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Figur  5.9.

buen ST

korden ST

P QR

S

Addition af to vinkler
Vi ønsker at konstruere summen
af to vinkler, vinkel  U, tegnet
med rød farve, og vinkel V,
tegnet med grøn farve, se
figur 5.5. 

Vi tegner en linje l og af-
sætter punkt Q. Med centrum 
i henholdsvis Q, R og S
tegnes tre cirkelbuer med
samme radius. 

Med passeren måles
korden til vinkel V, kV,
som afsættes fra punkt T
til P. På samme måde af-
sættes kU fra punkt P til N.
Den nye vinkel er netop
summen af vinkel V og
vinkel U.

Konstruktion af 60
Vi ønsker at konstruere en
vinkel på 60, se figur 5.6.

Vi tegner en linje l og af-
sætter toppunktet P.
Med en passende ra-
dius tegnes cirkelbu-
en QR. Uden at
ændre radius, r  i
passeren afsæt-
tes korden QR.
Linjen PR kan 
nu tegnes. 

Vinkel V vil være 60, da radius kan afsættes præcist seks gange i en cirkel, som er 360.

Konstruktion af en cirkel 
gennem tre givne punkter
Vi ønsker at tegne en cirkel på grundlag af tregivne punkter, P, Q og R som ikke må ligge påen ret linje, se figur 5.7.

Først tegner vi linjerne PQ og QR mellem de tregivne punkter. Vi konstruerer nu midtnormaler-ne, som vist tidligere til linje PQ og linje QR.

Da PQ og QR er korder
i den ønskede
cirkel, vil midtnor-
malerne skære hin-
anden i cirklens
centrum C.
Cirklen kan tegnes
med C som centrum
og f.eks. CP som
radius.

Konstruktion af en sekskant
Vi ønsker at konstruere en regelmæssig
sekskant med en given sidekant, se figur 5.8.

Vi tegner en cirkel med
radius lig den ønske-
de sidekant i sek-
skanten. Radius
afsættes med pas-
seren seks gange
rundt i cirkelperi-
ferien og sekskanten 
kan tegnes.

Konstruktion af en femkant
Vi ønsker at konstruere en regulær femkantpå grundlag af radius til femkantens omskrevnecirkel, se figur 5.9.

Vi tegner en cirkel
med den ønskede
radius. Midtpunk-
tet, R på linje PQ
findes ved kon-
struktion, som
vist tidligere. 

Med RS som 
radius og R som
centrum tegnes
buen ST. 
Korden ST, som
er tegnet med rød farve, er da sidekant i fem-kanten. Korden afsættes med passeren fem
gange rundt i cirkelperiferien og femkanten kantegnes.
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Konstruktion af 60
Vi ønsker at konstruere en
vinkel på 60, se figur 5.6.

Vi tegner en linje l og af-
sætter toppunktet P.
Med en passende ra-
dius tegnes cirkelbu-
en QR. Uden at
ændre radius, r  i
passeren afsæt-
tes korden QR.
Linjen PR kan 
nu tegnes. 

Vinkel V vil være 60, da radius kan afsættes præcist seks gange i en cirkel, som er 360

Konstruktion af en cirkel 
gennem tre givne punkter
Vi ønsker at tegne en cirkel på grundlag af tregivne punkter, P, Q og R som ikke må ligge påen ret linje, se figur 5.7.

Først tegner vi linjerne PQ og QR mellem de tregivne punkter. Vi konstruerer nu midtnormaler-ne, som vist tidligere til linje PQ og linje QR.
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givne punkter
en ret linje, se figur 5.7.

Først tegner vi linjerne PQ og QR mellem de tregivne punkter. Vi konstruerer nu midtnormaler-ne, som vist tidligere til linje PQ og linje QR.
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3. Funktioner

3.1. Koordinatsystemet

Det retvinklede koordinatsystem består af en

“vandret” akse, der kaldes x-aksen eller abs-

cisseaksen, og en “lodret” akse, der kaldes 

y-aksen eller ordinataksen, se figur 3.1.

Et vilkårligt punkt i

koordinatsystemet

kan beskrives ved

hjælp af 2 tal, hvoraf

det første altid er 

x-værdien, mens det

andet tal angiver 

y-værdien.

De to akser inddeles

med en passende

skala, som begynder

i koordinatsystemets nulpunkt, (0,0). 

x-aksen og y-aksen er orienteret positivt i pilens

retning, som vist på figur 3.1.

Et vilkårligt punkt i koordinatsystemet kan som

nævnt bestemmes ved hjælp af 2 tal. De 2 tal

angives i en parentes og adskilles med et kom-

ma, f.eks. P(3,1), som angiver, at punkt P ligger

3 enheder ud ad x-aksen og 1 enhed op ad 

y-aksen, se figur 3.1.

Hvis punktets beliggenhed er angivet som en

decimalbrøk, adskilles x- og y-værdierne med et

semikolon som f.eks. Q(- 2,5 ; 1,5)

Med x-aksen og y-aksen får vi papirets plan ind-

delt i fire områder, som benævnes kvadranter.

På figur 3.1. er vist placeringen af:

1. , 2., 3. og 4. kvadrant.

Bemærk hvorledes fortegnene varierer i de fire

kvadranter.

1. kvadrant: (+ , +)            

2. kvadrant  ( - , +)

3. kvadrant: ( - ,  -)            

4. kvadrant  ( + , -)

Opg. 301*

Afsæt følgende punkter i et koordinatsystem:

A(3,4), B(1,5 ; 2) og C(- 4, - 5).

Ligger punkterne på en ret linje?

Opg. 302*

Afsæt følgende punkter i et koordinatsystem:

A(5,8), B( - 4,7) og C( - 2, - 4).

Tegn en linje fra A til B, fra B til C og fra C til A!

Hvilken figur fremkommer der?

Opg. 303*

I hvilken kvadrant ligger følgende punkter i?

Punkt A (3,5)                   Punkt B (- 4, - 7)   

Punkt C (7,89 ; - 3,24)        Punkt D (5, - 9)

3.2. Funktionsbegrebet

Funktionsbegrebet

bruges ofte, når vi

ønsker at knytte to

størrelser sammen,

som f.eks. to tal.

I dette afsnit vil vi

beskæftige os med

nogle grundlæg-

gende funktioner 

og de tilhørende

grafer.

I vores hverdag er

vi vant til at se på

kurver i aviser, i

fagblade og på TV. 

Det er kendt, at jo

hurtigere vi kører i en bil, desto større bliver

standselængden. 

På figur 3.2. kan du se en kurve, tegnet med

rød farve, som viser et eksempel på sammen-

hængen mellem hastigheden målt i km/t afsat 

ud ad x-aksen og standselængden målt i meter

afsat opad y-aksen.
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A n v e n d t  m a t e m a t i k  Tr i n  2

Bogsættet “Anvendt matematik” består af 3 bøger, trin 1, 2 og 3, som tilsammen 

behandler nogle grundlæggende matematiske emner på 3 forskellige niveauer. 

Den foreliggende bog - trin 2 - tager sit afsæt i kendskab til nogle grundlæggende 

matematiske regler og slutter med statistik. Emnerne i trin 2 er behandlet eksemplifi-

cerende, og der er kun medtaget nogle væsentlige beviser og udregninger.

    Til hvert emne er der et stort udbud af praktiske opgaver af forskellig sværhedsgrad. 

Sværhedsgraden er skønsmæssigt vist med en, to eller tre stjerner, 

således at opgaver med en stjerne er de letteste. Dette giver mulighed for at 

gennem føre en mere differentieret undervisning, således at både svage og 

stærke elever kan have glæde af bogen.

    Alle emner slutter med et miniprojekt, som giver eleverne mulighed for at fordybe 

sig i emnet. Der er til hvert emne udarbejdet hjemmeopgaver, hvilket giver gode mulig-

heder for at gennemføre en løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. 

Sidst i bogen er der en facitliste, som muliggør, at de mere selvstændige elever kan 

arbejde på egen hånd, såvel i undervisningen som hjemme. Der er til bogen udarbej-

det et lærerhæfte, som indeholder gennem regnede miniprojekter, hjemmeopgaver og 

prøver til de enkelte afsnit.

    Bogen henvender sig til unge på erhvervsskoler og efterskoler, elever i folkeskolens 

ældste klasser, elever på AMU-centre eller andre, som kan have interesse i og glæde af 

matematikken.   

Der er ikke eksplicit i bogen henvist til et bestemt pensum, som er dækket ind ved en 

samlet gennemgang af “Anvendt matematik - trin 2”. Dog er det min opfattelse, at 

bogens stofområde omfatter en stor del af den matematik eller faglig regning, som 

eleverne er beskæftiget med på erhvervsuddannelserne, det vil sige de tekniske skoler, 

handelsskolerne og AMU-Centrene.
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Omkredsen af den indskrivelige polygon med nsidekanter og korden, k er givet ved:

Hvis vi skal opnå en passende nøjagtighed påberegningen af , skal vi vælge en polygon medmange sidekanter.

Med andre ord, hvis vi vælger n meget stor, kanvi tillade os, at sætte den indskrivelige polygonsomkreds, oinds. lig cirklens omkreds. 
Det vil sige at cirklens omkreds kan sætte lig:

Lad os prøve formlen for n = 100:

Hvilket giver en afvigelse på: - 0,016%

Som nævnt bliver beregningen af  mere nøjag-tig, jo større vi vælger n, så vi prøver med
n = 1000 og får: o = d · 3,1416.
Hvilket giver en afvigelse på: 0,00031%

Opg. 629*
Beregn ved hjælp af ovenstående formel -vær-dien, hvis n vælges til 1 000 000!

Opg. 630*
Regnemaskinens -værdi kan angives til:
3,141592654. Beregn hvor mange procent 
 = 3,14 henholdsvis  afviger fra  

22

7regnemaskinens -værdi!

Vinkler målt i radianer
Vi vil her se på, hvorledes vi 
kan måle en vinkel i radianer,
eller i rent tal.

Radiantallet for en 
vinkel, V er længden af
den bue, b1 på enheds-
cirklen, der har vinkel,
V som centervinkel, b1
på figur 6.29.

Hvis b og r betegner henholdsvis buelængdenog radius af en vilkårlig cirkelbue, der har V somcentervinkel, gælder det:

At radiantallet for vinkel V er:

Sætning 6.8. 
Radiantallet for en vilkårlig vinkel er 
forholdet mellem cirkelbuens længde 
og radius til cirkelbuen.

Forholdet mellem vinkler målt i grader og radi-aner bliver: 360 = 2 · , hvilket giver:

Opg. 631**
Udfyld de manglende felter i tabellen!

grader: 90 360
radiantal: ¼ ·   1,00

Opg. 632**
a)  Omregn 1,17 radianer til grader!
b)  Omregn ¾ ·  til grader!
c)  Omregn 80 til radiantal!
d)  Omregn 92g

 til radiantal!

6.6. Trigonometriske grafer
Ved simpel konstruktion kan vi optegne grafen
for sin x. Vi skal blot vælge et passende antalstøttepunkter af formen (x , sin x), hvor x væl-ges i intervallet fra 0 til 2, da grafen forløber idet uendelige i moduler af 2.
På samme måde kan vi tegne graferne for cosx og tan x.

Når du skal finde funktionsværdierne for sin x,cos x og tan x, kan du bruge din lommeregner.Du skal huske at omstille lommeregneren til atregne i radianer, som på lommeregneren ofte
blot hedder rad.

b

r


b
1

1
 b

1

gradtallet 
180


· radiantallet

radiantallet 


180
· gradtallet

o
inds.  n · k  n ·2 · ½ ·d · sin 360

2 · n

o
inds.  n · d · sin

180
n

o
inds.  n ·d · sin

180
n

o
inds.  100 ·d · sin

180
100

 d · 3,1411
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Som nævnt bliver beregningen af 
tig, jo større vi vælger n, så vi prøver med
n = 1000 og får: o = d · 3,1416.
Hvilket giver en afvigelse på: 0,00031%

Opg. 629*
Beregn ved hjælp af ovenstående formel 
dien, hvis n vælges til 1

Opg. 630*
Regnemaskinens -værdi kan angives til:
3,141592654. Beregn hvor mange procent 
 = 3,14 henholdsvis  afviger fra 

 = 3,14 henholdsvis  afviger fra  = 3,14 henholdsvis  afviger fra 
regnemaskinens -værdi!

Vinkler målt i radianer
Vi vil her se på, hvorledes vi 
kan måle en vinkel i radianer
eller i rent tal.

Radiantallet for en 
vinkel, V er længden af
den bue, b1 på enheds-
cirklen, der har vinkel,
V som centervinkel, b1
på figur 6.29.
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en stumpvinklet trekant, hvor højden falder uden

for trekanten, gælder cosinusrelationen også.

Udledningen er ikke medtaget her, men du kan

jo selv prøve.

Ved passende ombytning af bogstaverne kan vi

udlede de tilsvarende formler for:

a
2, b

2 og c
2 

cos A, cos B og cos C

A, B og C

Sætning 6.6.

Cosinusrelationen:

a
2 = b

2 + c
2 - 2bc · cos A

b
2 = a

2 + c
2 - 2ac · cos B

c
2 = a

2 + b
2 - 2ab · cos C

Trekantberegning

Lad os anvende sinusrelationen og cosinusrela-

tionen til udregning af sider og vinkler i er par

eksempler.

Eksempel 6.8.

I trekant ABC er a = 6,5, b = 6 og c = 10, se

figur 6.25. Beregn trekantens vinkler!

Vi finder vinkel C af 

cosinusrelationen:

Vi indsætter og 

løser med hensyn 

til vinkel C:

Vi kan nu finde vinkel A af sinusrelationen:

Vi indsætter og løser med hensyn til vinkel A:

Vinkel B finder vi af:

B = 180 - 106,19 - 38,62 = 35,19

Eksempel 6.9.

I en trekant ABC er AC = 8,5, BC = 6 og vinkel

A = 37, se figur 6.26. Beregn de manglende 

sider og vinkler!

Vi tegner først en

prøvefigur og

ser, at opgaven

har to løsninger, 

trekant ABC og

trekant AB1C.

Vi finder først

vinkel B og B1 af

sinusrelationen:

Vi indsætter og løser med hensyn til vinkel B:

Vinkel B1 = 180 -  58,49 = 121,51

Vinkel C =180 - 37 - 58,49 = 84,51

Vinkel C1 = 180 - 37 - 121,51 = 21,49

Vi finder siderne AB og AB1 af sinusrelationen,

som vi løser og indsætter i med hensyn til AB 

og AB1:

AB  6 ·
sin 84,51

sin 37
 9,92

AB1
 6 ·

sin 21,49

sin 37
 3,65

a

sin A


b

sin B

cos A 
b 2  c 2  a 2

2bc

A  cos1 b 2  c 2  a 2

2bc

B  cos1 a 2  c 2  b 2

2ac

C  cos1 a 2  b 2  c 2

2ab

B  sin1 8,5

6
· sin 37  58,49

cos B 
a 2  c 2  b 2

2ac

cos C 
a 2  b 2  c 2

2ab

cos C 
a 2  b 2  c 2

2ab

C  cos1 6,52  62  102

2 ·6,5 ·6
 106,19

a

sin A


c

sin C

A  sin1 6,5

10
· sin 106,191  38,62

A
n

v
e

n
d

t
 m

a
t

e
m

a
t

ik

Forlaget

F o r l a g e t  S k o v

v /  J e n s  E r i k

L a u r s e n

T R I N

3
Lærerhæfte

en stumpvinklet trekant, hvor højden falder uden

for trekanten, gælder cosinusrelationen også.

Udledningen er ikke medtaget her, men du kan

jo selv prøve.

Ved passende ombytning af bogstaverne kan vi

udlede de tilsvarende formler for:

a
2, b

2 og c
2

cos A, cos B og cos C

A, B og C

Sætning 6.6.

Cosinusrelationen:

a
2 = b

2 + c
2 - 2bc · cos A

b
2 = a

2 + c
2 - 2ac · cos B

c
2 = a

2 + b
2 - 2ab · cos C

Trekantberegning

Lad os anvende sinusrelationen og cosinusrela-

tionen til udregning af sider og vinkler i er par

cos A 
b 2  c 2  a 2

2bc

A  cos1 b 2  c 2  a 2

2bc

B  cos1 a 2  c 2  b 2

2ac

C  cos1 a 2  b 2  c 2

2ab

cos B 
a 2  c 2  b 2

2ac

cos C 
a 2  b 2  c 2

2ab
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8. Rumfang

8.1. Indledning
Ved længdemål bruger vi følgende enheder: 

meter, m
decimeter, dm
centimeter, cm
millimeter, mm

Ved rumfangsberegninger vil enhederne altidvære længdeenhederne i tredje potens, det vilsige gang-et med sig selv 3 gange.

