, at der bliver lavet en egent-
lig uddannelsesplan for samtlige lærere for 
flere år. Det kører bare, men det kører godt, 
siger Liselotte Rotbøl og tilføjer:

- Det kan jo også give en frihed for den 
enkelte lærer ikke at have langsigtede pla-
ner, hvis han eller hun ikke ønsker at ud-
danne sig i en periode. *

fra Uddannelsesforbundets undersøgelse   
fremgår det om vUC-lærere, at

•	 	66	procent	angiver,	at	efter-	og	videreuddannelse	har	stor	eller	meget	stor	betydning	for,	
om de kan løse deres opgaver godt. Men hele 24 procent angiver, at de i mindre grad eller 
slet ikke har mulighed for at deltage.

•	 	53	procent	vurderer,	at	de	har	brug	for	efter-	eller	videreuddannelse.	Cirka	40	procent	har	
slet ikke fået uddannelse i den periode, undersøgelsen blev foretaget (1. august-31. de-
cember 2011). 25 procent mener, at mulighederne for at efter- eller videreuddanne sig er 
blevet dårligere eller ligefrem meget dårligere.
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Vi får 
oftest 
ja

efter- og videreuddannelse 
har høj prioritet på Horsens 
HF og VUC, og ønskerne bliver 
næsten altid indfriet. På den 
måde er skolen til en vis grad 
undtagelsen, der bekræfter 
reglen. Men der er ikke en plan 
for hver enkelt område, siger 
tillidsrepræsentanten, der dog 
også ser en fordel ved det.

{  Af DoRThe pleChingeR }



Der er så gode muligheder for at efteruddanne sig på projektafsnittet i Aalborg 
Kommune, at det næsten kan være svært at finde tiden til det. Måske burde kræfterne 
i stedet samles om en fælles uddannelse, siger jobkonsulent.

-vi kan jo ikke sidde på skolebæn-
ken hele tiden, sukker jobkonsu-
lent Mogens Selmar Pedersen fra 

projektafsnittet	 i	Aalborg	Kommune,	hvor	
man arbejder med at få folk i løntilskud, 
virksomhedspraktik, ordinært job eller ud-
dannelse. Han arbejder sammen med 12-
13 kolleger og synes, der generelt er rige-
ligt med muligheder for at efteruddanne 
sig. Det skyldes ikke mindst en meget ak-
tiv leder, der er "helt fremme i skoene", når 
det gælder om at skaffe penge til at opda-
tere medarbejderne.

- Området har meget høj prioritet hos 
hende. Hun har vist vejen, og alle vi fag-
grupper har været dygtige til at få en bid 
af kagen. Nogle får halvdagskurser, andre 
meget lange kurser – for eksempel diplom-
uddannelser. Vi er mange fagforeninger om 
midlerne, og jeg ved ikke, om uddannelses-
kronerne er helt retfærdigt fordelt mellem 
faggrupperne, men jeg har da ikke hørt 
brok, og generelt går det på tur, siger han.

Mogens Selmar Pedersen mener derfor 
ikke, at Uddannelsesforbundets undersø-
gelse af efteruddannelsesbehovet, der vi-
ser en meget klar efterspørgsel på det kom-
munale beskæftigelsesområde, gælder på 
hans arbejdsplads. Derimod kan der næ-
sten være en tendens til, at efteruddan-
nelse kan blive en belastning for arbejds-
pladsen, mener han.

- Der hviler jo et pres på de andre, når 
en kollega tager af sted længere tid ad 

gangen på kurser, da vi ikke bliver dæk-
ket med vikar. Så ja, tilbuddene kommer til 
os, vi kan bare sige til, også når det gæl-
der de dyre kurser. Men det kan være lidt 
surt for de andre.

Er der en mere overordnet plan for je-
res efter- og videreuddannelse?

- Nej, det er der ikke, selv om vi har talt 
om det. Uddannelse er et emne, der altid 
berøres på de årlige MUS-samtaler, og jeg 
er selv blevet spurgt, om jeg ikke skulle lære 
at bruge et smartboard i den uge, hvor jeg 
introducerer de ledige. Men det ville være at 
skyde gråspurve med kanoner: Mit kursus, 
som er et jobsøgningsmodul, varer maksi-
malt fem dage, så skal kursisterne videre 
til andre ting. Det kunne jo meget let blive 
sådan, at det hele ville gå op i teknik i ste-
det for indhold den uge.

Men mens der generelt flyder pænt med 
penge til efteruddannelse, taler de kommu-
nale jobkonsulenter om, hvorvidt kræfterne i 
højere grad burde samles om en slags fæl-
les uddannelse for dem. De kommer nem-
lig med vidt forskellige ballaster og bag-
grunde. Mogens Selmar Pedersen er selv 
i tidernes morgen uddannet som økonoma, 
har herefter arbejdet i ungdomsskolen og 
for cirka 22 år siden blev han ansat i pro-
jektverdenen.

Han arbejder i team med en tidligere bil-
forhandler og en socialrådgiver, mens der 
i huset blandt andet er ansat en kontorud-
dannet, en sælger, en bibliotekar, en mili-

tærmand, en socialpædagog og en lærer, 
der ikke har en seminarieuddannelse. De 
har forskellige indgangsvinkler til arbejdet, 
da nogle arbejder med de tungere klienter, 
mens andre – som Mogens Selmar Peder-
sen – arbejder med folk på kontanthjælp, 
der bare skal have et arbejde i en eller an-
den form eller en uddannelse.

- Så vejen frem kunne være en fælles 
efteruddannelse med merit for ens uddan-
nelsesbaggrund, mener Mogens Selmar  
Pedersen. *

Tal fra undersøgelsen på det  
kommunale beskæftigelses- 
område:

•	 	Hele	56	procent	har	 ikke	fået	uddannelse	 i	
perioden fra 1. august til 31. december 2011, 
hvor undersøgelsen blev foretaget. 44 pro-
cent vurderer, at mulighederne for efter- og 
videreuddannelse er blevet dårligere eller  
ligefrem meget dårligere. 

•	 	78	procent	svarer	nej	til,	at	der	er	aftalt	en	
plan for efter- og videreuddannelse med  
ledelsen.
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Søg – og  
du skal få!

{  Af DoRThe pleChingeR }



Bornholm bliver ofte valgt som test-
område. Der bor cirka en procent af 
den danske befolkning på solskin-

søen, og de tendenser og den udvikling, 
man ser her, kan ofte bredes ud og tegne 
et større billede på landsplan.

Er det tilfældet på området efteruddan-
nelse af faglærere, tegner det ikke godt. For 
i hvert fald på den del af Campus Bornholm, 
der tilbyder eud-indgangen Mad og Menne-
sker samt det merkantile område, har man 
valgt at spare 2,5 procent på netop efter-
uddannelse.

Helle Møller Lind, der er faglærer og til-
lidsrepræsentant for cirka 54 kolleger her, 
er ikke i tvivl om, hvad hun mener om det:

- Det er noget møg, siger hun og mener, 
det er en meget defensiv strategi. Hvis man 
skal tiltrække de unge, bliver man tværti-
mod nødt til at ruste sig med den ypperste 
og mest opdaterede undervisning.

- Her på Campus Bornholm konkurrerer 
vi om eleverne. Ingen af os ved, hvilke områ-
der de fremover vil vælge. Lige nu er gym-
nasiet meget eftertragtet, og efterspørgs-
len efter erhvervsuddannelser hænger lidt. 
Men vi ved da ikke, om det fremover bliver 
det nye sort at gå på en erhvervsuddan-
nelse, og skulle det ske, kræver det, at vi 
er godt klædt på, siger hun.

Campus Bornholm er et samarbejde 
mellem forskellige uddannelsesinstitutio-
ner, der dækker det meste af øens uddan-
nelse	for	unge	og	voksne:	VUC,	AMU,	er-
hvervsskoler, gymnasier. Der er 1500-2000 
elever og man arbejder konstant med at til-
trække nye elever med stadig nye tiltag og 
initiativer. For eksempel kan man blive ud-
dannet til grøn håndværker i et samarbejde 
med Bright Green Island, hvor det handler 
om at efteruddanne håndværkere til større 
energibevidsthed.

Men Bornholm er traditionelt et vanske-
ligt område at tiltrække kursister og ele-
ver fra. Det er mildt sagt op ad bakke, når 
det	for	eksempel	gælder	AMU-kurser	og	
erhvervsforløb inden for de områder, som 
Helle Møller Lind repræsenterer. Men netop 
derfor bør man kontant være offensiv og 
have gode, nye og aktuelle tilbud, mener 
hun og tilføjer, at med den indsigt, hun har 
i Campus Bornholms økonomi, går det da 
også alt i alt rimeligt o.k.

- Vi tjener penge, selv om det ikke sker 
på alle områder.

Men hvorfor skal der så spares?
 - Begrundelsen fra ledelsens side er, at 

vi må ruste os til den fremtidige nedgang 
i antallet af kursister på erhvervsskolerne. 
Og da vi skulle vælge mellem at spare de 
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Er det nu pinedød 
nødvendigt?

på Campus Bornholm har 
man valgt at spare sig ud af en 
forventet nedgang i elevtallet 
på erhvervsuddannelserne 
ved at skære lærernes 
efteruddannelse væk. Det er en 
meget defensiv strategi, mener 
tillidsrepræsentant.

{  Af DoRThe pleChingeR }
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Mød os på
facebook.com/TeamBenns

2.875
pr. person

firenze
 m. fly fra kr.

2,5 procent på forberedelsen eller efterud-
dannelsen, valgte vi det sidste.

Lærerne på Mad og Mennesker og det 
merkantile område har hidtil haft en vis form 
for automatik i retten til efteruddannelse. I 
lokalaftalen var afsat to dages kursus om 
året per medarbejder og tre dages praktik i 
relevante virksomheder, så faglærerne havde 
mulighed for at være opdateret på virkelig-
hedens virksomheder. Det vil sige cirka 35 
timer i alt per medarbejder. Og det er altså 
den del, der svarer til 2,5 procent, som nu 
er sparet væk. Dog med den moderation, 
at hvis det er pinedød nødvendigt at lære 
for eksempel, hvordan en ny maskine skal 
bruges, så kommer faglæreren også på 
kursus, siger Helle Møller Lind. Men frem-
over er det altså en vurdering fra gang til 
gang. Og mens alle medarbejdere har væ-
ret på iPad-kurser, har Helle Møller Lind 
haft svært ved at komme igennem med sit 
ønske om mere generelt at holde sig ori-
enteret inden for sit fag.

- Jeg har brug for at se, hvordan andre 
underviser i madlavning, brug for at få inspi-
ration og blive opgraderet på mit fag. Men 
her mangler jeg medbestemmelse. Det er 
jo mig, der ved, hvad der rører sig inden for 
mit fag, og hvad jeg derfor har brug for at 
blive efteruddannet i.

Men kan I ikke bare tale om det – er der 
ikke samtaler om efteruddannelse?

- Vi har MUS-samtaler hvert år ... bort-
set fra sidste år, hvor vi ikke havde. Det er 
her, man bør diskutere den slags ting: Hvad 
kunne jeg tænke mig inden for mit fag? Hvad 
er der brug for både nu og på lidt længere 
sigt? Men de ting bliver ikke diskuteret.

Det lyder ikke, som om mere strategisk 
uddannelsesplanlægning foregår hos jer?

- Nej, det gør det ikke! Man foretager 
strategisk planlægning på så mange an-
dre vigtige områder, men ikke her.

Helle Møller Lind møder også holdnin-
gen, at når hun nu kender sit område, må 
hun da sagtens kunne undervise på både 
erhvervsskole-	og	AMU-delen.	Men	hendes	
svar er, at nej, der er meget stor forskel på, 
om man underviser på grundforløb eller et 
hovedforløb,	og	på	AMU	har	kursisterne	en	
faglig uddannelse i forvejen.