Når vi beregner rumfang, bruger vi derfor føl-gende enheder: kubikmeter, m3.
kubikdecimeter, dm3 
kubikcentimeter, cm3

kubikmillimeter, mm3

Sammenhængen mellem længdeenhederne ogrumfangsenhederne er som vist i skemaet.

Sammenhængen mellem enhederne 
for længde og rumfang:

Længde: Rumfang:

1 m = 10 dm
1 m = 100 cm
1 m = 1000 mm

1 m3  = 1000 dm3

1 m3  = 1000 000 cm3

1 m3  = 1000 000 000 mm3

1 dm = 10 cm
1 dm = 100 mm

1 dm3  = 1000 cm3

1 dm3  = 1000 000 mm3

1 cm = 10 mm 1 cm3  = 1000 mm3

Ved rumfangsberegninger skal de længder,som indgår i beregningerne, altid have de
samme enheder. 

Altså vi skal gange:   m med m med m.
dm med dm med dm
cm med cm med cm
mm med mm med mm

I beregningerne vil vi normalt benytte følgendebenævnelser:

V for Volumen eller rumfang  
A for Areal
b for bredde
l for længde
h for højde   
g for grundlinje
d for cirklens diameter
r for cirklens radius
o for cirklens omkreds                       
G for Grundfladens areal i et prisme
s for terningens sidekant               

8.2. Kasse
Rumfanget af en kasse (ret prisme) er grundfla-dens areal gange med højden, eller  læng-
den gange bredden
gange højden. Det vil
sige at: V = l · b · h,
se figur 8.1. hvor
grundfladen, G er vist
med lyse-blå farve.
V = l · b · h er en
ligning med 4 ube-
kendte.
Ligningen kan løses, hvis vi kender 3 af de 4ubekendte.

Sætning 8.1.
Rumfanget af en kasse er: 
Længde gange bredde gange højde; 
eller som formel: V = l · b · h

Eksempel 8.1.
En container har en længde på 4,2 m, en bred-de på 1,8 m og en højde på 1,2 m. 
Beregn containerens rumfang!

Vi bruger sætning 8.1. og kan, da enhederne eri meter, indsætte direkte i formlen: 
V = l · b · h =  4,2 m · 1,8 m · 1,2 m
V = 9,072 m3  9,07 m3

Opg. 801*
En mursten måler: Længde 22,8 cm, bredde 10,8 cm og højde 5,4 cm. Beregn rumfanget ogdet samlede overfladeareal
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rumfangsenhederne er som vist i skemaet.

Sammenhængen mellem enhederne 
for længde og rumfang:

Længde: Rumfang:Længde: Rumfang:Længde: Rumfang:

1 m = 10 dm
1 m = 100 cm
1 m = 1000 mm

1 m3

1 m3  = 1000 000 cm
1 m3  = 1000 000 000 mm

1 dm = 10 cm
1 dm = 100 mm

1 dm
1 dm

1 cm = 10 mm 1 cm1 cm = 10 mm 1 cm1 cm = 10 mm 1 cm3

Ved rumfangsberegninger skal de længder,som indgår i beregningerne, altid have de
samme enheder.

Altså vi skal gange:   m med m med m.
dm med dm med dm
cm med cm med cm
mm med mm med mm

I beregningerne vil vi normalt benytte følgendebenævnelser:

90

benævnelser:

95
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r 2 
750,42 cm 3

45,3751 cm
 16,5382cm 2

r  16,5382 cm 2  4,0667 cm  4,07 cm

8.6. Kegle

En kegle kan betragtes som en

pyramide, hvor grundfladen er en

regulær mangekant med uende-

lig mange kanter, det vil sige en

cirkel. Grundfladen, G er vist

med lyseblå farve på figur

8.7.

En kegles rumfang bliver

derfor lig med en tredjedel

gange højden gange

grundfladens areal eller 

V =  · h · G. 

Højden er tegnet med rød farve på figur 8.7.

Da G er en cirkel ved vi, at G kan omskrives til: 

G =  · r
2. 

Vi indsætter dette udtryk i formlen for rumfanget

og får: V =  · h ·  · r
2.

I ligningen: V =  · h ·  · r
2, er der 3 ubekend-

te. Ligningen kan løses, hvis vi kender 2 af de 3

ubekendte.

Sætning 8.5.

Rumfanget af en kegle er: 

En tredjedel gange højden gange 

grundfladens areal; eller som formel: 

V =   · h · G  eller 

V =   · h ·  · r
2

Eksempel 8.10.

En kegle har et rumfang på 750,42 cm3 og en

højde på 43,33 cm. Beregn radius i grundfladen!

Vi bruger sætning 8.5. og indsætter i formlen:

V =  · h ·  · r
2  :

750,42 cm3 =  · 43,33 cm ·  · r
2

Vi ganger størrelserne på højre side sammen:

750,42 cm3 = 45,3751 cm · r
2

Vi deler med 45,3751 cm på  begge sider:

Vi tager kvadratroden på begge sider.

Opg. 823*

En kegles rumfang er 13,43 m
3. Find keglens

højde, når grundfladens areal er 4,12 m
2.

Opg. 824*

Rumfanget af en kegle er 1234 cm3. 

Beregn keglens højde, når grundfladens areal

er 275,66 cm2.

Opg. 825**

Beregn radius i grundfladen af en kegle, som

har  et rumfang på 2500 cm3 og en højde på 41

cm!

Opg. 826**

En 26 cm høj kegle har et rumfang på 0,045 m
3.

Bestem radius i keglens grundflade i cm!

8.7. Cylinder

Cylinderens krumme overflade

Tænker

vi os cy-

linderens

krumme

overflade

foldet ud

ved at

skære

langs en

lodret

linje fra bund til top, får vi et rektangel, hvis høj-

de er lig cylinderens højde, h tegnet med rød

farve og hvis længde er omkredsen af cylin-

derens grundflade, givet ved: o = 2 ·  · r, se

figur  8.8. hvor cylinderens krumme overflade er

vist udfoldet med lyseblå farve.

Det vil sige, at arealet af cylinderens krumme

overflade bliver: A = 2 ·  · r · h.

Arealet af cylinderens samlede overflade er den

krumme overflade plus bund og top:

A = 2 ·  · r · h + 2 ·  · r
2  

Vi sætter 2 ·  · r  uden for en parentes og får:

A =  2 ·  · r · (h + r)
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Svenske lærere kræver løn på 50.000 kr.
Seks ud af ti svenske lærere overvejer af droppe faget, fordi lønnen er for lav. Det vi-
ser en ny undersøgelse fra Lärarförbundet, som er det største af de to svenske læ-
rerforbund og Nordens største faglige organisation for lærere og pædagoger. Derfor 
vil lærerforbundet nu skærpe lønkravene.

- Flere lærere skal tjene 50.000 kroner. Gennemsnitslønnen skal hæves 10.000 
kroner, siger forbundsformand Eva-Lis Sirén.

50.000 svenske kroner svarer til næsten 44.000 danske kroner.
Efter lønningerne kommer stress og arbejdspres som motiver for at ville forla-

de faget.
 Kilde: avisen.dk/Aftonbladet

Flere unge til stemmeboksene

Flere unge førstegangsvælgere skal motiveres til 
at stemme til regions- og kommunalvalgene til no-
vember. Derfor tager de fem regioner ud til 100 af 
landets uddannelsesinstitutioner i tiden op til val-
get den 19. november.

- Det har stor betydning for unge, om bussen 
stopper tæt ved gymnasiet, om der mangler ud-
dannelsestilbud til særligt kvikke elever, og hvor-
dan vi hjælper frafaldstruede elever med at gen-
nemføre deres uddannelse. Derfor er det proble-
matisk, at halvdelen af landets unge ikke benytter 
deres stemmeret til at præge de beslutninger, si-
ger Steen Bach Nielsen, der er formand for Dan-
ske Regioners Demokratiudvalg.

Han bakkes op af Olav Hesseldahl, der er tals-
mand for ungdommens tænketank YouGlobe:

- Landets unge interesserer sig i høj grad for 
samfundets udvikling. Men hvis de ikke benytter 
sig af deres stemmeret, er der tale om et stort pro-
blem for fremtidens demokrati.

Regioner og YouGlobe vil præsentere de unge 
for "Valgmødet", der er et koncept med blandt an-
det en række kortfilm, der lægger op til debat, og 
som skal vise de unge, at deres stemme har be-
tydning.

UU-vejledere vil have Undskyldning Fra kl

Vejlederne fra Ungdommens Uddannelsesvejledning opfordrer i et åbent brev KL til 
at indrømme, at organisationen begik en fejl ved at lockoute UU-vejlederne ved for-
årets lærerlockout. Vejlederne er "frustrerede og forbløffede" over at være blevet ind-
draget som "pudefyld" - og ikke mindst over, hvor vilkårligt det virker: Vejledere ansat 
under LC's protokollat 3 har været lockoutet, mens kolleger i nabokommunen ansat 
under protokollat 2 ikke var omfattet. Det betød for eksempel, at vejledere i Helsin-
gør og Fredensborg var lockoutet, men vejlederne i Hillerød ikke var.

- Vi har været en sagesløs brik i KL's volumenstrategi, skriver UU-vejlederne 
blandt andet.

Læs hele brevet på uddannelsesforbundet.dk
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MEDLEMMERNE AF UDDANNELSESFORBUNDET står 
efter den overståede lockout og regeringsindgrebet 
med den meget store udfordring både at acceptere KL 
og Moderniseringsstyrelsens totale magtovergreb og 
samtidig gribe udfordringen som professionelle lærere.

Nok har vi været udsat for et uhørt magtovergreb fra 
arbejdsgivernes side, men vi vil samtidig fastholde de 
to rimelige krav, vi gik til overenskomstforhandlingerne 
med: Aftalerne skal understøtte kvaliteten i undervisnin-
gen, samtidig med at de skal sikre lærerne et ordent-
ligt arbejdsmiljø.

UDDANNELSESFORBUNDETS MEDLEMMER VISTE un-
der lockouten, at de ikke bare giver op over for overmag-
ten. Hvis vi bare skulle acceptere arbejdsgivernes ”stål-
satte” krav og skrive under med det samme, er der in-
gen mening med at være medlem af en faglig organisa-
tion. Medlemmerne viste med deres entusiasme, krea-
tivitet og gode humør, at sammenhold gør stærk - også 
selv om udsigterne til at få vores meget rimelige krav op-
fyldt så ret så håbløse ud. De lockoutede medlemmer 
mødte i stort tal op foran deres arbejdsplads for at vise, 
at de gerne ville passe deres arbejde, ligesom der var 
stort fremmøde på samlingsstederne, hvor man kunne 
drøfte situationen og aftale nye aktiviteter. Tak for det!

Samtidig har vi den store udfordring, at endnu flere 
medlemmer ikke kunne være aktive under lockouten - 
enten fordi disse medlemmer er ansat som tjenestemænd 
eller på tjenestemandslignende vilkår. Desuden var de 
privatansatte naturligvis ikke omfattet af lockouten, og 
det var lederne heller ikke.

SUMMEN AF ALT dette er, at vi i Uddannelsesforbundet 
har en stor gruppe, som ikke har fået løn i fire uger, og 
en anden stor gruppe, som skulle passe deres arbejde 
og nu betaler konfliktkontingent i en lang periode. Dette 
er meget svært, men også netop det centrale ved at 
være med i en fagforening: Vi står sammen og hæfter 
solidarisk i svære tider. Det har været en fælles kamp, 
vi har været ude i, hvilket også viser sig ved, at alle får 
de samme arbejdstidsregler trukket ned over hovedet.

Derfor er det også vigtigt, at vi på alle arbejdsplad-
ser står sammen i den kommende tid. Kun ved at vi hol-
der sammen og lokalt bakker op om tillidsrepræsentan-
terne, kan vi få indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen.

Uddannelsesforbundet har den klare holdning, at det 
bedst sker ved, at medarbejderne og den lokale ledelse 
finder en fælles forståelse og arbejder mod fælles mål. 
Og hvad er så mere naturligt end herudfra at lave en lo-
kal aftale tilpasset målene og de lokale forhold.

De nye arbejdstidsregler, der gælder på vore arbejds-
pladser fra den 1. august 2014, indeholder selvfølgelig 
sådanne bestemmelser, og dem skal der opfordres til at 
gøre brug af - til gavn for uddannelserne, lærerne, ledel-
serne og hele det danske uddannelsessystem.

Af Børge  
Pedersen,  
næstformand i  
Uddannelses- 
forbundet
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skole fyrer 
lærere og betaler 
suspenderede 
chefer skanderborg-Odder center for Uddannelse 

har massivt underskud, efter at direktører har 
svindlet og kørt skolens økonomi i sænk. Nu 
nedlægges 15 stillinger, mens skolen er tvunget 
til at bruge en million kroner om året på løn til 
suspenderede chefer, der venter på at komme 
for retten.{  Af Mikkel kAMp }

To chefer har været suspenderet i mere end et år, fordi 
de er anklaget for svindel. Alligevel hæver de stadig en 
stor del af deres løn, mens Skanderborg-Odder Center 

for Uddannelse fyrer lærere på grund af en presset økonomi. 
Næste år er der i alt 15 medarbejdere færre på lønningslisten. 
Knap halvdelen er lærere i afdelingen for voksenuddannelse.

- De er fyret, fordi vi har haft aktiviteter inden for den al-
mene voksenuddannelse, avu, som ikke har været økonomisk 
bæredygtige. Vi har afholdt kurser, hvor der ikke var sammen-
hæng mellem udgifter og indtægter. Vi vil nu lave samlæs-
ning, hvor vi samler flere kursister i færre klasser, siger direk-
tør Keld Laursen.

Hos lærerne i afdelingen er stemningen i bund, fortæller 
tillidsrepræsentant Rikke Foldager.

- Stemningen er trykket hos os. Det gør ikke noget godt 
for humøret, når vi skal sige farvel til så mange kolleger, for-
tæller hun.

Hun vurderer, at det bliver svært at holde det faglige niveau 
hos avu-kursisterne, når flere skal undervises samtidig. Alter-
nativet var dog værre.

- Det ville selvfølgelig være bedre for kvaliteten at beholde 
små hold, men som tingene er nu, er det nok et nødvendigt 

onde. Alternativet var, at der slet ikke ville blive oprettet hold 
på vores afdeling i Odder, siger tillidsrepræsentanten.

Keld Laursen medgiver, at de større hold kan have nega-
tive konsekvenser.

- Jo, men vi har vurderet, at den bedste løsning er at opret-
holde fuldt udbud på avu. Alternativet var at stoppe med at ud-
byde avu. Vi er klar over, at det kræver meget af vores dygtige 
undervisere at kunne differentiere undervisningen på et større 
hold. Den nuværende løsning er den mindst ringe af de løsnin-
ger, der findes. Skolens situation er ikke for børn, siger han.

Økonomien genoprettes efter svindel
Skolen har et stort underskud som en følge af en større svin-
delsag, hvor to direktører er anklaget for svindel og for at købe 
ting til sig selv på skolens regning. En tredje leder er dømt i 
sagen. Desuden har de drevet skolens økonomi i sænk, og af-
skedigelserne er en del af den nye ledelses forsøg på at gen-
oprette skolens økonomi.

- Skolen har underskud i 2012 ligesom de foregående år. 
Underskuddet i 2012 er på 6,9 millioner kroner. De 4,6 milli-
oner har at gøre med oprydningen efter svindelsagen, så på 
den ordinære drift er det 2,3 millioner, vi skal hente. Med de 
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nuværende tiltag vil alene lønsummen være fem 
millioner mindre, når vi går ind i 2014. Ledelsens 
intention er at klare det på én gang, så medarbej-
derne kan føle sig trygge, siger direktøren, der ikke 
forventer flere fyringer.

- Ud fra de forudsætninger, vi har nu – og vi 
har været konservative i vores udregninger - er 
vi i mål. Så der kommer ikke flere fyringsrunder, 
men hvis alle kursister udebliver, er situationen jo 
en anden, siger han.

Suspenderede direktører får stadig løn
De to suspenderede direktører får stadig en del af 
deres løn omkring halvandet år efter, de blev sus-
penderet. Det er Keld Laursen højst utilfreds med.