- Det kræver, at du som underviser er 
klædt på med det nyeste hele tiden og le-
verer varen. Hvis kvaliteten ikke følger med, 
gider kursisterne ikke komme og spilde ti-
den, siger hun.

Der er dog også brug for mere pæda-
gogisk efteruddannelse. For også på sol-
skinsøen oplever man, at der blandt kursi-
sterne er kommet flere såkaldt tunge ele-

ver. Og det var lidt af en aha-oplevelse for 
Helle Møller Lind at være til foredrag om 
ADHD	og	hash	og	finde	ud	af,	at	der	kan	
være en sammenhæng. Hermed blev hun 
klogere på nogle af sine egne elever.

Hun har også længe efterlyst at få lov til 
at deltage i et kursus i class room-manage-
ment for at lære, hvordan man bliver dygti-
gere til at få en undervisning til at køre, få 
eleverne til at møde til tiden og den slags, 
der alt i alt betyder, at eleven føler sig tryg 
i klassen. Men foreløbig har det altså ikke 
været anset for en pinedød nødvendighed.

- Jeg synes generelt, at mine kolleger 
er afsindigt dygtige til at fastholde de unge. 
Men vi skal altså som lærere blive ved at 
være klædt uddannelsesmæssigt på på alle 
områder – både fagligt og pædagogisk – 
hvis vi også skal tiltrække dem fremover, 
siger Helle Møller Lind. *
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Valgresultat
I oktober 2012 blev der udskrevet valg til LB Foreningens generalforsamling.

I 3 valgområder skulle der vælges kandidater tilhørende henholdsvis folkeskoleområdet, medlems-
gruppe 1, og undervisningsområdet uden for folkeskolen og andre medlemmer uden tilknytning til  
undervisningsområdet, medlemsgruppe 2. Valget er gældende for en periode på 4 år fra den 1. maj 2013.

Valgområde 4, Bornholm
Der skulle vælges 1 delegeret for medlemsgruppe 1 samt 1 delegeret for medlemsgruppe 2. Der blev 
ikke tilmeldt flere kandidater, end der skulle vælges. Valgt ved fredsvalg blev:

•	 Overlærer Kjeld D. Carlsen, Allinge, medlemsgruppe 1.
•	 Direktør Finn Pedersen, Rønne, medlemsgruppe 2.

Valgområde 5, Vestsjælland 
Der skulle vælges 2 delegerede for medlemsgruppe 1 og 1 delegeret for medlemsgruppe 2. For med-
lemsgruppe 1 blev der ikke tilmeldt flere kandidater, end der skulle vælges. Valgt ved fredsvalg blev:

•	 Overlærer Poul Christiansen, Stenlille, medlemsgruppe 1.
•	 Lærer Per Toft Haugaard, Slagelse, medlemsgruppe 1.

  
For medlemsgruppe 2 har vi ikke modtaget nogen kandidattilmeldinger, pladsen er derfor ledig. Det af 
bestyrelsen nedsatte valgudvalg vil bistå med at finde en kandidat jf. vedtægternes § 8a. Denne kandidat 
skal efterfølgende godkendes af generalforsamlingen.

Valgområde 6, Sydsjælland
Der skulle vælges 1 delegeret for medlemsgruppe 1 samt 1 delegeret for medlemsgruppe 2. Der blev 
ikke tilmeldt flere kandidater, end der skulle vælges. Valgt ved fredsvalg blev:

•	 Lærer Poul Erik Madsen, Hårlev, medlemsgruppe 1.
•	 Seminarielektor Troels Tunebjerg, Vordingborg, medlemsgruppe 2.

Venlig hilsen

Carsten Mørck-Pedersen   Jørn Anker-Svendsen
Formand   Adm. direktør

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

Valgresultat - uddannelsesbladet_178x223.5.indd   1 07-02-2013   15:15:00
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NYE bøgER

Redaktionen har modtaget følgende bøger. 
Nogle af dem vil blive anmeldt i kommende 
numre af Uddannelsesbladet.

At vejlede i fællesskaber og grupper
Af	Rie	Thomsen	m.fl.	Schultz	2013.	
152	s.	239	kr.
Zoom. Begynderdansk
Af	Ben	Lecocq.	Alfabeta	2013.	 
Grundbog	inkl.	lille	roman	168	s.	190	kr.	
Lærer-dvd	m/10	korte	film	450	kr.
Mellem teori og praksis. Om transfer  
i professioinsuddannelser
Af	Sven	Erik	Henningsen	&	Finn	 
Mogensen, red. ViaSystime 2013. 331 s. 
295	kr.
RAP - Historie og analyse
Af	Søren	Lund-Olesen	&	Thomas	 
Meesenburg. Systime 2013. 164 s.  
172 kr.
Introduktion til den kulturhistoriske  
virksomhedsteori
Af	Hans	Knutagård.	Klim	2013.	180	s.	 
249	kr.
En børnehave til alle  
– specialpædagogik og inklusion
Af	Palma	Sjøvik,	red.	Klim	2013.	368	s.	 
299	kr.
Ghettoens farver
Af	Aline	Sax	&	Caryl	Strzelecki.	Turbine	
2013.	172	s.	249	kr.
Transformativ læring & identitet
Af	Knud	Illeris.	Samfundslitteratur	2013.	
228 s. 248 kr.
Informationsteknologi iBog®
Af	Martin	Damhus	m.fl.	Systime	2013.	 
iBog	620	s.	m/interaktive	opgaver	m.m.	 
Pris ikke opgivet.
Un cargo pour Berlin
Af	Fred	Paronuzzi.	Easy	Readers	2012.	 
56 s. 85 kr.
Overblik. Det 20. århundredes historie
Af	Palle	Roslyng-Jensen	m.fl.	Gyldendal	
2013. 208 s. 180 kr.
Hjemløs
Af	Kirsten	Ahlburg	&	Morten	Ahlburg.	 
Turbine	2013.	120	s.	229	kr.
Litterære klassikere på film
Af	Lisbet	Borker	m.fl.	Systime	2013.	 
160 s. 160 kr. Findes også som iBog og  
3 film kan tilkøbes

 Patientperspektivet. en kilde til viden
Af Bente Martinsen m.fl., red. Munksgaard 
2012. 248 s. 299 kr.