- Det koster os omkring en million kroner om 
året inklusive pension, feriepenge og så videre. 
Det tager urimeligt lang tid at få sagen for retten, 
og imens tvinger forældede regler om tjeneste-
mandsbeskyttelse os til at udbetale løn til de sus-
penderede direktører. Det er ikke i orden, siger han.

Den nu dømte afdelingsleder kom fra Learn, 
som er en afdeling for voksenuddannelse. Direk-
tøren afviser, at det er en medvirkende årsag til, at 
fyringerne går ud over netop voksenuddannelsen.

- Nej. Der er ikke nogen sammenhæng. Vi har 
kigget på hele skolen og vurderet, hvilke aktiviteter 
der er økonomisk bæredygtige, siger Keld Laursen.

Tillidsrepræsentanten mener heller ikke, at no-
gen har set sig sure på avu-delen.

- Vores afdeling adskiller sig fra skolens øvrige 
ved, at man ikke inden skoleåret kan sige, præ-
cis hvor mange kursister vi vil have. Der er en vis 
usikkerhed. Tidligere har man været meget optimi-
stisk i forhold til at få holdene fyldt op, men i den 
situation skolen er i, har man kigget på, hvor der 
er usikkerhed, siger Rikke Foldager. *

svindelsagen kort
I efteråret 2011 opdagede bestyrelsen og revisorer, at 
der var købt elektronik og rejser for flere hundrede tu-
sinde kroner. Angiveligt til privat brug, men på skolens 
regning. Tre ledende medarbejdere blev sigtet i sagen og 
suspenderet fra deres job. Siden kom svindel med fik-
tive kurser frem, og der blev rejst yderligere sigtelser. 
Indtil videre er en afdelingsleder idømt halvandet års 
fængsel for blandt andet at have oprettet fiktive kurser, 
som skolen fik betaling for, selv om de aldrig fandt sted.

De øvrige – og sandsynligvis større – sager har endnu 
ikke været for retten.

Uenighed om erhvervsuddannelser
Folkeskolereformen faldt på plads. Det gjorde reformen om fremtidens er-
hvervsuddannelser ikke.

Gennem længere tid har et udvalg nedsat af undervisningsministeren el-
lers forberedt reformen, men ved udgangen af maj måtte Christine Antori-
ni (S) konstatere, at der ikke var enighed om anbefalingerne til politikerne.

Derfor gik LO og DA ud med et forslag om, at der indføres adgangskrav 
til erhvervsuddannelserne. Ifølge forslaget skal man have opnået mindst ka-
rakteren 2  i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver for at kun-
ne begynde på en erhvervsuddannelse.

Regeringen og Enhedslisten siger nej til forslaget, mens de borgerlige par-
tier siger ja. Samtidig vil Dansk Folkeparti indføre kvoter til gymnasierne, så fle-
re unge bliver afvist, for at få dem til at søge ind på erhvervsskolerne i stedet.

Der er dermed lagt op til en politisk gyser, når regeringen går efter en re-
form i efteråret.

himlen over 12 Unge mænd
Himlen over os er titlen på 12 film om 12 meget forskellige unge mænd. De 
har det til fælles, at de har en flerkulturel baggrund, og at de har et mål med 
deres liv - og det arbejder de benhårdt hen imod.

Filmene skal motivere og inspirere og understøtte 95 procent-målsæt-
ningen. Samtidig skal den gøre op med stigmatiseringen af unge med mul-
tietnisk baggrund.

Mange af de unge går på VUC og erhvervsskoler, og filmene er angive-
ligt blevet godt modtaget af vejledere og andre fagfolk.

Filmserien er produceret af Opgang2 Turnéteater i samarbejde med Børn 
og Unge i Aarhus. Filmene kan ses på youtube.com, hvorfra de også kan em-
beddes på egne hjemmesider.

5.314
unge søgte i marts 2013 efter en praktikplads. Det var lidt flere end måne-
den før.

Der er dog 8.000-10.000 unge uden praktikplads, hvis man regner de 
unge med, der er i skolepraktik. I marts var der 5.742 elever i skolepraktik, 
og det var omkring 35 procent flere end samme måned året før. Desuden 
søgte næsten 700 elever en praktikplads i uddannelser uden skolepraktik.

kort nyt Af lucAs vAgn engell
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130 delegerede mødtes  
til Uddannelsesforbundets  

repræsentantskabsmøde i maj, 
hvor især forårets lockout  

fyldte i debatten.

Nu starter den 
fælles kamp for 

ordentlige vilkår
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Tillidsvalgte fra hele landet var mødt 
op i København for at høre Uddan-
nelsesforbundets formand Hanne 

Pontoppidans mundtlige orientering om 
det forgangne år og for at diskutere ef-
terdønningerne af lockouten. Formanden 
lagde da også ud med at sige, at perioden 
siden sidste repræsentantskabsmøde har 
været historisk.

- De seneste 11 måneder har været en 
historisk periode. Særligt overenskomst-
forhandlingerne her i foråret. Og når jeg si-
ger forhandlinger, så er det naturligvis iro-
nisk ment. Arbejdsgiverne var klar til at gå 
hele vejen, og det gjorde de. Målet var at 
svække lærernes organisationer, så man 
kunne gennemsætte et nyt ledelsespara-
digme. De ville konfrontation og ikke noget 
kompromis, lød det fra Hanne Pontoppidan.

Ros til formandskabet
Den efterfølgende debat varede mere end 
halvanden time, for mange delegerede ville 
på talerstolen. Flere roste både formand-
skabet og sekretariatet for indsatsen før 
og under lockouten, og hovedbestyrelses-
medlem Anne Konstantelos Birke fra Vest- 
egnens Sprog- og Kompetencecenter sendte 
også en stor ros ud til medlemmerne for  
deres engagement under lockouten.

Mange udtrykte frustrationer over forlø-
bet og især resultatet, som blev kaldt både 
røvelendigt, noget ualmindeligt skrammel 
og et fatalt nederlag.

- Nu kommer der en grim hverdag, som 
vi skal forholde os til. Det vil sætte sig nogle 
spor, som vi ikke helt kan forestille os endnu. 
Men den kamp, som blev ført, bragede flot 
igennem, og vi kan godt være os selv be-
kendt for det, vi har gjort. Vi har så at sige 
asfalteret, mens vi kørte, og det er sindssygt 
farligt. Jeg er overrasket over, at der ikke er 
sket flere graverende fejl, end tilfældet er, 
lød det fra hovedbestyrelsesmedlem Jan 
Andreasen fra Helsingør Ungdomsskole.

Han mener, at man fremover kommer til 
at tale om et forbund før og efter konflikten.

Kontant afregning for lockoutede
Flere talere udtrykte frustration på deres 
medlemmers vegne over det konfliktkon-
tingent, som alle Uddannelsesforbundets 
medlemmer nu skal betale. 

- Medlemmerne er meget frustrerede, 
og vi har ikke været gode nok til at infor-
mere de medlemmer, som ikke har været 
lockoutede. Der har været en indforstået-
hed plus en tro på, at så galt ville det ikke 
gå. Ingen havde troet, at regningen ville 
blive så stor, sagde Michael Jørgensen fra 
Hotel- og Restaurantskolen.

Kritikken af den efterregning, som nu skal 
betales, blev imødegået af flere delegerede 
fra lockout-ramte skoler. De påpegede, at 
de – i modsætning til ikke-lockoutede – 
allerede var blevet hårdt ramt økonomisk.

- Vi, der har været lockoutede, har med 
et slag betalt en hel månedsløn. Vi har 

kæmpet en kamp på alles vegne, og vi har 
betalt ved kasse et. Det har vi gjort med 
glæde, og vi ville gerne have betalt i me-
get længere tid, for det er ikke os, der har 
valgt denne konflikt, sagde Lotte Klein fra 
Frederiksberg VUC.

En stor opgave venter forude
På trods af diskussion om økonomien var 
der bred enighed om, at det nu handler om 
at se fremad:

- Nu skal vi op på hesten igen. Vi skal 
tage fat på den kamp, der forestår ude på 
skolen. Det har aldrig før været så vigtigt 
at være medlem af Uddannelsesforbundet 
og bakke op om sin tillidsrepræsentant. Vi 
skal i gang med at lave rigtigt mange afta-
ler ude på skolerne, sagde hovedbestyrel-
sesmedlem Arne Christensen fra Køben-
havns Tekniske Skole.

Hanne Pontoppidan rundede debatten 
af med at sige, at arbejdet langt fra er slut.

- Vi har et stort oplysningsarbejde foran 
os, og det er ikke noget, vi kan skrive os ud 
af. Vi skal have afholdt medlemsmøder og 
få afmystificeret, hvad det her handler om. 
Vi skal fortælle om den kamp, kollegerne 
har kæmpet. Og vi skal fremadrettet bygge 
den fælles fortælling op om, hvorfor vi skal 
være fælles i forbundet. Nu starter den fæl-
les kamp for ordentlige arbejdsvilkår og sik-
ring af kvaliteten i undervisningen. *

{  Af signe lukOwski -  fOTO: HAnne lOOp }

Resolutioner
Uddannelsesforbundets repræsentantskab vedtog tre resolutioner. Den første var en reaktion på 
det dagpengeudspil, regeringen havde præsenteret to dage før, og opfordrede regeringen til at fin-
de en anden måde at finansiere udspillet på.

- Det er helt uanstændigt, at finansieringen tilvejebringes ved at spare på danskuddannelserne, 
står der blandt andet i resolutionen.

Den anden resolution efterlyser den fleksuddannelse, som regeringen allerede i regeringsgrundla-
get lovede at indføre, men som endnu ikke er blevet en realitet.

Den sidste resolution med overskriften ”Hykleri og misbrug af den danske forhandlingsmodel” 
er Uddannelsesforbundets kommentar til forløbet omkring forårets overenskomstforhandlinger.

Læs resolutionerne på uddannelsesforbundet.dk
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De lockoutede tog 
kampen på de øvrige 
medlemmers vegne
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nu, hvor regningen efter lockouten skal betales, kommer der spørgsmål 
og kritik fra nogle medlemmer – især ikke-lockoutede. Kan det efterhånden 
betale sig at være medlem af en fagforening? Formandens svar er et entydigt: 
JA, mere end nogensinde! Kun ved at stå sammen kan det lykkes at få det 
bedste ud af en dikteret overenskomst, der ikke har mange lyspunkter.

{  Af DORTHe plecHingeR – fOTO: MARTin fOlDgAsT }

nogle gange lykkes det med pro-
tester at parere de værste konse-
kvenser. Som nu med det nye dag-

pengeforlig, hvor besparelserne på sprog-
undervisningen er blevet noget mindre, end 
regeringen først lagde op til.

Andre gange lykkes det ikke. Som med 
lovindgrebet efter lockouten af lærerne, 
hvor lærerne ikke føler sig hørt overhove-
det. Uddannelsesforbundets formand har i 
hvert fald vanskeligt ved at finde de steder, 
der viser, at også lærerne er blevet tilgo-
deset, når det gælder arbejdstid og vilkår.

– Det er pokkerme svært at få øje på, 
som hun siger.

Der er i skrivende stund gået en lille må-
ned, siden regeringen fremsatte og fik ved-
taget sit indgreb, hvor det i ”al sin gru” gik 
op for lærerforbundene, at de ikke var ble-
vet hørt, og at der blev ”manipuleret med in-
formationerne”, så det blev fremlagt som et 
balanceret indgreb til fordel for begge par-
ter. En lille måned, hvor Hanne Pontoppi-
dan har forsøgt at komme sig oven på dels 
de foregående måneders hektiske arbejde i 
en historisk konflikt, dels sin store tomhed, 
skuffelse og vrede, som hun er sikker på, at 
hun deler med medlemmerne. Og hun vir-
ker stadig lidt træt. Blandt andet også, fordi 
det er nu, nogle af medlemmernes mange 
spørgsmål og hvorfor’er i mere eller min-
dre kritiske tonefald, dukker op – nu, hvor 
regningen efter lockouten skal gøres op:

Hvorfor lagde I jer ikke ned fra starten, 
lyder et af dem, så kunne vi have fået en 
større kompensation på lønnen ligesom 
gymnasielærerne? Eller hvorfor har I ikke 

bygget en så stærk konfliktkasse op, at 
vi ikke behøver at betale et efterfølgende  
solidaritetskontingent for at fylde den op 
igen – vi har ikke engang været del af lock-
outen eller er blevet informeret, lyder et  
andet fra især ikke-lockoutede.

De ville have lockoutet alle
Og et tredje er sværere at besvare her og 
nu, da det handler om, hvorvidt tillidsrepræ-
sentanterne overhovedet skal spille en rolle 
fremover, når den lokale aftaleret er afskaf-
fet i forhold til arbejdstiden. Det spørgsmål 
vender vi lige tilbage til, for allerførst har vi 
bedt Hanne Pontoppidan summere op ef-
ter lockouten og besvare nogle af de store 
hvorfor’er, der knytter sig til selve forløbet.

– Reaktionerne fra medlemmerne har 
været meget forskellige. Vi har fået rig-
tig mange positive tilkendegivelser, hvor 
folk har sagt, at de har følt sig fuldstæn-
dig misrøgtet og miskrediteret af arbejds-
giverne, og at det derfor var rart, at deres 
organisation stod så markant og fast bag 
ved dem. Der er selvfølgelig modsat også 
nogle, der generelt er opgivende i forhold 
til, hvad den konflikt nu skulle gøre godt 
for. Men det var jo ikke os, der valgte den. 
Det er værd at huske på. Og arbejdsgiverne 
valgte at lockoute alt, hvad man kunne, for 
at få tømt strejkekasserne så hurtigt som 
muligt, siger hun og tilføjer:

– Det er også vigtigt at få forklaret de 
medlemmer, som ikke har været lockoutet, 
at den eneste grund til, at de ikke blev det, 
er deres ansættelsesvilkår. De kan ikke lock-
outes. Havde arbejdsgiverne haft mulighe-

den, havde de brugt den. På den måde kan 
man sige, at de lockoutede har taget kam-
pen mod afskaffelse af arbejdstidsaftalerne 
på alle områderne på alles vegne. Og der-
for er det også rimeligt, at vi efterfølgende 
deler regningen for konflikten.

Men hvorfor har I ikke bare lagt jer ned 
fra starten, når hele forløbet var så forud-
sigeligt?

– Her tror jeg, at meningerne er delte. 
Nogle ville måske svare ja, men rigtig mange 
ville også svare, at ”en fagforening, der gør 
det, gider jeg simpelthen ikke være med-
lem af”.

Hanne Pontoppidan tilføjer, at der er to 
andre væsentlige grunde til, at lærerne ikke 
bare valgte at ”lægge sig ned”. For det før-
ste troede, håbede og arbejdede man til 
det sidste på en bedre løsning for lærerne. 
Desuden er det sådan, at hvis forhandlerne 
havde valgt at sige: ”Godt så, vi lægger os 
ned”, så skulle aftalen have været til uraf-
stemning hos medlemmerne.

– Og her er jeg helt sikker på, at det var 
blevet et massivt nej, så vi alligevel var endt 
i en konfliktsituation.

Vi havde ikke fået mere i løn
Et argument har været, at GL fik en bedre 
løsning ved at vælge den strategi?

– Jamen, vi ville ikke have fået mere i løn, 
hvis vi havde sagt ja! Under forhandlingerne 
spurgte vi faktisk, hvad der ville være i det 
økonomisk for os, hvis vi accepterede ar-
bejdsgivernes udspil. Her fik vi en klar tilba-
gemelding om, at der ikke ville være nogen 
penge i det. Tværtimod skulle vi uden kom-
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pensation aflevere en række tillæg. Derfor 
var det ikke en mulighed for os.

– Vi strakte os enormt langt under for-
handlingerne. Hvis jeg for et halvt år siden 
var blevet spurgt, om vi ville gå med på fuld 
ledelsesret og tilstedeværelse under nogle 
bestemte forudsætninger for at undgå kon-
flikten, havde der været oprør. Og det er mit 
indtryk, at medlemmerne anerkender, at vi 
strakte os langt. Men lærerne har altså en 
faglig stolthed og er nødt til at have et pro-
fessionelt råderum over deres arbejdstid, 
hvis de vil udføre deres arbejde ordentligt. 
Det synes vi har været værd at kæmpe for 
til det sidste.

Medlemmerne var uovertrufne
Er der et mønster i medlemmer, der me-
ner, at I skulle have lagt jer ned på ryg-
gen, og dem, der har sagt, at I blev nødt 
til at tage kampen op?

– Jeg tror i virkeligheden, at der, hvor 
man tydeligst kan se et mønster, er i forhold 
til dem, der var aktive under lockouten, og 
dem, der ikke var. Dem, der har deltaget i de 
faglige arrangementer, har en meget større 
forståelse for, hvad det er, der er sket i for-
handlingsforløbet, og hvilke manøvremulig-
heder der har været. De har haft mulighed 
for at stille spørgsmål og få svar. Dermed 
er de meget mere afklarede.

Hvorfor har I ikke polstret konfliktkas-
sen tilstrækkeligt til, at det ikke er nødven-
digt at opkræve et solidaritetskontingent 
fra de ikke-lockoutede?

– Jamen, der var altså ikke nogen, der 
havde set en total konflikt komme. Og alle 
vil mene, at en formue i den størrelsesor-
den, vi havde, burde række. Det gjorde den 
også. Men det er altså helt almindeligt, at 
når man bruger af en konfliktfond, bygger 
man den op igen, når man er færdig med 
at bruge af den, så man er tilstrækkeligt 
velpolstret til en eventuel næste konflikt. 
Det er vi i gang med nu. Den kritik, der er, 
kommer, fordi beløbet er stort, og fordi vi 
ikke på nuværende tidspunkt kan sige, hvor 
længe folk helt præcist skal betale; vi kan 
kun sige, hvor længe de højst skal betale. 
De folk, der har været lockoutet, har væ-
ret i samme situation, det er jo også deres 
privatøkonomi, der har måttet holde for, og 

heller ikke her har vi en kendt slutdato på, 
hvor længe det vil vare at betale tilbage. 
Men jeg forstår godt, at folk gerne vil have 
et overblik over deres privatøkonomi.

Forstår du, at der kommer den her kri-
tik efterfølgende?

– Jeg ville have undret mig rigtig meget, 
hvis den ikke var kommet. Man kan infor-
mere alt det, man vil, men informationerne 
bliver først modtaget på det tidspunkt, hvor 
man selv efterspørger dem. Men set i bag-
klogskabens lys, tror jeg måske nok, at jeg 
ville have informeret mere massivt ud, for vi 
må bare konstatere, at det har nogle følt, vi 
ikke har gjort i tilstrækkelig grad.

Hanne Pontoppidan mener derimod, at 
det faktisk er lykkedes at få forklaret de 
lockoutede medlemmer, at den lånemodel, 
Uddannelsesforbundet valgte, har været den 
billigste måde at afvikle konfliktstøtten på.

– Og jeg ville have haft en dårlig smag i 
munden, hvis regningen her bagefter der-
for ville have været dobbelt så stor.

Hvad har du lært af konflikten?
– Jeg er glad for, at vi havde en slags 

generalprøve i 2007 med en konflikt på to 
VUC’er, der var udtaget til strejke. Vi lærte 
rigtig meget om, hvad det er vigtigt, en or-
ganisation gør. Den betød, at vi kunne for-
udse mange af de problemer, der ville op-
stå, og hvilke mekanismer der går i gang, 
siger Hanne Pontoppidan.

– Men der var også meget, vi ikke kunne 
forudse, for konflikten var i dén grad en før-
ste gang for os alle. For de lockoutede, for 
de ikke-lockoutede, for os, som skulle hånd-
tere en konflikt i den størrelsesorden poli-
tisk, medie- og informationsmæssigt i for-
hold til både lockoutede og ikke-lockout-
ede. Det har været en kæmpemæssig ad-
ministrativ udfordring, og guderne må for-
byde, at det gentager sig.

Var der ting, du ville have gjort ander-
ledes?

– Jeg ville gerne have haft 48 timer i 
døgnet, og jeg ville gerne have været endnu 
mere ude blandt medlemmerne. Men ellers 
synes jeg, vi har stået hamrende flot i den 
her konflikt, medlemmerne har været uover-
truffent kreative, stærke, manifesterende – 
og jeg synes, vi som organisation har ev-
net at bakke dem op. Set med de adgangs-

muligheder, vi har i forhold til medierne, har 
vi faktisk fået synliggjort konsekvenserne 
for vores særlige målgrupper ganske flot.

Sammenhold er endnu vigtigere nu
Hvad Hanne Pontoppidan har haft sværest 
ved at komme sig over, er imidlertid hele 
forløbet, og ikke mindst det regeringsind-
greb, der blev punktummet for lockouten:

– Regeringen gav udtryk for, at det var 
et afbalanceret indgreb, og at de havde 
brugt tjenestemændenes arbejdstidsaftale, 
fordi det var det, vi havde ønsket. Men der 
var sket det, at vi i et sidste forsøg på at nå 
arbejdsgiverne i forligsinstitutionen havde 
sagt, at så lad os da bruge tjenestemæn-
denes arbejdstidsaftale, for der er en må-
nedsnorm. I indgrebet var månedsnormen 
imidlertid taget ud! Der var intet afbalance-
ret i det her, siger hun og tilføjer vredt, at det 
er chefforhandlerne på arbejdsgiversiden 
i Moderniseringsstyrelsen, der har skrevet 
lovforslaget, og at lærerorganisationerne 
forsøgte at komme i dialog med beskæfti-
gelsesministeren for også at blive tilgode-
set i det, men at det ikke lykkedes:
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– Det er intet mindre end en hån mod 
hele lønmodtagersiden – imod hele den 
danske forhandlermodel, ja, imod hele de-
mokratiet. Så hvad følte jeg? En blanding 
af lammelse, tomhed og vrede, siger Hanne 
Pontoppidan.

Er der slet ikke noget positivt at sige 
om indgrebet?

– Måske … måske er der den lille ting, at 
tjenestemændenes arbejdstidsaftale jo har 
det afsæt, at man er på arbejde, når man er 
på arbejde. Det betyder, at vi nu ikke læn-
gere skal diskutere, om den tid, der ligger 
forud for undervisningen om morgenen, er 
arbejdstid eller ej. Men det er sådan en lille 
biting. Der står også i loven, at man så vidt 
muligt skal have arbejdstiden tilrettelagt 
samlet. Det må vi insistere på på de områ-
der, hvor undervisningen ligger meget spredt, 
så vi som alle mulige andre mennesker kun 
skal møde én gang om dagen. Men det er 
simpelthen ikke nogen god aftale!

Det lykkedes jer ikke at bevare arbejds-
tidsaftalerne, medlemmerne skal betale af 
på lån eller solidaritetskontingent, den lo-
kale aftaleret i forhold til arbejdstiden er 

fjernet – hvorfor skal man efterhånden 
være medlem af en fagforening?

– Mit svar vil være, at der aldrig har væ-
ret et større behov for at være medlem 
end nu. Et forbund og en tillidsrepræsen-
tant forhandler jo også løn, hjælper med-
lemmet, hvis der er problemer, og lignende. 
Og med de besparelser, vi ser i den offent-
lige sektor, vil der blive et øget behov for 
at have den faglige organisation i ryggen. 
Men ja, den lokale aftaleret på arbejdstids-
området forsvinder fra næste sommer. Det 
betyder, at tillidsrepræsentanten får en an-
den rolle. Hidtil har TR’en kunnet indhente 
et forhandlingsmandat fra medlemmerne 
og i forhold til ledelsen sige ”jeg er medar-
bejderen”. Fremover vil tillidsrepræsentan-
ten skulle bruge rigtig meget mere tid på 
at tale med og få opbakning fra hver enkelt 
medarbejder for at kunne sige det samme. 
Ledelsen kan hele tiden teste, om hver en-
kelt står bag aftalen eller ej. Derfor er det 
endnu mere vigtigt at stå sammen i lærer-
gruppen og agere som kollektiv. Og derfor 
bliver det helt afgørende, at alle er en del 
af fællesskabet. I modsat fald kan det sva-

geste led i kæden – den medarbejder, der 
i forvejen føler sig mest presset, trængt og 
udsat, og som derfor indgår en dårlig af-
tale – komme til at sætte standarden på ar-
bejdspladsen, frygter Hanne Pontoppidan.

– Jeg tror, at nogle vil knække halsen 
godt og grundigt på det her, og at vi vil se 
et øget sygefravær. Det risikerer både at 
gå ud over arbejdsmiljøet og over forbere-
delsesressourcen – og dermed kvaliteten.

Derfor skal uddannelsen til tillidsrepræ-
sentant tænkes om, og Uddannelsesfor-
bundet er lige nu i gang med at holde ori-
enteringsmøder for TR’erne rundt omkring 
i landet, så de bliver bedst muligt klædt på. 
Disse møder fortsætter til efteråret, hvor 
også arbejdsmiljørepræsentanter bliver in-
viteret med, da det også bliver endnu vigti-
gere at styrke samarbejdet mellem tillids- 
og arbejdsmiljørepræsentanterne fremover. 

Stå sammen og gå i dialog
Men helt overordnet anbefaler Hanne Pont-
oppidan tillidsrepræsentanterne at forsøge 
at få lavet aftaler med ledelsen om at fast-
holde det professionelle råderum, ”så vi 
kan blive ved at være dygtige, engagerede, 
pligtopfyldende og professionelle undervi-
sere,” siger hun.

– Og hvis ledelserne nogle steder ikke 
vil være med til det, er vi også nødt til at 
sige, at så må vi arbejde efter ånden i den 
nye centrale arbejdstidsaftale. Det betyder, 
at så flytter vi os fra at være fagprofessio-
nelle til at være lønarbejdere.

– Mit vigtigste budskab til medlem-
merne lige nu er: stå sammen, få dialogen 
med jeres kolleger og tillidsrepræsentan-
ten og hold fast i, at vi skal skabe gode ar-
bejdsforhold sammen og ikke hver for sig 
– også fremover. *

Moderniseringsstyrelsen ville også have 
lockoutet alle erhvervsskolelærerne. 
Men det kunne de ikke, fordi lærerne er 
tjenestemandslignende ansat. Derfor måtte 
andre medlemmer tage kampen på deres 
vegne, og derfor er det også rimeligt, at alle 
deler regningen, siger Uddannelsesforbundets 
formand Hanne Pontoppidan.
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Årets Erhvervsskolelærer hedder Tor-
ben Rønne. Til daglig er han faglæ-
rer på murerlinjen på Københavns 

Tekniske Skole. Det var blandt andet hans 
udvikling af tiltag til at reducere elevernes 
opfattelse af spildtid, der gjorde, at valget 
faldt på netop ham. Desuden har han fun-
geret som primus motor i projektet All-In, 
hvor man forsøger at få alle elever inkluderet 
i undervisningen. Endelig har hans tilgang 
til eleverne og faget styrket elevernes fag-
lige forståelse på murerfagets præmisser.

Hvad betyder det for dig at vinde prisen 
som Årets Erhvervsskolelærer?
– Det er et dejligt klap på skulderen fra 
mine kolleger, som indstillede mig. Jeg er 
glad og stolt over at have vundet. Det mo-
tiverer mig til at arbejde engageret frem-
adrettet.

Hvorfor tror du, at du blev valgt som 
Årets Erhvervsskolelærer?
– Det er jo en konkurrence, og jeg kan ikke 
vide, hvad de andre var indstillet for. Men 

frafald er et emne, som er meget oppe i ti-
den, og meget af det, vi laver, handler om at 
reducere frafaldene. Vi har lavet et tiltag for 
at få alle med – også dem, der er lidt udfor-
drede. Alle har større chancer for at deltage 
nu, hvor vi er to undervisere. Vi fastholder 
den høje faglighed og mindsker frafald ved 
at lægge ører til alt muligt fra eleverne. Vi 
forsøger at fjerne de forhindringer, de kan 
have ved siden af skolen, og det gør, at ele-
verne bliver mere deltagende. Det hjælper, 
at vi er to faste lærere og en studievejle-
der ved siden af, som kommer op engang 
imellem. Det gør det mere overskueligt for 
eleverne, fordi de ikke behøver at gå ned 
til vedkommende og tale om deres proble-
mer. Derudover er der kun én klasse både 
for nye og gamle elever. Det gør, at sam-
menholdet bliver bedre, og de gamle kan 
lære de nye noget. Det er win win, hvor alle 
lærer lidt af det. Hvis disse initiativer bliver 
bredt ud til andre skoler, kan resultatet blive 
mindre frafald. 

Havde du forestillet dig, at du ville  
vinde?
– Jeg vidste ikke, jeg var blevet indstillet. 
Det var kollegerne gode til at holde hemme-
ligt. Da jeg fik at vide, at jeg havde vundet, 
kom det virkelig bag på mig, for jeg har jo 
bare gjort mit arbejde. Og at det oven i kø-
bet er mine kolleger, der står bag – det gør 
glæden og overraskelsen så meget større.

Har du fejret prisen? 
– Ja, sammen med familie og venner, og 
så samlede jeg alle murereleverne og gav 
dem en ordentlig omgang morgenbrød. De 
havde også samlet ind til en gave til mig. 
Jeg har længe klaget over, at jeg ikke kunne 
komme på sommerferie, så de gav mig et 
gult tre-zoners klippekort, for så kunne jeg 
i det mindste komme til min svigermors ko-
lonihave i Dragør. Tit glider tingene hurti-
gere ned med humor. Vi kan godt have det 
sjovt og også være alvorlige, men humor 
betyder rigtig meget. *

hvem: Torben Rønne, faglærer på murerlinjen på Københavns Tekniske Skole.
hvad: Årets Erhvervsskolelærer. Med hæderen følger 15.000 kroner.

PrisUddeler: Uddannelsesforbundet, tænketanken DEA, Handelsskolernes Lærerforening 
og Nationalt Center for Erhvervspædagogik på Metropol.

Årets erhvervsskolelærer

Mine elever gav mig et klippekort

Og prisen går til …
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peter Jakobsen blev hædret som Årets 
Tillidsvalgte på Uddannelsesforbun-
dets repræsentantskabsmøde i maj. 

Han er talsmand på Kofoeds Skole, hvor læ-
rerne hverken har overenskomst eller ret til 
en tillidsrepræsentant.

Peter Jakobsen fik prisen for sit særlige 
engagement og arbejdsindsats i forbindelse 
med Uddannelsesforbundets sagsanlæg mod 
Kofoeds Skoles Oplysningsforbund. Sagen 
handlede om at sikre lærerne en overens-
komst og almindelige lønmodtagerrettighe-
der som løn under sygdom, ferie og barsel, 
pension og efteruddannelse. Selv om Peter 
Jakobsen og hans kolleger tabte sagen ved 
Højesteret, fik han prisen som en påskøn-
nelse af det enestående mod og vilje, han og 
kollegerne udviste i forbindelse med sagen.

Hvad synes du, at prisen signalerer?
– Den signalerer noget anerkendelse. Det 
er jo ikke bare en anerkendelse af det, jeg 
har lavet, men også en anerkendelse af alle 
de andre, som har været mindst lige så in-
volverede, og uden dem kunne jeg ikke have 

gjort det. Der vil nok også være mange kol-
leger, der vil se prisen som et skulderklap 
for det, de har lavet.

Havde du forestillet dig, at du ville vinde?
– Hvis der havde været mere fokus på den 
her sag, og vi havde vundet, og hvis lockouten 
ikke havde været der, kan det godt have væ-
ret, at jeg havde tænkt det. Men sådan var 
det ikke, så det kom som en overraskelse.

hvad mener du om, at der er blevet set 
bort fra alt, der handler om lockout, og 
at du er blevet valgt?
– Jeg er overrasket over, at det er mig, der 
får den pris lige oven i den lockout, vi lige 
har været ude i. Det har fyldt meget mere 
og har været meget vigtigere. Der har også 
været nogle, som har lavet et kæmpe stykke 
arbejde der. Men jeg synes, det er flot, at 
man ikke har glemt, hvad der er forgået, og 
det giver mig en tro på, at hvis der engang 
skal laves noget lignende, så er der en støtte 
fra Uddannelsesforbundet. Ellers havde vi 
nok ikke kunnet klare det. Hanne Pontop-

pidan har været meget personligt involve-
ret, og vi har haft konsulenter, der har lagt 
både energi og hjerte i det.

Hvad skal pengene bruges til?
– Det har jeg slet ikke tænkt over endnu. 
For mig er priser som regel noget med tre 
flasker rødvin eller sådan noget, så kunne 
jeg have sagt "De skal drikkes på en sær-
lig aften", men nu ved jeg det ikke.

Skal du hjem og fejre det? 
– Jeg har allerede planlagt, hvad jeg skal i 
aften, men det kan da godt være, at der se-
nere bliver givet en flaske rødvin.