    

Som bogens titel angiver, handler denne bog 
om at indfange patientens perspektiv i klinisk 
sygepleje og videnskabelige undersøgelser. 
Dette opnås til fulde – både i den teoretiske 
og den empiriske del.

Indholdet er forfattet af femten forskellige 
personer med hver deres fagspeciale. Således 
bliver stoffet i sig selv et udmærket udtryk for 
flere forståelser af begrebet patient. Her inddra-
ges både psykologi, pædagogik, filosofi, medi-
cin, sygeplejeteori, historie og et lille stænk me-
dicinsk antropologi. Sproget og formen er rime-
ligt tilgængelig på det uddannelsesniveau, som 
er målgruppens, dvs. sygeplejestuderende, vej-
ledere og undervisere.

Hvert kapitel indledes med oplistning af 
nøgleord for den efterfølgende tekst. Efter ka-
pitlerne følger litteraturliste både som kilde-
henvisning og som inspiration til videre læs-
ning. Flere steder brydes teksten også af bok-
se med spørgsmål til diskussion af det pågæl-
dende tema.

Læseren guides igennem sygeplejens histo-
rie fra Florence Nightingale til nutidens selv-an-
svarlige patient. Fra sygepleje baseret på kald 
og køn og med målet om at lindre og helbrede. 
Fra patienten som det hele menneske til evi-
densbaseret praksis med guidelines, standar-
der og kontrol i et moderne, brugerstyret sund-
hedsvæsen.

Det førstnævnte er ifølge bogen - sikkert 
overraskende nok for mange - nemlig ikke et 
rent postmoderne begreb. I midten af 1800-tal-
let skrev Florence Nightingale bogen Notes on 
Nursing, hvor hun klart formulerede et helheds-
syn på patienten. Det vil sige, at både den fysi-
ske, psykiske, sociale og åndelige side af pa-
tientens personlighed skulle inddrages i be-
handlingen. Og endvidere må ”... sygeplejer-
sken tage højde for patientens særegenhed”, 
som hun skrev.

I dag omfatter sygepleje såvel helbredelse 
og medicinering som patientens såkaldte be-
mestring af sine livsvilkår. Derfor bliver det des-

to vigtigere for patienten at udvikle et person-
ligt	kropsbegreb.	At	patienten	oplever	mening	
midt i sygdom, smerte og eksistentielt kaos 
bliver en vigtig del af målet for kontakten med 
sundhedsvæsenet. Som det fremgår af bogen 
har der i historiens løb været perioder, hvor den 
herskende opfattelse har været, at dette kunne 
opnås ved instruktion, tvang, manglende aner-
kendelse af patientens oplevelser.

I dag er ambitionen imidlertid, at sundhed 
både er et personligt anliggende og resultatet 
af mest muligt ligeværdigt forhold mellem de 
professionelle og patienterne.

Bogen giver selv nogle bud på en forståel-
se af forandringerne og de fordele og ulemper, 
der følger med dette paradigmeskift.

At	patienten	 i	 dag	bliver	 inddraget	 i	 flest	
mulige sider af behandling og forståelse af sin 
sygdom, kan det være svært at argumentere 
imod.	Alligevel	bliver	det	dog	bemærket,	at	pa-
tienten uanset lyst og interesse bliver pålagt at 
italesætte alle ønsker og kropsfornemmelser. 
Ikke mere noget med at læne sig tilbage i ho-
spitalssengen til et par ugers total afslapning 
og opvartning. Og så ryste på hovedet ad el-
ler grine lidt ad lægens spørgsmål om, ”hvor-
dan gør det ondt?”.

Bogens mange kapitler viser tydeligt og for-
ståeligt, at behandle nu til dags skal forstås med 
tryk på handle:	”…	at	skabe	et	handlerum”	(s.	
225)	og	videre,	hvor	målet	ikke	er	”…	at	få	pa-
tienterne til at gøre noget helt bestemt”.

Sundhedsvæsenet arbejder ikke længe-
re ud fra en ren naturvidenskabelig forståelse, 
hvor	alt	kan	bevises	og	kontrolleres.	Alligevel	er	
kravet om kontrollerbare data ikke blevet min-
dre.	Tværtimod.	Den	teknologiske	udvikling	og	
forventningen om yderligere tiltag og behand-
ling af både kendte og nye sygdomme skær-
pes, og kampen om økonomiske ressourcer 
udvides. Det er et oplagt emne til diskussion i 
forbindelse med læsning og arbejde med den-
ne bog. Den voksende demokratisering af ad-
gang til støtte, behandling og forbedring af alle 
borgeres liv er blevet en markant udfordring til 
både borgere og politikere.

Kan anbefales meget.

Marianne Bindslev

ANmELdELsER
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 jakob ejersbos univers. Introduktion 
til et forfatterskab
Af Kirsten Møller & Vibeke Blaksteen. Systi-
me 2012. 115 s. 144 kr. iBog m/4 videoin-
terview, 30 opgaver, 30 primærtekster m.m. 
110 s. Lærer/klasselicens pr. bruger fx ½ år 
21 kr., 1 år 25 kr., 3 år 48 kr.

    

Forfatteren	 Jacob	 Ejersbo	 (1968-2008)	 er	
først og fremmest kendt og berømmet for sin 
Afrika-trilogi	og	via	Ole	Chr.	Madsens	filmatise-
ring af hans roman Nordkraft. Kirsten Møllers 
og Vibeke Blaksteens bog giver en introdukti-
on til Ejersbos forfatterskab med lange, sam-
menhængende	gengivelser	fra	både	Afrika-tri-
ologien	(Exil,	Revolution	og	Liberty)	og	to	tidli-
gere udgivelser.