Skal det fejres på skolen?
– Jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvordan jeg 
skal organisere det, for vi har tre lærervæ-
relser, og vi mødes ikke samlet. Men fak-
tisk plejer vi at få ledelsen til at give kage, 
når noget skal fejres, så måske udnytter vi 
det i stedet... *

hvem: Peter Jakobsen, talsmand for lærerne på Kofoeds Skole.
hvad: Årets Tillidsvalgte. Med hæderen følger 10.000 kroner.

PrisUddeler: Uddannelsesforbundets Forsknings-, Udviklings-, Studie- og Rejsefond (FUSR).

Årets tillidsvalgte

Viste enestående 
mod og vilje

i maj blev priserne for Årets Erhvervsskolelærer og Årets Tillidsvalgte 
uddelt til medlemmer af Uddannelseforbundet. Begge vindere har udvist 
et særligt engagement i deres arbejde.
{  Af cecilie engHOlM skOv – fOTO: Mikkel ØsTeRgAARD Og HAnne lOOp }
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Motivation og tvang:

gi’r det  
mening?
Med kontanthjælpsreformen vil regeringen motivere unge til 
uddannelse. Men når man skal motivere, er det vigtigt, at man kender 
dem, der skal uddannes, deres barrierer, baggrund og behov og gør 
uddannelserne ”unge-parate” i stedet for omvendt, siger ungdomsforsker.

{  Af DORTHe plecHingeR -  Tegning: niels pOulsen }

selv ude i den fjerneste afkrog af Danmark og i 
den mest uddannelsesfjerne familie er budska-
bet trængt ind: De unge ved godt, at de skal ud-

danne sig, men det er ikke det samme som, at de er 
motiveret for det. Og da vi efterhånden ved, hvor vig-
tig netop motivation og engagement er i undervisnin-
gen og i det at lære noget, handler det lige nu om at 
knække koden til, hvad der motiverer de unge til at 
gå i gang med og fuldføre en uddannelse. Ikke mindst 
i forbindelse med regeringens kontanthjælpsreform, 
der skal sende yderligere 50.000 unge fra kontant-
hjælp i uddannelse. Så hvordan gør man egentlig det 
– motiverer dem, der ikke er motiveret? Kan man 
”tvangsmotivere”?

Det har vi spurgt adjunkt, ph.d. Mette Pless fra 
Center for Ungdomsforskning om. Hun ved et og an-
det om motivation – også i forhold til den gruppe af 
meget uddannelsesfjerne unge, som regeringen "går 
efter". Hun er lige nu sammen med andre forskere fra 
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Motivation og tvang:

gi’r det  
mening?
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centeret i gang med et forskningsprojekt, 
som Egmont Fonden har bevilget penge til, 
om motivation hos unge. Det handler blandt 
andet om at finde de gode eksempler fra 
udskolingen på en række forskellige skoler.

– I forskningen har vi hidtil fokuseret på 
frafaldet på ungdomsuddannelserne, men 
frafaldsproblematikkerne handler i høj grad 
om, hvad de unge, der falder fra, har med 
sig fra grundskolen. De erfaringer, man gør 
sig her, danner nemlig afsæt for ens videre 
forløb. Vores undersøgelse skal have fokus 
på, hvor man lykkes med de her ting: Hvor 
er de gode eksempler, og hvad kan vi ”de-
stillere” ud af dem, der kan bruges af an-
dre? forklarer Mette Pless.

De unges dilemma
Hun har kredset omkring motivation i sin 
tidligere forskning på flere måder. Blandt 
andet i en undersøgelse af de unge på hf 
på VUC, men også mere i dybden med en 
gruppe af de meget uddannelsessvage 
unge. Og hendes erfaringer med denne 
gruppe er, at man her kan tale om skole-
træthed i en helt anden markant grad end 
den normale. Den gennemsyrer simpelthen 
hele de unges forhold til, hvad en skole er 
og kan, og hvad de selv kan i det her sko-
leprojekt, som hun siger:

– De føler sig helt forkerte i skolesam-
menhænge og taler om sig selv som de 
ikke-kloge eller ikke-dygtige. Det er i høj 
grad nederlagsfortællinger, jeg har fået af 
dem. Og disse unge står i et markant di-
lemma: De ved godt, de skal tage en ud-
dannelse, men de vil for alt i verden ikke gå 
i en skole som den, de kender, siger hun og 
forklarer, at det i forhold til denne gruppe 
er en stor misforståelse at tale om forkæ-
lethed i forhold til at zappe ud og ind af ud-
dannelsessystemet:

– For de her unge handler det om noget 
helt andet. De har i forvejen så lidt tro på 
skoleprojektet og deres egne evner, at hvis 
de støder på modstand senere, skal der ikke 
meget til, før de trækker følehornene til sig 
og dropper ud, siger Mette Pless.

Godt så. Vi taler om en gruppe unge, 
hvor motivationen skal genskabes i en ret 
markant grad. Så kan hun allerførst give et 
bud på, at motivation egentlig er, hvor den 
skabes – og ikke mindst genskabes? Ja, 
hun kan, og hun siger:

– Interessen for noget, for eksempel sko-
len, og motivationen er ikke altid noget, vi 
skal grave dybt ind i os selv for at finde – 
en indre interesse som den, der skal drive 
værket. Ofte er de unge helt blanke, når 
de bliver spurgt, hvad de interesser sig for, 
og hvad de derfor er motiverede for at ud-
danne sig i, siger hun:

Mål kolliderer ofte
– Motivation kan også være noget, der op-
står i mødet med andre og i sociale sammen-
hænge. For nogle sker det, når de kommer 
i en uddannelse, hvor rammerne er anderle-
des og undervisningen måske mere prak-
sisorienteret. Hvis de får positive erfaringer 
med, at det er nemmere for dem at lære på 
en mere praktisk måde, og at "det her kan 
jeg godt finde ud af" – så bliver det afsæt-
tet for deres fremadrettede perspektiver, si-
ger forskeren og forklarer, at ens motivation 
derfor kan fremmes eller hæmmes i de un-
dervisningsmiljøer, man færdes i.

Så i stedet for at lægge fokus på, at det 
er de unges problem, at de ikke vælger den 
rigtige uddannelse, er det vigtigere at foku-
sere på, hvad man kan gøre for at under-
støtte motivationen hos de unge.

Det handler også om at anerkende, at 
andre erfaringer end dem fra en snorlige 
uddannelsesvej kan være nødvendige, og 
at omveje eller andre veje gennem uddan-
nelsessystemet ikke bare er spildtid. De kan 
tværtimod være lærerige og afklarende for 
nogle unge, der gennem dem faktisk gen-
finder motivationen:

– Der er to ambitioner, som kører side-
løbende lige nu i samfundet: Vi skal have 
alle unge til at tage en uddannelse, og vi 
skal helst have dem så hurtigt som muligt 
gennem uddannelsessystemet. Men det 
er ikke altid, at de to målsætninger harmo-
nerer, tværtimod kommer de ofte i konflikt 
med hinanden. Vi taler meget om forsinkel-
ser i uddannelse, og kalder det omveje og 
fjumreår, som noget, vi skal have reduce-
ret. Men nogle af disse omveje er måske 
ikke bare fjumreår, men der, hvor den unge 
får en pause, prøver sig selv af og måske 
får erfaringer til at genfinde troen på ud-
dannelsen. Det synes jeg er væsentligt at 
tænke med, når vi taler om, at den snor-
lige vej gennem uddannelsessystemet er 
den eneste rigtige. Det er ikke nødvendig-

vis den eneste vej for alle – hvis vi vil have 
alle unge med, siger hun og tilføjer:

Klasserumskulturen er vigtig
– Men det er ikke det samme som, at vi så 
bare skal lade de unge passe sig selv. De 
skal ikke bare droppe ud, mens vi venter 
på, at deres motivation genopstår. Vi skal 
genskabe nogle forløb, der peger videre 
frem, som understøtter de unges kompe-
tencer og genskaber deres tro på, at der 
også er en plads i uddannelsessystemet til 
dem. Og så har en del af disse unge brug 
for en kontinuerlig kontant til en voksen – 
for eksempel en vejleder, som kan hjælpe 
dem med at finde vejen tilbage til uddan-
nelsessystemet.

Hvad er ellers forudsætningerne for at 
skabe motivation hos de unge?

– Det er helt centralt, at de skal kunne 
se en mening og relevans med det, de la-
ver – få en fornemmelse af, at det her fø-
rer mig videre frem og giver mig nogle væ-
sentlige kompetencer. Her spiller klasse-
rumskulturen en stor rolle. Den skal under-
støtte en og få en til at føle sig tryg. Hvis 
man føler sig på kanten af uddannelseskon-
teksten – det vil sige, hvis der er langt fra 
den, man er, til skolens projekt – så virker 
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det demotiverende, og det gør det også, hvis man føler sig udenfor i for-
hold til de andre. Derimod virker det motiverende at blive mødt, anerkendt 
og set og mærke, at der er forventninger til en. Der skal stilles nogle krav, 
som man kan mestre.

Mette Pless henviser til den norske professor Einar Skaalvik, der i un-
dersøgelser har vist, at læreren spiller en uhyre stor rolle for elevers mo-
tivation: Han eller hun skal vise interesse for elevens faglige formåen – 
at eleven lærer noget og forstår det, der bliver sagt. Men vedkommende 
skal også mere emotionelt være interesseret i, hvilket menneske eleven er.

Læreren skal kunne sætte rammerne
– Det går også igen i mange undersøgelser, hvor vigtigt det er, at lære-
ren har humor og møder eleven i øjenhøjde – at læreren for eksempel kan 
huske, hvordan det var at være ung, og kan rumme måder at være ung og 
agere på. Læreren skal også kunne sætte nogle klare rammer op for, hvad 
man skal – og hvad projektet med undervisningen er. Og så skal der være 
arbejdsro, for at man kan lære noget, siger hun og forklarer, at flere un-
dersøgelser peger på, at læreren har en vigtig rolle i forhold til at skabe 
en god arbejdskultur med den nødvendige arbejdsro – eleverne kan ikke 
selv styre det.

Så han eller hun skal sætte nogle bestemte rammer – der samtidig skal 
kunne tillade en vis overskridelse, og det er selvfølgelig en stor udfordring 
for lærerne at være både rammesættende og fleksible.

Dur det at sætte motiverede og ikke-motiverede sammen i undervisningen?
– Man skal passe på med ikke at tegne nogle billeder af motiverede og 

ikke-motiverede, for tingene forandrer sig. Ser vi specifikt på VUC, er der 
jo tale om en second chance-uddannelse, og det betyder, at det er de fær-
reste, der ikke har en eller anden form for uddannelsesbrud bag sig. Det 
er jo også en del af VUC’s succes, at man formår at fastholde en række 
af de elever, der har dårlige erfaringer fra andre uddannelser. Men det er 
klart, at det kræver omtanke og særlig tilrettelæggelse af undervisningen, 
og det er klart, at man må diskutere, hvor grænserne går for, hvad der kan 
rummes i en uddannelseskontekst, siger Mette Pless.

Magter uddannelserne de unge?
Og så er vi tilbage ved kontanthjælpsreformen, som Mette Pless som ud-
gangspunkt synes har det positive element, at man tænker, at alle unge 
skal med, og at det skal være kompetencegivende tilbud, de får, frem for et 
aktiveringsprojekt, som ikke nødvendigvis fører en noget sted hen.

Det, der imidlertid er spørgsmålet, er, om man ved nok om denne gruppe 
unge: Hvilke typer af udfordringer de har, og som gør, at de har været på 
kontanthjælp i en periode. Center for Ungdomsforskning har netop la-
vet en lille undersøgelse for en kommune af den gruppe, der er tænkt på 
i kontanthjælpsreformen, nemlig de, der er mest klar til at komme videre. 
Mange af dem ville gerne opkvalificeres og uddannes og efterspurgte til-
bud, som kunne føre dem videre. Men selv i denne ”lette” gruppe stod per-
sonlige problemer, misbrugsproblemer og andre store udfordringer i vejen 
for en uddannelse.

– Spørgsmålet er, om vi kan rumme disse unge i det ordinære system, 
og hvad det kræver af lærerne. De unge skal være uddannelsesparate, 
men er uddannelserne ungeparate? Altså, magter vi dem egentlig? Med 
de 50.000 unge kontanthjælpsmodtagere bliver der unægtelig volumen-
mæssigt mange flere unge, end man er vant til. Har vi de ressourcer, der 
skal til, for at sluse dem ind? spørger Mette Pless. *

information@gyldendal.dk   tlf. 33 75 55 60
gyldendal-uddannelse.dk
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{  Af DORTHe plecHingeR -  ARkivfOTO: MARTin fOlDgAsT }

Det er dem, der tager alle ind ad døren, når politikerne dikterer 95 procent-
målsætning og uddannelsespåbud. Det er dem, der i hverdagen har tæt føling  
med den danske ungdom. Så hvad mener de – erhvervsskolelærerne  
– om udviklingen for deres elever, skole og uddannelserne?  
Det har Dagbladet Politiken spurgt Uddannelsesforbundets lærere  
på området om. Læs nogle af deres svar her

Hvordan synes 
du selv, det går?
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politikernes børn går ikke på erhvervs-
skole, og det mærkes. Virksomhe-
derne tager ikke deres samfunds-

ansvar alvorligt og skaffer de nødvendige 
praktikpladser. Skoleledelserne tænker ofte 
mere i penge end uddannelse.

Hvis man spørger lærerne.
Det har Politiken gjort – med lidt hjælp 

fra Uddannelsesforbundet. Avisen har stil-
let erhvervsskolelærerne en række spørgs-
mål om, hvordan de unge er i dag i forhold 
til for fem år siden, og hvorfor så mange af 
dem falder fra – men også om, hvordan de 
ser den fremtidige udvikling med 95 pro-
cent-målsætning, kontanthjælpsreform og 
uddannelsespåbud. Og det har 578 læ-
rere svaret på; det er ikke repræsentativt 
rent statistisk, men dog nok til, at det giver 
et meget godt fingerpeg om, hvor skoen – 
eller skolen – trykker. Og helt overordnet 
set fra lærerside er det på høje tid, at sko-
lerne og lærerne får de nødvendige red-
skaber og penge til at støtte eleverne samt 
opgradere erhvervsskoleuddannelserne 
og deres ry, hvis målet om, at 95 procent 
unge skal have en ungdomsuddannelse, 
skal være realistisk.

Hovedparten af de erhvervsskolelærere, 
der har svaret, har været ansat fra tre til 15 
år: 20 procent i seks-ti år, 19 procent i tre-
fem år og 15 procent i 11-15 år. Det vil sige, 
at størstedelen har kunnet følge udviklingen 
på skolerne over en længere årrække. Og 
på den baggrund svarer langt over halvde-
len af lærerne – 65 procent – ja til, at ele-
verne generelt er blevet svagere fagligt de 
seneste fem år. Men når de uddyber sva-
ret, peger flere på, at der også er sket en 
polarisering. En skriver for eksempel, at ”de 
engagerede elever er lige så dygtige, som 
de altid har været, mens der er en større 
gruppe af elever, der ikke er engagerede”.

Samme tendens går igen, når det gælder 
elevernes sociale forudsætninger. Hele 70 
procent af lærerne svarer, at eleverne inden 
for de seneste fem år generelt er blevet so-
cialt svagere, men at spredningen er blevet 
større. For eksempel forklarer en lærer, at 
krisen har betydet, at ”nogle af de målret-
tede og stærke elever, som før krisen var 
suget op på arbejdsmarkedet, er vendt til-
bage til uddannelse, mens omvendt uddan-

nelsespåbud og kontanthjælpsreformer har 
bevirket, at en del ressourcesvage elever 
og elever med manglende motivation er til-
meldt uddannelsesforløb”.

Flere af lærerne giver i deres kommen-
tarer en definition af, hvad de mener med 
ressourcesvage elever. Og helt generelt har 
en del unge ”ondt i livet”, ligesom en meget 
stor gruppe med sociale og psykiske diag-
noser som ADHD eller Asperger dominerer 
undervisningen. Misbrugsproblemer næv-
nes også af flere lærere. En skriver ligeud, 
at ”hvis hash bliver legaliseret, kan vi ikke 
nå 95 procent”.

Gruppen af unge med forskellige diag-
noser og sociale problemer er i dag blevet 
så stor og dominerende, at den optager for 
meget tid på bekostning af de elever, der er 
kommet for at lære noget, skriver flere læ-
rere. Og 69 procent lægger ikke skjul på, 
at det blandt andet er derfor, at frafaldet er 
så stort. En lærer skriver direkte: ”GISP! For 

fem år siden gennemførte 90 procent, nu 
falder 30 procent fra i første uge”.

Og så bliver der ellers kommenteret flit-
tigt på diverse årsager til manglende mo-
tivation og frafald. En af de andre årsager, 
der går hyppigst igen, er dog, at erhvervs-
uddannelserne har fået et ry som ”taber-
uddannelse”. Og det får ikke mindst politi-
kerne skylden for. Der har fra politisk side 
været alt for stor fokus på de gymnasiale 
uddannelser, ligesom politikerne har ”talt 
eud ned”, som en siger, mens en anden me-
ner, at konsekvensen er, at ”mange af vo-
res tidligere, stærke elever føler sig tvun-
get til at gå den boglige vej, selv om de 
ikke er egnede”.

Der er efterhånden en generel holdning i 
befolkningen og blandt politikere om, ”at en 
erhvervsfaglig uddannelse ikke er at måle 

Man skal vist være  
politiker for at tro, at 
tvang flytter noget.  

(OM kOnTAnTHjælpsRefORMen, DeR vil 

senDe enDnu fleRe unge i  uDDAnnelse)
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med en gymnasieuddannelse”, hedder det 
flere steder, mens en anden direkte tilskriver 
det 95 procent-målsætningen, at ”erhvervs-
uddannelserne har fået et rygte som taber-
uddannelser”. Og ”vi bliver mere og mere et 
opbevaringssted for de unge, som ikke kan 
komme på gymnasiet eller handelsskolen”.

En af lærerne mener, at det i øvrigt kunne 
være interessant at se på, ”hvor mange på 
Christiansborg, der har en almindelig er-
hvervsuddannelse”, og en anden skriver, 
at ”politikernes egne børn går ikke på er-
hvervsskoler. Derfor er vi i den grad over-
set i forhold til de midler, vi i virkeligheden 
har brug for”. Ja, påpeger en lærer: ”politi-
kerne siger, vi skal have uddannelse i ver-
densklasse, men hvor er viljen og økono-
mien til det?”

Og regeringens plan om uddannelse til 
alle under 30 år, hvad vil den betyde? Det 
kommer der denne forventning om, der ud-
trykker flere andre læreres kommentarer: 
”Det vil starte en stormflod af uengagerede 
og fagligt svage elever”. En lærer konsta-
terer ironisk, at ”vi får alt ind ad døren! Der 
var kun seks personer i hele Horsens kom-
mune, som kommunen ikke mente, kunne 
klare erhvervsskolen”.

Det er dog ikke kun politikerne, men 
også skolernes ledelse, der 

må holde for, når læ-
rerne skal forklare 

årsagerne til det store frafald på skolerne. 
Grundforløbet er ”blevet en pengemaskine 
for skolerne”, skriver flere med forskellige 
ordvalg, og en mener, at ”80 procent af alle 
problemer kommer fra toppen”, ligesom en 
skriver, at det ikke er eleverne, der mangler 
evner, men ”vi mangler ledere, der har bare 
lidt forstand på undervisning”.

Sådan!
Praktikpladserne – eller rettere mangel 

på samme – får dog i høj grad også skyl-
den for, at så mange unge falder fra uddan-
nelsen. Det bliver nævnt som årsag af 56 
procent af lærerne: ”Erhvervslivet har svig-
tet, da de undlader at tage elever i prak-
tik (…) i stedet vælger de at hente uden-
landske håndværkere til Danmark, som de 
samtidig kan slippe billigere omkring i for-
hold til løn og pensionsforhold”, skriver en, 
og en anden skriver, at ”erhvervslivet vil hel-
lere lade andre om at uddanne og så af-
tage eleverne som svende for at undgå an-
svaret”. Og, svarer flere lærere, politikerne 
skal i højere grad stille krav til virksomhe-
derne om at tage lærlinge, for ”det er prak-
tikpladserne, der bedst kan løfte eleverne 
fagligt og socialt”.

Så, som flere skriver, bør virksomheder 
skulle ”forpligtes ved hjælp af politiske ind-
greb til at tage lærlinge ind” og ”Uddannel-
sesgaranti for alle egnede ville hjælpe ko-
lossalt på 95 procent-målsætningen”.

Og så mener hovedparten af lærerne 
i øvrigt, at regeringens målsætning ikke 
er realistisk i det hele taget. Under de nu-
værende vilkår, vel at mærke. 81 procent 
er uenige eller delvist uenige i, at det kan 
lade sig gøre.

”Man kan trække en hest til truget, men 
man kan ikke tvinge den til at drikke”, skri-
ver en. Og en anden giver denne svada: 
”Målsætningen er akademisk/pædagogisk 
ønsketænkning! Problemet er, at dem, der 
sidder ovre i Hollywood, aldrig har været på 
en erhvervsskole. (…) 10-15 procent af en 
fødselsårgang har indlæringsproblemer, og 
de havner ikke på gymnasiet, vel? Et mere 
realistisk mål kunne være: 95 procent skal 
kunne passe et arbejde!!”.

Flere af lærerne peger også på, at hvis 
alle skal med, er der brug for en mere flek-
sibel ungdomsuddannelse, hvor ”vi kan ud-

nytte det bedste, de unge kan præstere, og 
ikke bare det, industrien kan se behov for 
lige nu”. En af lærerne peger på, at hele fæ-
nomenet ungdomsuddannelse skal revur-
deres, hvis målet skal nås, og en anden, at 
der måske mangler uddannelser, ”der er 
mere produktionsskoleagtige med god tid 
til personlig støtte til at blive mere voksen 
og kunne tage ansvar for eget liv”. *

Det er praktik- 
pladserne, der bedst 
kan løfte eleverne  
fagligt og socialt.

(OM viRksOMHeDeRnes AnsvAR)

Vi er i forvejen en meget rummelig, fleksibel og  
inkluderende skole. Kom bare med dem. Vi skal nok 
gøre, hvad vi kan, men husk, der skal midler med.

(OM kOnTAnTHjælpsRefORMen)

fAkTA
•	 	Andelen	af	en	årgang,	der	vælger	en	erhvervsuddannelse,	er	på	tolv	år	faldet	fra	32	til	19	pro-

cent. Den andel, der vælger gymnasium, er vokset fra 59 til 73 procent.

•	 	Frafaldet	er	langt	større	på	erhvervsuddannelserne	end	på	de	gymnasiale	uddannelser	–	cirka	
en tredjedel mod syv-otte procent på de gymnasiale uddannelser. Det største frafald sker inden 
for første år ifølge tal fra Danmarks Statistik.

•	 	Undervisningsministeriet	har	nu	nedsat	en	såkaldt	FastholdelsesTaskForce,	der	skal	hjælpe	unge	
fra uddannelsesfremmede miljøer og etnisk minoritetsunge til at gennemføre en erhvervsud-
dannelse. Det sker med 43 millioner kroner fra satspuljeaftalen for perioden 2013-2016.
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Løsningen kan ses på www.uddannelsesforbundet.dk

Vi tænker sol og sommer, rejser og oplevelser, frihed og lange dage 
ved stranden, når vi tænker ferie.

Men for blot hundrede år siden havde mange danskere aldrig ferie. 
Søndag og nogle enkelte helligdage var eneste afbræk mellem lan-
ge arbejdsdage.

Det blev ændret i 1938, da den første ferielov blev vedtaget ef-
ter pres fra både den nationale og internationale arbejderbevægelse.

I anledning ferielovens 75 års jubilæum åbner Arbejdermuseet i Kø-
benhavn den 22. juni en stor særudstilling, hvor der sættes fokus på 
FERIENS HISTORIE. Og det gør museet, fordi feriens historie afspej-
ler udviklinger i både arbejdslivet og velfærdssamfundet. Den er en del 
af fortællingen om arbejdernes kamp for mere frihed og mere fritid.

Retten til at holde ferie med løn kom nemlig ikke uden sværdslag. 
Det krævede flere årtiers faglig kamp at få ferie ind i overenskomster-
ne. Og i 1938 blev to ugers ferie med løn så til lov, og det var en stor 

sejr for arbejderbevægelsen. Statsminister Stauning sagde det sådan 
i en radiotale den 1. maj: "Den nye Ferielov, der sikrer alle Lønarbejde-
re 12 Dages Ferie med fuld Løn, er et stort socialt Fremskridt, et Ind-
læg til Fordel for Sundhed og Kultur, men desuden en betydelig Ind-
sats imod Arbejdsløsheden."

I udstillingen kan man følge nogle af de ferieformer, som igennem 
årene har været typiske for danske arbejdere, og for familier med børn 
er der masser at dykke ned i: Man kan kravle ind i det gamle telt, læg-
ge sig til rette på hømadrassen og forestille sig, hvordan det var at tage 
på camping, før campingvognens komfort blev udbredt. Man kan hoppe 
ned i kufferten og tage med på Københavns Hovedbanegård, hvor to-
get med feriebørnene er lige ved at tage af sted. Eller man kan sætte 
sig i Winnies sofa og høre hendes fortælling om, hvordan hendes mor 
tog tre jobs for at kunne få råd til den årlige drømmeferie til Mallorca.

Udstillingen vises året ud. *

pAusenl l

Ferie, ferie, ferie
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SUDOKU LET SUDOKU SVÆR

Siden 2010 har Svendborg Erhvervsskole deltaget i forsøg med særlig hjælp 
 til dem, der har det svært med tal og matematik.
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forestil dig, at du er tilbage på skole-
bænken - som elev. Din lærer beder 
dig svare på, hvor lang den pind, han 

står med i hånden, er. Hele klassen kig-
ger på dig, og du mærker en begyndende 
varme i kinderne.

- Otte meter? svarer du, og hele klas-
sen bryder ud i grin.

Pinden er nemlig kun 40 centimeter 
lang, men for dig kunne den lige så godt 
være otte meter, for du har ingen anelse om, 
hvordan man regner størrelsesforhold ud. I 
hvert fald hvis du har samme forhold til tal 
som eleverne på Svendborg Erhvervssko-
les specialmatematikhold.

siden 2010 har Svendborg Erhvervsskole deltager i forsøg med særlig 
hjælp til elever, der har det svært med tal og matematik. Sidste år blev 
det et forskningsprojekt, der skal undersøge, om undervisningen skal 
udbredes til andre skoler.

"Det er vigtigere  
for en håndværker  

at kunne regne end  
at kunne læse"

{  Af cecilie engHOlM skOv -  fOTO: Alex TRAn }

Holdet består af otte elever. Matematik-
læreren hedder Per Horne Jensen og lærer 
Karin Jessen fra CSV Østfyn er med i lokalet.

En tilfældighed
For Per Horne Jensen, var det en tilfæl-
dighed, at han endte som lærer i projektet, 
der udspringer af en undersøgelse om tal-
problemer og talblindhed. Den er lavet af 
CSV Østfyn, som gerne ville prøve ting af 
i virkeligheden og derfor henvendte sig til 
Svendborg Erhvervsskole. Og så blev Per 
Horne Jensen spurgt, om han var interes-
seret i at deltage.

- Det var jeg, fortæller han, for matema-
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tik interesserer mig meget, og i min opfat-
telse er jeg matematiklærer mere end no-
get andet.

Sidste år hørte Ministeriet for Børn og 
Undervisning om forsøget og hjalp med at 
skaffe penge til at holde projektet kørende. 
De allierede sig med Danmarks Pædagogi-
ske Universitet, DPU, så der kunne laves en 
undersøgelse, der skulle munde ud i hånd-
terbare resultater. Formålet var at finde ud 
af, om den slags undervisning skulle spre-
des til andre skoler.

Ville ikke virke dum
Undervisningen foregår to gange om ugen 
i halvanden time.

- En typisk ting for det her hold er, at vi 
underviser i minimum tre forskellige em-
ner i hver lektion, og vi bruger højst 25 mi-
nutter på hvert emne. Men emnerne bliver 
taget op rigtig mange gang, forklarer Per 
Horne Jensen.

Selv om projektet har kørt i tre år, og 
man først kan forvente forskningsresulta-
terne fra DPU i efteråret 2014, har der væ-
ret positiv feedback fra de elever, der alle-
rede har færdiggjort et af de specialdesig-
nede forløb.

Helene Gitte Hansen og Emmelie Schnor 
Koch havde en hård kamp med matema-
tikken, før de havnede på Per Horne Jen-
sens matematikhold.

- Jeg havde det som om, at tallene ryk-
kede sig og byttede plads, eller også for-
stod jeg ikke formlerne.  Men nu forstår jeg 
dem. Jeg ved, hvordan tallene er, og hvad 
begreberne hedder. Og så har jeg lært, 
at det ikke gør noget at spørge om hjælp. 
Før ville jeg helst ikke spørge om hjælp, for 
jeg ville ikke virke dum, forklarer Emmelie 
Schnor Koch, der er ved at uddanne sig til 
kreativ maler.

Og Helene Gitte Hansen følger op:
- Per har formået at forklare, hvordan 

man skal lægge tingene sammen. Jeg har 
sagt til ham, at han forklarer det bedre end 
alle andre, men som han siger, så rykker 
han bare rundt på det og forklarer det på 
en anden måde, der giver mening for mig.

Vi griner ikke ad hinanden
Ifølge Per Horne Jensen er det ikke kun 
fagligt, at eleverne rykker sig; de rykker 
sig også menneskeligt.

- De begynder at få selvtillid og tro på, 
at det kan lade sig gøre, og det smitter af. 
I hvert fald hører jeg fra faglærerne, at når 
de kommer herovre fra, så er det med mere 
mod og energi til værkstedstimerne.

For Per Horne Jensen er det meget vig-
tigt, at eleverne føler sig trygge.

- Vi får dem til at turde tage chancen og 
sige "Den er otte meter", selv om den kun 
er 40 centimenter. Og så kan vi have det 
sjovt med det. Men vi griner ikke ad hinan-
den, vi griner meget med hinanden, under-
streger han.

Per Horne Jensen mener, at man med 
fordel kunne sætte ind tidligere.

- Jeg har nogle gange fået tæsk for at 
sige, at det er vigtigere for en håndværker 
at kunne regne end at kunne læse. For en 
håndværker kan ikke udføre sit erhverv, hvis 
han ikke kan regne. Han er ikke i stand til at 
udføre sine opgaver rent praktisk, hvis han 
ikke har fornemmelse for vinkler.

Indtil videre er det kun på Svendborg 
Erhvervsskole, at eleverne har tilbuddet 
om at komme på specialmatematikholdet, 
og der er rift om de otte pladser på holdet. 
Derfor håber Per Horne Jensen at forsk-
ningsprojektet munder ud i, at man poli-
tisk får øjnene op for, at der skal gøres no-
get for unge med talproblemer, så de får 
samme muligheder som de unge med læ-
sevanskeligheder.

En god investering
Især én ting får Per Horne Jensen til at 
brænde for at undervise:

- Det er, når der er en, der siger: "Nåårh 
ja, nu forstår jeg det." Når du kan se, der 
bliver tændt lys i en persons øjne ... det er 
min løn, forklarer han og fortsætter:

- Det er dér, jeg synes, det er værd at 
prøve igen næste uge, for det er ikke noget, 
der bare kommer, og det er ikke noget, der 
er der hele tiden. Men de gange, hvor det 
sker, er det, man har lyst til at komme igen.

Selv om forskningsprojektet snart er 
færdigt, håber Per Horne Jensen, at skolen 
vil fortsætte med specialundervisningen. I 
hans optik er det nemlig en god investering.

- Eleverne kommer i lære. De bliver til 
noget. Måske er det ikke en god investe-
ring for skolens økonomi, men det er det 
for samfundet.  *
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synsPUnkt

ekstremt  
dygtige lærere  
på teknisk skole

vore faglærere på Skjern Tekniske Skole må være helt ekstremt dygtige. De får åbenbart den dårligste 
og dummeste femtedel af de unge at arbejde med. Men fire år senere har de forvandlet dem til landets 
dygtigste unge, skriver rektor John Lemming fra UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern.

af John lemming  
rektor for ungdomsuddannelserne  

på UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern

HVER DAG SIN dårlige nyhed. Som nu for 
eksempel den dag, hvor de fleste store 
landsdækkende medier fortalte, at er-
hvervsskolerne har udviklet sig til en skral-
despand for den dårligste femtedel af en 
ungdomsårgang.