Såvel det sproglige niveau som temaer og 
tekststykker i denne bog gør den velegnet til 
brug i flere sammenhænge.  Mest relevant vir-
ker folkeskolens ældste klasser og gymnasiet, 
men også daghøjskoler, læsegrupper og des-
lige,	vil	kunne	finde	inspiration	i	den.	Tiltænkt	
målgruppe anføres hverken i pressemeddelel-
se eller bogens forord.

Jacob Ejersbos univers – introduktion til et 
forfatterskab indledes med 25 siders introduk-
tion til forfatteren, temaer i forfatterskabet, so-
ciologisk teori om postmoderne tid og relevant 
litteraturhistorie om Realismen og den såkaldt 
Ny Realisme. Et litterært spark lige ind i ”det mo-
derne”.	Atter	en	anledning	til	at	tage	diskussio-
nen om det slidstærke tema om forholdet mel-
lem forfatter, samfund og tekst op. Når en vig-
tig del af bogens arena er analyse og forståel-
se af moderne samfund, som det leves og ud-
trykkes på flere kontinenter, ville det have været 
berigende, hvis teoridelen var mere præcis. Ind-
holdet bliver ikke mere forståeligt alene ved at 
splitte teksten op og lave store fede overskrifter.

Se dette eksempel:
”	…	Afhængighed	 af	 abstrakte	 systemer	

(institutionalisering).	Samfundet	fungerer	med	
abstrakte tegn såsom penge og ekspertsyste-
mer.  Læger, psykologer og andre eksperter har 
overtaget vores umiddelbare viden og forståel-
se af den enkelte.

Øget	refleksivitet	(individualisering)	….	”

Tag	også	lige	en	mundfuld	som	denne	fra	
side 17: ”Gert Hofstede arbejder med de over-
ordnede værdier, der har betydning for men-
neskers udvikling, selvforståelse og evne til 
at indgå i det moderne samfund og endvidere 
med kulturforskelle mellem de forskellige ty-
per af samfund.”  

Side 16 og 17 gengives korte introduktioner 
til	den	tyske	pædagog	Thomas	Ziehe	og	den	en-
gelske	sociolog	Anthony	Giddens.	Disse	introer	
gengives med en anden typografi end resten af 
bogen. De fremstår altså som noget særligt. Om 
det så er særlig vigtigt eller særlig svært eller 
for særligt begavede  læsere, må man tænke 
sig til. Der er dog ingen tvivl om, at de er del af 
den samlede introduktion til den moderne form 
og indholdet i nærværende forfatterskab. Des-
værre mangler der totalt oplysninger om, hvor 
Ziehes	og	Giddens	teorier	er	formuleret	i	de-
res helhed, eller hvordan deres forståelse kan 
efterprøves, udbygges, udfordres eller tekster-
ne analyseres på andre måder.

Netop de fyldige tekststykker med udsnit fra 
forfatterskabet bliver under alle omstændighe-
der en god appetitvækker for yderligere læs-
ning. I tilknytning til disse tekstudsnit er der for-
muleret i alt 22 opgaver. Opgaverne er af usæd-
vanlig stor variation med hensyn til både indhold 
og sværhedsgrad. Den første på side fem går 
ud på at formulere et portræt af Jacob Ejersbo 
ved hjælp af to youtube-videoer med interview. 

Herefter bliver Ejersbos tekster og univers 
mest brugt som springbræt til indlæring af tradi-
tionelle færdigheder og kundskaber i danskun-
dervisning.

Et	meget	typisk	eksempel	fra	side	49:	Fore-
tag en sproglig analyse af Hosseins etnolekt i 
novellen Basalamat	fra	afsnit	10	til	14.	Analy-
sen kan indskrives i en boks som denne: Der-
efter følger en søjle med tilgange til teksten, ef-
terfulgt af plads til at gengive citater og heref-
ter omskrive det hele til korrekt dansk. Der fore-
slås kategorierne: Forkert bøjning af udsagns-
ord, ligefrem ordstilling, forveksling af kende-
ord, manglende bestemthedsform på navneord.

Eller opgaven på side 42: Efter læsning af 
Ejersbos Røgringe ønskes sammenligning med 
andre litterære dagbøger - fx St. Steensen Bli-
chers En landsbydegns dagbog og Henriette 

Linds Nynnes bog. Fx i opgaven Portræt af en 
klassekammerat, som indeholder tre delopga-
ver. De to er: "Lav et portræt af hinanden, hvor 
I lader jer inspirere af de punkter, der indgår i 
hendes	(bogens	Sofie)	beskrivelse	af	sig	selv	
og sit liv" og "Diskuter, hvad I vil have med i je-
res portrætter. Når I har interviewet hinanden, 
skal hver skrive et sammenhængende og af-
rundet portræt af den anden”.

Bortset fra gengivelse af bogomslagene 
fra Ejersbos forfatterskab må læseren selv fin-
de ud af at drage nytte af bogens illustrationer. 
Der er ingen anbefalinger. Én illustration er Kri-
stian Von Hornsleths foto Hornsleth Villagers 
Uganda, 2006, der nok kan give stof til både 
spørgsmål, diskussioner og drømme. Det er op 
til læseren, hvordan den kan indgå i arbejdet .

Opgaverne på bogens sidste sider omhand-
ler	temaerne	korruption	i	Tanzania,	kvinders	le-
veforhold	i	Tanzania	og	AIDS,	der	alle	ud	fra	en	
generel samfundsvinkel er både aktuelle og 
relevante i undervisningssammenhæng, men 
er det litteraturhistorie? Er det Jacob Ejersbos 
univers? Er det den reelle virkelighed som mod-
stykke til romanens virkelighed? Hvis univers er 
det overhovedet? Det kan absolut diskuteres ef-
ter denne anmelders vurdering.

Marianne Bindslev

 Litteraturens veje. 3. udgave
Af Johannes Fibiger & Gerd Lütken. Systime 
2012. 592 s. 380 kr.

    

og

 med tiden. en litteraturhistorisk  
arbejdsbog
Af Maja Bødtcher-Hansen & Mischa Sloth 
Carlsen. Gyldendal 2012. 366 s. 299 kr.