Kilden var professor Niels Egelund fra 
Aarhus Universitet. Han var desuden cite-
ret for, at de mest flittige, de mest intelli-
gente og de mest motiverede unge fravæl-
ger erhvervsuddannelserne.

Hold da op!
Vore faglærere på Skjern Tekniske Skole 

må være helt ekstremt dygtige. De får åben-
bart den dårligste og dummeste femtedel 
af de unge at arbejde med. Men fire år se-
nere har de forvandlet dem til landets dyg-
tigste unge.

Det er nemlig en kendsgerning, at Skjern 
Tekniske Skoles elever efter endt ungdoms-
uddannelse er så veluddannede, at gymna-
sierne kun kan drømme om at opnå lige så 
høje karaktergennemsnit.

Karaktergennemsnit på under 9 er en 
sjældenhed, når eleverne på Skjern Tekni-
ske Skole efter fire år går op til afsluttende 
eksamen. Og ind imellem præsterer de det 
helt utænkelige. Som for eksempel da 17 
af vore personvognsmekanikere i 2012 op-
nåede en gennemsnitskarakter på 11 ved 

svendeprøven. 10,94 - hvis vi skal være 
helt præcise.

Det var tilmed ingen enlig svane. Tidli-
gere har et hold på 16 af vore klejnsmede 
præsteret et karaktergennemsnit på 10.

MED SVENDEBREVET I hånden går vore ele-
ver derefter ud og finder gode og spændende 
job. Og er der lavkonjunktur herhjemme, er 
deres dygtighed, intelligens og motivation 
særdeles efterspurgt i mange lande - blandt 
andet i Norge regnes det at være udlært og 
dansker for at være anbefaling nok.

En del af vore elever vælger at videre-
uddanne sig til maskinmester eller inge-
niør. Og nogle bliver iværksættere og star-
ter egen virksomhed.

Vi har oplevet, at en elev startede egen 
virksomhed, mens han gik på Skjern Tek-
niske Skole. Det medførte, at en kæmpe-
ordre hjemme i hans firma skulle produce-
res og leveres, samtidig med at han skulle 
udføre svendeprøven.

Hvad gør man så?
Man klarer begge dele samtidig ved at 

arbejde uafbrudt i 52 timer - kun afbrudt af 
et enkelt lille blund på et kvarter siddende 
på en truck.

En sådan indsats kan man naturligvis 
kun præstere, hvis man hører til de mindst 

flittige og mindst motiverede unge. Eller 
hvad mener mon professor Niels Egelund?

JEG VILLE ØNSKE, at professoren havde 
været med i bussen, da en flok unge vest-
jyske direktører var på studietur og snak-
ken faldt på de urolige hoveder bagest i 
klassen. Eleverne i den dårligste femtedel, 
som Niels Egelund taler om.

De unge direktører havde alle startet 
egne firmaer helt fra bunden og udviklet dem 
til store, internationalt orienterede produk-
tionsvirksomheder med mange medarbej-
dere. De havde alle været urolige hoveder 
bagest i klassen. Og de havde alle taget en 
uddannelse som faglært på teknisk skole.

Diskussionen i bussen sluttede med 
denne konstatering: ”Når klassens kloge 
hoveder drejer hovedet for at se, hvad de 
urolige hoveder har gang i, så gør de klogt 
i at tænke på, at det sandsynligvis er deres 
kommende chefer, de kikker på.”

JO, VI HAR dygtige faglærere på Skjern 
Tekniske Skole, og de underviser eleverne 
med indlevelse og stort engagement. Men 
hverken jeg eller faglærerne køber den på-
stand, at vore elever er den dårligste fem-
tedel af en ungdomsårgang.

Så dygtige er vi dog ikke!
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offentliggøre, til man er færdig med at redigere.
Hvis flere hold skal gennem fx samme introduktionsforløb, 
kan metoden med kopiering også benyttes – man kan 
kopiere, inden undervisningen er afholdt.

LUDUS
STUDIEADMINISTRATION

Struktur • Overblik • Effektivisering • Fokus

Bestil en gratis præsentation og demonstration 
af LUDUS på tlf. 36 14 70 70. 

Læs mere på: www.csc.com/ludus

OVERFØRSEL AF DATA 
FRA LUDUS SUITE
• Reindex
• Excel
• Fronter
• Aktivitetsindberetning til Mini-
   steriet for Børn og Undervisning
• Danmarks Statistik
• Eksamensdatabasen
• Optag.dk
• Uddannelsesguiden.dk
• SU
• Tilbagemelding.dk

UDSKRIFTER
• 350+ prædefinerede udskrifter
• Uendeligt antal mulige

DATA IMPORT
• Brobygning.net
• Det Centrale Personregister
• Optagelse.dk

UDVEKSLING AF DATA TIL 
OG FRA LUDUS SUITE
• Untis
• tplan
• XPRS
• BOSS
• UNI•Login

LUDUS SUITE
• Fravær/fremmøde
• Karakterer
• Eksamen/eksamensplan
• Lærertimeregnskab
• SMS
• Planlægning af termins- og
   årsprøver
• Beviser
• Deltagerbetaling med regnskab
• Spørgeskemaer
• Tilgang fra smartphones
• Skemaer
• Koordinering af skriftligt arbejde
• Undervisningsbeskrivelser
• Tilmelding til valgfag
• Holddannelse
• Konferencer
• Tilmelding til flerfaglig prøve
• Mail
• Studieretningsvalg
• Studieplaner med fokuspunkter



30 uddannelsesbladet 06/07-2013

Tid til selvransagelse  
i fagbevægelsen

om solidaritet og sammenhold

Da Danmark den 9. april 1940 blev besat af tyskerne, blev størstedelen 
af den danske befolkning handlingslammet. Ret hurtigt begyndte nogle 
danskere dog at arbejde sammen om at forsøge at bekæmpe overmag-
ten. Modstandsbevægelsen asfalterede, mens den kørte, og de første år 
efter besættelsen så det ud som om, kampen ikke bar frugt, og at Goliat 
uden besvær ville vinde over David. Men sådan gik det som bekendt og 
heldigvis ikke.

Af en eller anden grund kom jeg til at tænke på dette, da jeg var til Uddan-
nelsesforbundets repræsentantskabsmøde i maj, og debatten om blandt an-
det konfliktkontingent kørte. Måske var det på grund af det der med at asfal-
tere, mens man kører, for bortset fra det er der jo ikke nogen lighedspunkter 
mellem den netop afsluttede lockout og besættelsestiden.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at den kamp, vi har været ude i, har 
været hård, og at det nærmest ser ud som om, det ikke rigtig nytter noget at 
kæmpe; for magthaverne er stålsatte og under lockouten måtte vi ligesom 
modstandsbevægelsen asfaltere, mens vi kørte.

Men vi har gjort os nogle erfaringer, og vi har en forpligtelse til gennem debat 
og dialog at få involveret medlemmer, der ikke har lockouterfaring, i den kamp, 
som jo er vores alles. Det, der kæmpes for, er bevarelse af rettigheder, vi har op-
nået gennem mere end 100 års arbejdskampe. Og vi skal ruste os med penge 
og organisationsudvikling til det store OK-slag i 2015, hvor vi sammen med 
den øvrige fagbevægelse skal bevise, at man løfter bedst, når man løfter i flok.

Og ja, det koster at kæmpe. Det måtte modstandsbevægelsens medlem-
mer sande; og selv om vi lockoutede ikke var i en egentlig livstruende situa-
tion, sådan som modstandsbevægelsen var det, så kom vi, ud over en måneds-
løn, en måneds pensionsindbetaling og et par feriedage næste år, til at betale 
med blandt andet usikkerhed i forhold til vores fortsatte beskæftigelse og fru-
stration over hele situationen.

At de ikke-lockoutramte medlemmer af Uddannelsesforbundet skal bidrage 
og støtte - såvel moralsk som økonomisk - er en selvfølge for os, men jeg blev 
på repræsentantskabsmødet opmærksom på, at de ikke alle sammen er lige 
begejstrede for det, blandt andet fordi det åbenbart ikke er helt indlysende for 
dem alle, hvorfor de skal det.

Det skal forbundet, tillidsrepræsentanterne og fællestillidsrepræsentanterne 
samt alle vi, der på vores egen krop har mærket, hvordan et frontalangreb fra 
magthaverne føles, gøre klart for de ikke-lockoutramte medlemmer i de kom-
mende to år. Og vi skal diskutere, debattere og reflektere, så vi kan danne fæl-
les front, næste gang vi bliver udsat for et angreb.

Moderniseringsstyrelsen, finansministeren og KL havde angiveligt en plan 
om at få fagbevægelsen ned med nakken, men jeg vil i hvert fald gøre mit til, 
at det ikke lykkes for dem. Jeg synes, at vi sammen med den øvrige fagbevæ-
gelse skal bruge de næste to år på blandt andet at puste liv i de gode gamle 
begreber: solidaritet og sammenhold.

Lotte Klein
Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

læserbreve

Dette debatoplæg er en invitation til diskussion i 
hele vores forbund efter overenskomstovergrebet.

Fornyelsen af de offentlige overenskomster i 2013 
vil skrive sig ind i arbejdsmarkedets historie som den 
overenskomstfornyelse, hvor regeringen og de of-
fentlige arbejdsgivere introducerede en helt ny ver-
sion af den danske model i den offentlige sektor. En 
version, hvor frie forhandlinger mellem parterne un-
derlægges politisk indblanding og dermed politiske 
og økonomiske mål i en endnu ikke set udstrækning.

Lærernes og undervisernes overenskomster kom 
til at være medfinansierende af regeringens udspil 
til en folkeskolereform og en vækstpakke 2020. 
En plan, som er en del af en større EU-plan for at 
sikre den private sektor bedre vilkår i den globale 
konkurrence.

Den danske model er i sin traditionelle form død. 
De offentlige arbejdsgivere har sammen med den 
siddende regering taget livet af den. Fagbevægel-
sen blev som helhed taget med bukserne nede. Vi 
havde inderst inde ikke forestillet os, at arbejdsgi-
verne ville lade deres ord følge handling og droppe 
forhandlingerne til fordel for kampen. Men så har vi 
også set det!

Har vi været naive? Måske. Vi valgte jo at være 
tro mod den danske model. Så den diskussion er 
ufrugtbar – men det vil til gengæld være ikke bare 
naivt, men ødelæggende, hvis vi ikke tager ved lære 
af, hvad der er sket.

Vi bør hele fagbevægelsen rundt gribe i egen barm 
og udøve den nødvendige selvkritik ikke bare med 
henblik på ”næste gang”, men også i forhold til vo-
res egen fortsatte eksistensberettigelse. Vi – de of-
fentligt ansattes fagforeninger – skal forstå, at sam-
arbejde med fagbevægelsen har i dag og fremover 
kun en værdi for arbejdsgiverne, så længe det er en 
farbar vej til at få deres egne krav opfyldt. Hvis ikke 
det er muligt, så trækker de ”kampkortet”. Og den 
efterfølgende konflikt vil da være underlagt en helt 
bestemt overordnet politisk prioritering: at styrke det 
private erhvervslivs konkurrenceevne.

Skal vi ved kommende overenskomstfornyelser 
kunne skabe positive resultater for vores medlem-
mer eller bare slippe for yderligere forringelser, skal 
vi være i stand til at presse den til enhver siddende 
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regering. Og netop vores forestillinger om 
”at presse regeringen” og om regeringen 
og de politiske partiers gøren og laden har 
også brug for selvransagelse og selvkritik.

Hvor mange gange har vi ikke udtrykt 
noget, der ligner følgende: ”Dette – at fjerne 
hele vores katalog af arbejdstidsaftaler, og 
dermed fagligt tilkæmpede rettigheder – 
kan de da ikke holde til; det kan S og SF 
da ikke står model til.”

Men de gjorde det sgu! Og skabte der-
med helt nye standarder for dels indgreb 
og resultater. Standarder, som vi kommer 
til at lide under de næste mange år. De har 
så sandelig vist vejen for kommende rege-
ringer. Skræmmende! Også på det punkt 
har dette overenskomstforløb og lockouten 
kostet en del mælketænder.

Hvad betyder så det ”at presse regerin-
gen” ved en kommende overenskomstfor-
nyelse? Det betyder først og fremmest, at 
kravene skal have bred opbakning - først 
og fremmest blandt vore egne, blandt de of-
fentlige fagforbund, men også i den brede 
befolkning. Og med opbakning menes, at 
vi alle er parat til at ”gå hele vejen”.

Netop overenskomstfornyelsen denne 
gang demonstrerede i al sin brutale klar-
hed, at det er muligt at fjerne en lang række 
grundlæggende, fagligt tilkæmpede rettig-
heder for en hel faggruppe – uden den helt 
store virak. Dette betyder for kravenes sub-
stans, uanset om det drejer sig om nye krav 
eller en forsvarskamp for at bevare eksiste-
rende rettigheder, at de af alle skal opfat-
tes som rimelige og retfærdige.

Vores kommende overenskomstkrav de 
næste gange skal derfor være underlagt 
en helt ny standard. De skal aftales i tæt 
samarbejde med de andre offentligt ansat-
tes fagforeninger. Vi skal vide, hvor langt vi 
sammen er parate til at gå.

Kommende forbedringer på vores områ-
der kan umiddelbart kun sikres under føl-
gende forudsætninger:

-  Enten oplever verdensøkonomien en fuld-
stændig overraskende opblomstring med 
stor økonomisk vækst til følge = ikke sand-
synligt.

-  De nuværende aftaler på undervisnings-
området viser sig at være så ødelæggende 
for uddannelsessystemet – og det erken-
des politisk – så der er ”vilje” til at se på 
ændringer = ikke sandsynligt i forhold til 
overenskomstfornyelsen i 2015.

-  De offentligt ansattes fagforeninger sam-
ler sig omkring enkelte krav, som man har 
mobiliseret medlemmerne til at kæmpe 
for, for derefter at signalere at ”dette går 
vi hele vejen efter”.

Ovenstående bør vores – de offentligt ansat-
tes - fagforeninger hurtigst muligt erkende 
og på den baggrund allerede nu begynde 
forberedelserne til overenskomsten i 2015.
Der er en lang række forudsætninger, der 
skal opfyldes, for at dette skal lykkes.
-  At denne forståelse vinder indpas i vores 

eget forbund. 
-  At vi styrker vores samarbejde på tværs 

i forbundet, på tværs af sektioner og for-
eninger, at vi udnytter de bånd, som alle-
rede er etableret bl.a. under lockouten.

-  At vi får etableret nogle stærke lokale og 
regionale netværk båret af tillidsrepræ-
sentanterne.

-  At vi tager disse faglige diskussioner sam-
men i disse fora.

-  Samarbejdet mellem de offentligt ansat-
tes fagforeninger og forbund må ikke be-
grænses til at være topstyret. Vi må finde 
organisationsformer, hvor vi på TR-niveau 
skaber netværk.
Lockouten tydeliggjorde, hvem der i fag-

bevægelsen står os tættest. Strømmen af 
støttehilsener skal bruges til at skabe kon-
krete kontakter og netværk.

En særlig udfordring udgør den centrale 
del af LO's ledelse, som under konflikten 
følte sig kaldet til at meddele, at man derfra 
forholdt sig neutral til konflikten. Med denne 
melding gav man regeringen grønt lys til at 
fortsætte og isolerede dermed kampen.

De LO-forbund og -afdelinger, som ty-
deligt støttede, skal derfor have en ekstra 
opmærksomhed i det videre arbejde.

Vi står derfor sammen om en kæmpe 
opgave med at ”genrejse” en kæmpende 
fagbevægelse. Men vi har ikke andet alter-
nativ. Alternativet er alt for skræmmende.

Morten T. Bay, fællestillidsmand,  
Uddannelsesforbundet ved TEC

Per Nielsen, næstformand i  
sektionen for produktionsskolelærere

Lotte Klein, medlem af  
sektionsbestyrelsen for VUC-lærere

Jan Andreasen, medlem af  
hovedbestyrelsen og formand for  

sektionen for ungdomsskolelærere
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151 s. Pris ikke opgivet.
Professionsetik. Om etiske perspektiver  
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 Litteraturhistorien  
– på langs og på tværs
Af Barbara Kjær-Hansen & Tinne Serup  
Bertelsen. Systime 2012. 260 s. 238 kr.

    

Litteraturhistorien – på langs og på tværs hand-
ler om litteraturhistorie fra middelalderen og 
frem til i dag. Bogens målgruppe er stx, hf, hhx 
og htx. Altså en gruppe elever, som har et ri-
meligt godt kendskab til selvstændig læsning 
og tekstanalyse fra både dansk og fremmed-
sprogene.