    

Når to sådanne sværvægtere om dansk litte-
raturhistorie lander i anmelderens indbakke i 
samme uge, giver det stof til eftertanke. Er der 
virkelig et marked for den slags i disse digitale 
internettider? Ja, det er der nok, og det er det 
rene bog-guf.
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Begge fremstiller dansk litteraturhistorie i kro-
nologisk rækkefølge fra sagaerne og frem til 
nutiden. Begge opfatter litteraturhistorien  i 
stærk sammenhæng med den øvrige kulturhi-
storie, hvorfor de er rigt illustrerede med især 
billedkunst. Begge rummer analyser, forfatter-
noter, periodebeskrivelser og leksikonafsnit.

Den mest iøjnefaldende forskel på de to 
udgivelser er, at Gyldendals arbejdsbog i både 
form og typografisk opsætning er en undervis-
ningsbog. Der er mulighed for uddybende og 
supplerende arbejde med emner på flere web-
sites og en tekstbank.

Systimes bud på en samlet litteraturhisto-
rie appellerer til enhver litterær feinschmeck-
er med sin stærkt sanselige tilgang til emnet. 
Den er kort sagt lækker! Og den giver associ-
ationer til læsning i en dyb lænestol, mens ka-
minilden buldrer.

Så altså smag og behag er forskellig, som 

gamle Holberg sagde - og derfor fire stjerner 
til dem begge.

 Marianne Bindslev

 Pil løg - fæld tårer
Af Bjarne Bentzen. Skriveforlaget 2013.  
426 s. 249 kr.

    

Det kan være svært af finde dansk skønlittera-
tur, der både fanger voksnes interesse og er læ-
seteknisk tilgængelig for alle. Det vil sige med 
ordvalg, intrige og sætningskonstruktion, som 
ikke nødvendigvis kræver massiv erfaring med 
at læse romaner.

Bjarne Bentzens bog Pil løg - fæld tårer er 
et absolut udmærket eksempel på, at det kan 
lade sig gøre at skrive sådan en bog, uden at 
indholdet bliver banalt eller pjattet.

Historien er en politiroman med et godt plot 
og en dramatisk handling. Helt i tråd med nyere 
tids krimier udspilles dramaet i en rimeligt gen-
kendelig arena. En middelstor midtjysk provins-
by, hvor ikke alt ånder fred og idyl, når der bli-
ver kradset lidt i overfladen.

Vi møder både kommunalpolitikere og poli-
tifolk på job og i privatlivet. Dialogen er mund-
ret og troværdig, og balancen mellem aktører-
nes privatliv og professionelle liv holdes pænt. 
Her er bevidst – ifølge pressemeddelelsen –  
ingen lange, knudrede sætninger eller unød-
vendige abstraktioner. Man mærker tydeligt 
forfatterens praktiske erfaringer med at under- 
vise voksne i dansk.

Anbefales	til	både	frilæsning	og	samlæsning	
på holdet til alle med pænt gode danskkund-
skaber; lixtallet opgives til at være 27.

Marianne Bindslev

ANmELdELsER

Forlaget Andrico
Mossøbrå 5   •   8660 Skanderborg   •   Tlf 86 57 92 19   •   forlaget@andrico.dk   •   www.andrico.dk

Step by Step
- En engelsk basisgrammatik 
med øvelser

af Hanne Wacher og Kim Kjærgaard

Hvert kapitel indledes med en “Basics-boks”, som giver en kort indledning til et grammatisk emne. 
En brugervenlig bog i moderne layout: grammatik på venstre-siderne og øvelser på højre-siderne, så 
eleven straks kan afprøve sin forståelse uden at skulle bladre rundt i bogen. 
Af forfatterne til den populære grammatikserie “Stifinderen” (solgt i over 100.000 ekspl.). 
• Papirbog, 1. udgave 2013, 80 sider i stort A4-format, 99 kr. 
• E-bog, 80 sider, enkeltlicens 69 kr., klasselicens 49 kr. pr bruger.

FA

NYHED TIL

ENGELSK!

(priser ekskl. moms)



t

STIL OP TIL

VALG
PLADS TIL ALLE MENINGER

… ET RUM FOR MEDINDFLYDELSE   
 PÅ DIN PENSION

 Chatrum

 Lydrum

 Tumlerum

 Hjerterum

 Refleksionsrum

 Trummerum

 Fællesrum

 Udfaldsrum

 Spillerum

 Påklædningsrum

 Tidsrum

 Spektrum

 Tankerum

 Lirumlarum

 Futurum

 Bagagerum

 Albuerum

TA’ MED

NYE INPUT

OTIUM

SYNSPUNKTER

 Medlemsforum

K
LÆ

D
T

 PÅ
 T

IL D
EBAT

M
E

D
IN

D
FL

YD
EL

SE

U
D

FO
R

D
RIN

GER

BLIV HØRT

STIL OP TIL

NYE INPUT

BLIV HØRT

KIG I DIN POSTKASSE 21. MARTS, NÅR DU FÅR DIT MEDLEMSBLAD 

FRA LÆRERNES PENSION Her kan du læse mere om at være med i et medlemsforum, og hvordan du selv kan stille op
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KURsER, mødER mV.

generALForSAmLIng
Vejledere og konsulenter på det offentlige  
beskæftigelsesområde

Regionsklubben for midtjylland

Tid:	Tirsdag	den	16.	april	2013	kl.	15
Sted:	Jobcenter	Århus,	lokale	4.06,	Værkmestergade	5,	 
8000	Århus	C

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Indkomne forslag: Den regionale klubbestyrelse foreslår at  
nedlægge regionsklubben:

"Klubben nedlægges iht. vedtægten. Forslaget begrundes i, 
at	der	siden	2009	med	virksomhedsoverdragelsen	af	de	stats-
lige medarbejdere til kommunerne, ikke har været en regional 
arbejdsgiver modpart at agere over for. Desuden har der været 
vigende deltagertilslutning til medlemsmøderne. Den regionale 
klubbestyrelse opfordrer til, at medlemmerne fremadrettet sam-
ler kræfterne om det landsdækkende organisationsarbejde."
Evt. andre forslag sendes til regionsformand Stig Ravn, Hør-
stykkevej 18, 8220 Brabrand, så de er fremme senest syv  
dage	før,	dvs.	tirsdag	den	9.	april	2013.

Der serveres lidt spiseligt, kaffe, et glas vin, øl og vand.

Parkering: Fx parkeringskælderen under Bruuns  
Galleri mod betaling.
Adgang: Hvis du kommer efter jobcentrets lukketid og heller 
ikke kan komme ind ad personaleindgangen, kan du ringe på 
min	mobil:	6145	5349.

Uddannelsesforbundets e-mailliste er desværre ikke  
fuldstændig, så orienter venligst kollegaer om denne  
indkaldelse, som også ligger på uddannelsesforbundet.dk

 Stig Ravn
 regionsklubformand

SemInAr
Brobygning fra kanten – uddannelse til alle

Pædagogisk Sammenslutning, Uddannelsesforbundet indbyder i samarbejde 
med	Daghøjskoleforeningen	og	Flex	Aarhus	til	et	udviklings-	og	erfaringssemi-
nar omkring ungeindsatsen og det uddannelsesforberedende arbejde i pilotpro-
jektet	Flex	Aarhus.

Seminariet	handler	om	de	politiske	visioner	og	drømmen	om	de	95	procent.	
Hvem er de unge på kanten af uddannelsessystemet, og hvorfor finder de sig 
ikke til rette i de eksisterende uddannelsestilbud? Hvad kan vi bruge af erfarin-
ger	fra	Flex	Aarhus?

Program
Kl.	11.00	 Velkomst	og	introduktion	v/Steen	Devantier	og	Randi	Jensen
Kl. 11.15  Forstander Steen Devantier: Baggrunden for pilotprojektet
    Projektleder Nis P. Nissen: Målgruppe og typeadfærd: Hvem må, kan, 

skal og burde være med? Samarbejde på tværs af organisationer
Kl. 12.00 Frokost på Grönes Cafe, Frichsparken.
Kl.	13.15	 	Forstander	Lars	Lerche:	Den	individuelle	vejledning/Dokumentation	

og effekt
	 	 	 	Lektor	Thomas	Bredgaard:	Virkningsevaluering,	som	er	afprøvet	 

på projektet
Kl. 14.15 Kaffepause
Kl. 14.30  Hvad kan vi bruge af erfaringer? Walk and talk med opsamling  

i plenum
Kl.	15.45	 Afslutning	v/Steen	Devantier	og	Pædagogisk	Sammenslutning

Tid:	Fredag	den	19.	april	kl.	10.30-16.00
Sted:	Kompetencehuset,	Søren	Frichs	Vej	40D,	8230	Åbyhøj,	tlf.	8615	9699,	
www.kompetencehuset.com
Tilmelding:   Senest	den	5.	april	2013	(bindende)	på	uddannelsesforbundet.dk
Pris: 175 kr. for medlemmer af Pædagogisk Sammenslutning samt fuldtidsle-
dige. 350 kr. for øvrige medlemmer af Sektionen for ansatte ved oplysningsfor-
bund og daghøjskoler. 500 kr. for alle andre
Tilbud: Meld dig ind i Pædagogisk Sammenslutning senest 5. april 2013 og få 
kurset til 175 kr.

Oplysninger his Henrik Kudahl, henrik@aof-hjoerring.dk

Lb-Fonden til alMenVelgørende fOrMÅl 

Fondens primære formål er at yde støtte til 
kulturelle,	uddannelsesmæssige	og/eller	
forskningsmæssige formål til gavn for un-
dervisningsområdet. Der bliver lagt vægt på, 
at støtten ydes til projekter, som sigter mod 
at skabe pædagogisk udvikling med et frem-
tidsorienteret perspektiv.

I 2013 uddeles en million kroner én stor 
og en række mindre portioner.

Årets	hovedtema:	"Differentieret	under-
visning – også for de dygtigste: Hvordan in-

tegreres it i fagene, så elevernes kompe-
tencer og faglige udbytte af undervisnin-
gen øges?"

Hovedtemaet medfører ikke, at ansøg-
ninger om andre emner udelukkes. 

Uddeling finder sted 12. december 2013. 

Ansøgningsskema	skal	rekvireres	på	 
www.lbforeningen.dk og indsendes senest  
15. september 2013 til:

LB-FONDEN
LB Foreningen
Farvergade 17
1463 København K. 

Gerne som mail til ibt2@lb.dk 

LB-Fonden	til	Almenvelgørende	Formål	 
er	stiftet	1997	af	Lærerstandens	 
Brandforsikring
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Som ny formand for Erhvervsskolernes Elev-Organisation 
er Morten Ryom klar til at kæmpe for bedre forhold for elever 
i skolepraktik. Og så håber han på at kunne få elever fra 
samtlige erhvervsskoler med i organisationen.

han taler med  
elevernes stemme
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i oktober 2012 fik Erhvervsskolernes 
Elev-Organisation	 (EEO)	 ny	 formand.	
Valget faldt på den 21-årige Morten 

Ryom. Han startede egentlig på gymnasiet, 
men	er	nu	i	skolepraktik	som	smed	på	Tech	
College	Aalborg.	Ifølge	ham	er	det	vigtigt,	
at eleverne bliver hørt, når der skal træffes 
beslutninger, der berører dem.

Hvad skal eleverne på erhvervsskolerne 
bruge EEO til?
- Eleverne skal bruge os som et talerør til at 
nå højere op i systemet. Det er blandt an-
det os, der repræsenterer eleverne på er-
hvervsskolerne, når der sker politiske æn-
dringer på erhvervsskoleområdet. Vi sørger 
for, at eleverne bliver hørt, og tager deres 
holdninger og krav videre til politikerne og 
de forskellige organisationer, som vi sam-
arbejder med.

- Indtil videre har vi kæmpet meget med 
praktikpladsproblemet. Desværre er det så-
dan, at mange elever ikke kan få en prak-
tikplads, og vi har taget kampen op for, at 
der skal være en praktikplads til alle, og at 
forholdene på stederne er i orden. 

Bliver I taget med på råd, når der skal 
tages store beslutninger højere oppe i 
hierarkiet?
- Både ja og nej. Heldigvis er den nuvæ-
rende undervisningsminister god til at lytte 
til os og drage os med ind, når der skal ske 
ændringer inden for vores område. Der er 
især blevet lyttet til os i forbindelse med lan-
ceringen af Ny Nordisk Skole. Men vi har 
også før oplevet, at man ikke var så begej-
stret for at have os med på råd; det hand-
lede nok om, at man på det tidspunkt havde 
andre interesser end at høre på, hvad vi ele-
ver havde at sige.

Hvordan vil du beskrive EEO’s samarbej-
de med lærerne?
- Vores samarbejde med lærerne på er-
hvervsskolerne foregår på et ret lavpraktisk 
niveau. Det handler ofte om, hvordan un-
dervisningen skal foregå, og hvad der skal 
inkluderes. Derudover har vi et tæt samar-
bejde med kontaktlærerne rundt omkring 
på skolerne. Kontaktlæreren har ansvaret 
for elevrådet på skolen, og vi forsøger at ru-
ste kontaktlæreren bedst muligt til den rolle.

- En af EEO’s mærkesager er, at alle sko-
ler har et elevråd, så der er elevindflydelse. 
Rådene kæmper for det samme som EEO, 
men vi har svært ved at gribe ind over for 
lokale anliggender som for eksempel øde-
lagte gardiner i et klasseværelse. Her er 
elevrådene tættere på og kan få gjort no-
get ved det. Vi er så småt begyndt at starte 
regionale netværk rundt i landet, så elev-
rådene kan samarbejde med hinanden. 
Somme tider kan vi godt virke langt væk og 
have svært ved at gøre noget ved de ting, 
der sker lokalt. Så kan det være nemmere 
at kontakte en region. 

Hvad er dine mærkesager?
- Min egen personlige kæphest er at skabe 
bedre forhold for elever i skolepraktik. Det 
kan for eksempel gøres bedre ved at give 
os en ordentlig løn, som vi kan leve for. Lige 
nu er lønnen 44 kroner i timen før skat, og 

det er ikke meget i betragtning af, at vi la-
ver et fuldtidsarbejde.

- Derudover håber jeg rigtig meget på, 
at vi kan få noget elevindflydelse under for-
handlingerne til den nye erhvervsskolere-
form, der kommer til sommer. I øjeblikket 
snakker vi meget med arbejdsmarkedets 
parter og erhvervsskolerne for at få no-
get indflydelse via dem, da ministeren des-
værre ikke har inviteret os med til det for-
beredende arbejde til reformen.

- Vi er også imod virtuelle timer i htx. Det 
er ikke nok, at læreren kun er til stede virtu-
elt. Vi mener ikke, at man kan modtage den 
rette undervisning uden en lærer.

Hvordan vil du som formand sætte dit 
præg på EEO?
- Jeg vil rigtig gerne være den, som får alle 
potentielle skoler til at blive medlem af vo-
res organisation, så vi kan få 100 procent 
organisering i EEO. Derudover håber jeg at 
få indflydelse på bedre praktikforhold - især 
nu, hvor ministeren gerne vil have flere i sko-
lepraktik. Det er simpelthen alfa og omega, 
at eleverne arbejder under nogle ordent-
lige forhold. Og det er et aktuelt emne nu, 
hvor der er al den snak om praktikcentre. 
Hvis eleverne havde været ude i virksom-
hedspraktik, ville de have en fagforening til 
at kæmpe deres sager, men elever i skole-
praktik har kun os. *

 
eeO - erhvervsskolernes elev-Organisation - har siden 1996 været organisation for elever fra de 
tekniske erhvervsskoler - både på eud og htx.

Organisationen varetager de omkring 100.000 elevers interesser, hvad enten det handler om lav-
praktiske gøremål som sociale aktiviteter på skolen, ordentlig sikkerhed og moderne udstyr eller 
det mere omfattende arbejde som kontakt med politikerne eller pressen.

{  Af CeCilie engholm Skov -  foTo: helene BAggeR }

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin

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

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



Ny PULS!

DU 3

Nu udkommer PULS 1 – begynderbogen i Puls-systemet. 
Og som noget nyt hører der nu et website til grundbogen. 
 
Bog og website er integreret med hinanden, og tanken 
er, at kursisterne skal kunne sidde med websitet på egen 
hånd på skolen eller derhjemme og arbejde med bogens 
stof. Websitet gør det også nemmere at differentiere un-
dervisningen og dermed gøre den mere fleksibel.

Da PULS 1 er beregnet til begyndere, introduceres nyt 
ordforråd og sproglige strukturer både overskueligt og 
enkelt, men på en måde så alle udfordres. Samtidig sik-
rer variationen og de mange forskellige opgavetyper, at 
kursisternes forskellige læringsstrategier tilgodeses. 

Der veksles i bogen mellem opgavetyper, som primært 
fremmer automatisering af sproget, og opgavetyper, som 
giver kursisterne mulighed for at indgå i meningsfuld 
kommunikation med andre, således at kursisterne opnår 
et så flydende, korrekt og nuanceret sprog som muligt.

De 7 kapitler i PULS 1 hedder: Introdansk, Du og din 
hverdag, Familie, Bolig, Mad og indkøb, Året rundt 
og Fritid.

af Neel Jersild Moreira og Fanny Slotorub

PULS 1 består af:
• En grundbog, kr. 225,-
• Et website med interaktive øvelser samt 
 al lyd til kursist og lærer
• En lærervejledning, kr. 365,-

Vognmagergade 11  ·  1148 København K  ·  Telefon 3691 7070  ·  info@alfabetaforlag.dk  ·  alfabetaforlag.dk  
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Puls 1-sitet vil frem til august 2013 være gratis.
Herefter er prisen ca. kr. 30,-

Modul 1
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