Nøgleordene i netop denne udgave af dansk 
litteraturhistorie er sammenhæng og overblik 
med temaer som genre, stil, teksteksempler og 
forslag til arbejde med emnerne.

På lang og på tværs henviser til, at bogen 
er opdelt i to: "Første del gennemgår de litte-
rære perioder – på langs – fra middelalderen 
frem til i dag med nedslag i udvalgte forfatte-
re og tekster.  Der fokuseres på sprog og sti-
listik undervejs.  Teksterne sættes i relation til 
tidens filosofi, samfundsform og afgørende hi-
storiske begivenheder. Bogens anden del gen-
nemgår genrer inden for litteraturen – på tværs 
– og giver et overblik over genrernes udvikling 
med fokus på den danske litteratur." (citat fra 
bogens forord).

Denne måde at fortælle litteraturhistorie på 
bygger således på en opfattelse af, at litterære 
tekster kan/skal forstås og tolkes med afsæt i 
tid og historie, hvor de er formuleret.

Når det så tydeligt – ifølge forfatterne – er 
vigtigt at skabe sammenhæng i litteraturhistori-
en, er argumentet ifølge forordet, at ”Sammen-
hængen - eller fortællingen – er ikke den ene-
ste sandhed, men den er vigtig, for den tjener 
det formål at gøre litteraturens fortid mulig at 
forstå, huske og bruge.” Og videre: ”... og man 
skal også huske selv at tænke, når man læser 
litterære tekster.”

Ud over at læseren her får præsenteret en 
af bogens præmisser, bliver det også allerede 
her i forordet tydeligt, hvad der svækker bogens 
egen historie om litteraturen. Der er masser af 
eksempler på forfatternes bedrevidende blan-
den sig  i stil med ovennævnte ”man skal også 
huske selv at tænke”. Det følges desværre man-

ge steder op af en jovial tone, der udhuler læ-
sernes egen oplevelse og forståelse af både 
de oprindelige tekster, som omtales, og denne 
bogs faglige afsnit.

Den gode ambition om at skabe overblik 
og sammenhæng i litteraturhistorien på en til-
gængelig måde uden betingelser om massive 
forkundskaber vil nok vække glæde hos både 
elever og lærere – måske af forskellige  årsa-
ger, men...

Uanset hvilken undervisningsmæssig sam-
menhæng, denne bog skal bruges i, kan den ikke 
stå alene. Den stiller store krav til læseren/bru-
geren. Ikke mindst med at indkredse meningen 
med teksten og rette op på den ofte lemfældige 
sprogbrug. Når det for eksempel lyder: ”Kirkega-
ards filosofiske retning kaldes eksistentialisme. 
Han interesserer sig for den menneskelige ek-
sistens – altså menneskelivets vilkår og menne-
skets måde at være i verden på,” (s. 85) kunne 
det være elevens eller lærerens eget hastigt for-
mulerede notat om emner, der kunne tages op.

Ifølge forlagets pressemeddelelse kan bo-
gens kapitler ”læses i deres helhed, men de en-
kelte afsnit kan også læses løsrevet fra sam-
menhængen”. Det virker også sandsynligt på 
denne anmelder, men det ukunstlede sprog 
og den særdeles overskuelige opsætning af 
teksten kan ikke skjule, hvor vigtigt det er at 
holde hovedet klart og godt rede på sprog og 
begreber.

Til illustration: ”Klassicismen, der opstår i 
Frankrig i 1600-tallet, dyrker klassiske idealer 
som klarhed..." (s. 243). Og senere: ”... i et klas-
sisk citat fra komedien Erasmus Montanus...”. 
På samme side tre forskellige måder at bruge 
ordet klassisk på. Alene det faktum kræver vel 
både en knivskarp præcisering og afdækning 
af, hvordan en historisk epoke ”opstår”, hvordan 
neutrale danske ord og vendinger kan blive be-
tydningsbærende.

På side 243 ses i øvrigt igen, hvordan for-
fatterne overtager læserens rolle med sæt-
ningen om, at ”Som man nok kan forstå, bliver 
Erasmus Montanus dermed en latterlig figur; 
han ved nok, hvordan man bygger argumen-
ter op, men han bruger sin argumentation og 
intellektuelle formåen som fægtekunst, hvilket 
ikke er meningen.”

anmeldelser
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Bagest i bogen er oplistet en billedliste over 
bogens mange illustrationer og herefter både 
stikordsregister og litteratur- og webliste med 
forslag til yderligere arbejde. Litteraturhistorien 
– på langs og på tværs kan nemlig ”... bruges 
som en slags reolsystem, som man kan bygge 
videre på, fylde mere i og flytte om på, når man 
læser litteratur” (s. 7).

Barbara Kjær-Hansen og Tinne Serup Ber-
telsens bidrag til både at glædes over,  forstå og 
bruge litteraturen virker både velment og ambi-
tiøst. Behovet for noget radikalt anderledes end 
både forrige århundredes Falkenstjerne og ny-
ere tids fragmenterede netsøgning på emnet er 
sikkert til stede. Det vidner de mange nyudgi-
velser af litteraturhistorie om.

Desværre brækker nærværende forfattere 
halsen i bestræbelsen på at formidle et kolos-
salt stort og komplekst emne som litteraturhi-
storien – på langs og på tværs -  i en utrovær-
dig forenklet og lettilgængelig udgave.

Marianne Bindslev

 Sociale netværkssider  
– som tekst og kontekst
Af Erika Zimmer Brandt m.fl. ViaSystime 2012. 
182 s. 195 kr.

    

Hvis du som underviser overvejer, hvordan, hvor-
for eller hvor meget det vil påvirker dine elever 
at inddrage Facebook eller andre sociale me-
dier i din undervisning, så er et godt sted at få 
svar i denne bog. Kort sagt, så er jeg begej-
stret. Bogen inder holder i sine 7 kapitler en 
grundig, faglig og gennemarbejdet analyse af 
sociale medier i undervisningen, i fritiden og i 
samfundet.

Bogen lægger ud med i kapitel 1 at fortæl-
le om, hvordan børn og unge bruger Facebook 
og andre sociale medier. Bogen referer oftest 
til Facebook, som i Danmark er den side, som 
har flest medlemmer og derfor giver det me-
ning at bruge Facebook som referenceramme. 
Malene Charlotte Larsen har lavet en større 
undersøgelse, som viser, hvordan unge bruger 
Facebook og hvad de tænker om dette medie. 

Malene Charlotte Larsen bruger sine data til at 
analysere de fænomener, som vi ser på Face-
book, og hun ”oversætter” de ting og begreber, 
som vi som voksne til tider kan undre os over. I 
sin undersøgelse afliver hun også diverse my-
ter omkring unges sociale adfærd og spillereg-
ler på sociale medier.

I kapitel 2 giver Jette Kofoed en interessant 
analyse af mobbeproblematikken, som der har 
været megen debat omkring, når det kommer 
til skolers indflydelse på online mobning. Jette 
Kofoed, som er lektor ved Aarhus Universitet, 
mener ikke, at den gamle opstilling af mobning 
med offer og udøver er dækkende for, hvad der 
forgår, når unge har konflikter både online, men 
også live – i bogen kaldet IRL (in real life). Jette 
Kofoed skriver bl.a.: ”Når sociale netværkssider 
bliver en aktiv deltager i børn og unges relatio-
ner, og når relationerne samtidig bliver eksklu-
derende, så intensiveres og kompliceres de so-
ciale relationer.” En af Jette Kofoeds pointer er, 
at vi som professionelle voksne ikke altid for-
står, hvad der foregår, og med indblandingen 
af sociale medier går det så stærkt, at rollerne 
som offer og udøver kan skifte så hurtigt, at det 
kan være svært at holde styr på. Derfor mener 
Jette Kofoed, at vi må finde en nu måde at se 
og takle mobning.

I kapitel 3 ser Anne Petersen på Facebook 
i et børnekulturelt perspektiv. Hun sammenlig-
ner Facebook med poesibogen og vennebogen. 
Anne Petersen analyserer, hvordan Facebook 
bliver en del af den børnekulturelle fortælling, 
og hvilke sociale funktioner den har, hvor vi før 
havde poesibogen og vennebogen. Hun gen-
nemgår også, når børn og unge inddrager an-
dre dele af ungdomskulturen som ungdomslit-
teratur og film.

I kapitel 4 ser Erika Zimmer Brandt på socia-
le netværkssider i et socialkonstruktivistisk per-
spektiv. Erika Zimmer Brandt kigger på, hvordan 
sociale medier bliver en del af de unges iden-
titet og støtter deres identitetsdannelse. Hun 
giver en forklaring på, hvorfor mange unge er 
så optaget af Facebook og hvordan deres on-
line identitet påvirker deres virkelige identitet. 

I kapitel 5 gennemgår Raffaele Brahe-Or-
landi sociale netværkssider i et kritisk perspek-
tiv. Med et par skarpe briller gennemlyses de 

forskellige ting, som er på spil på de sociale 
netværkssider. Dette kapitel er det, der gør, at 
bogen ikke kun er en næsegrus beundring af 
et nyt og interessant medie, som ikke mange 
i Danmark har stiftet bekendtskab med. Rafa-
ele Brahe-Orlandi gennemanalyserer og stiller 
kritiske spørgsmål ud fra forskellige teoretike-
re som Giddens, Castells og Distelhorst. Rafa-
ele Brahe-Orlandi udtrykker i sin artikel bekym-
ring for det samfund, som vokser ud af de so-
ciale medier. Rafaele Brahe-Orlandi mener, at 
Facebook fremmer et mere individualistisk sam-
fund, som ”syntes godt om” en hel masse, men 
som ikke vil kæmpe for vores overbevisninger 
- og derfor udhules demokratiet.

I kapitel 6 kommer Henny Stouby med kon-
krete forslag til, hvordan man bruger Facebook 
i sin undervisning. Henny Stouby kigger på til-
gange og muligheder for at argumentere for 
en inddragelse af Facebook i undervisningen 
ud fra den nuværende lovgivning. Hun foku-
serer på sociale medier som en tekst og der-
for et tekstbegreb og Henny Stouby ser også 
på de billeder, primært profilbilleder, som bru-
ges på Facebook.

I kapitel 7 ser Kirsten Lund på sociale medi-
er som kilde til viden i skolen. Kirsten Lund skri-
ver, at sociale medier kan bruges som en læ-
ringsmedie og analysere ud fra en socialkon-
struktivistisk tilgang. Hun begrunder også, hvor-
for Facebook virker, og fortæller, hvordan du 
kommer i gang med Facebook i undervisningen.

Alt i alt er denne bog absolut en gennem-
læsning værd - uanset om man, som jeg, vil hop-
pe med på bølgen og bruge Facebook i under-
visningen, prøver at løse en mobningsproblema-
tik eller om man vil prøve at forstå, hvad det er, 
der er på spil i dette nye medie, som nok ikke 
forsvinder lige foreløbigt.

Mette Kokholm

 Danmark i krig
Af Olaf Søndberg. Systime 2012. 182 s. 174 kr.

    

Danmarks krige fra vikingetiden til deltagelsen 
i Libyen-krigen er bogen emne. Der er under-
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holdende, fortællende tekst, der er valgt bille-
der med fascinationskraft, og flere af de gen-
givne kildetekster vil kunne bruges til gode dis-
kussioner på 9. og 10. klasse niveau. Men ellers 
er der tale om historieskrivning, der mest ligner 
noget formet efter partiet Venstres udenrigspo-
litik. Det kunne der komme en interessant læ-
rebog ud af. De bedste lærebøger er skrevet af 
engagerede forfattere! Men hvis der nu er tale 
om, at vi får en historiefremstilling, der er for-
met efter, hvordan fx en pressemedarbejder for 
partiet Venstre ville beskrive historiens gang, så 
har vi et alt for mangelfuldt produkt.

Hvad er galt? Vi får stribevis af floskler, der 
flittigt bruges i offentligheden. Vi får et alt for 
indskrænket perspektiv på Danmarks rolle i et 
større internationalt mønster. Når det gælder 
beskrivelse af nutiden, får vi at vide, at Dan-
mark har en ”aktivistisk udenrigspolitik”, et ud-
tryk direkte kopiet fra tidligere Venstre-uden-
rigsminister Uffe Ellemann og siden brugt i den 
offentlige debat. Men er det den rigtige beteg-
nelse? Det kan vel næppe kaldes aktivistisk, 
at Danmark uden diskussion stiller symbolske 
styrker til rådighed i forskellige krigsoperatio-
ner. Det kalder jeg passivt medløb. Masseme-
dierne bruger i stor stil popsmarte udtryk med 
den ene eller anden farvning. Men lærebøger-
ne skal ikke gentage dette.

Vi har her en fremstilling, der viser USA og 
Vesten som den gode kraft, der forsvarer ”de-
mokrati og andre vestlige idealer” i en verden af 
uforståelig ondskab. Vi hører om de islamistiske 
fundamentalister, der handler på baggrund af 
”et grænseløst had til den vestlige verden”. Her 
savner jeg bud på en forklaring af disse vold-
somme anti-vestlige udbrud.

Det er sandt, at mange på den hjemlige og 
amerikanske højrefløj taler om udbredelsen 
af demokrati som drivkraften bag den ene el-
ler den anden krigsoperation. Bogen har ingen 
antydning, der   anfægter denne selvforståelse.

Vi har undervisning og lærebøger for at ska-
be kritisk tænkning. Så skal lærebøgerne ikke 
bryde sig om at gentage forenklede skabeloner.

Steen Gottlieb

 Interkulturel didaktik
Af Mette Buchardt & Liv Fabrin. Gyldendal 
2012. 96 s. 159 kr.

    

Majoritetskulturens forhold til minoritetskultu-
ren er en kompleks størrelse. Og kompleksite-
ten bliver ikke mindre, når den udspiller sig mel-
lem eleverne i en klasse. Hvordan skal vi forhol-
de os til en stigende etnisk kompleksitet i klas-
seværelset? Skal vi overhovedet forholde os til 
det? Er den kulturelle diversitet en ressource 
eller et problem i læringssammenhæng?

Traditionen for interkulturel pædagogik er 
lang mange steder i verden, men ikke velfor-
ankret i Danmark. En ny kort introduktion til 
området, som netop er udkommet bydes der-
for velkommen.

Bogen er med sit omfattende ærinde en 
kompakt størrelse, men der tages pædagogisk 
ved hånden med en klar struktur og korte vel-
definerede kapitler. På bogens første små halv-
treds sider præsenteres traditionerne for multi-
kulturalistisk og antiracistisk undervisning. Dis-
se to hovedstrømme og deres senere udvik-
linger sættes i relation til deres ophavslandes 
curriculum-traditioner, hvilket gør dem mere til-
gængelige for læsere med fødderne placeret 
i den danske tradition. Bogens forfattere insi-
sterer på en rød tråd i bogen. De opstiller i bo-
gens teoretiske del også to modeller for didak-
tisk analyse på baggrund af teoretikerne James 
A. Banks og Wolfgang Klafki. Disse modeller 
vendes der løbende tilbage til i bogens anden 
og mere praktiske del.

Det er netop i praksisdelen, bogen for alvor 
kommer til sin ret som introduktion. Oven på 
den noget forhastede teorigennemgang kon-
kretiseres der, og de luftige begreber optræder 
i en virkelig klasseværelsessammenhæng. Her 
er eksempler på både vellykkede og mindre vel-
lykkede forløb, og læsere med erfaring i under-
visning af elever af anden etnisk herkomst vil 
kunne se sig selv i de fleste. Eksemplerne er 
interessante og lærerige selv om den obligato-
riske kategorisering efter analysemodellerne af 
og til virker rigid og påklistret.

Der er altså tale om et ambitiøst projekt med 
alt, hvad det indebærer af forenklingens irrita-

tioner og komplikationer. En definition af euro-
centrisme virker for eksempel overflødig på en 
ellers tæt pakket side omhandlende multikul-
turalismens curriculum og integration. Men det 
hører til småtingsafdelingen.

Bogens titel spiller med åbne kort, og læse-
ren ved hvad han/hun går ind til. Og med littera-
turlistens anbefalede værker til videre læsning 
lander introduktionen sikkert i sin genre. Intro-
duktionen kan anbefales som en vigtig sådan til 
alle, der færdes i en etnisk og social kompleks 
sammenhæng, hvor både opmærksomhed og 
den rigtige teoretiske baggrund er nødvendig.

Martin Krabbe Trolle

anmeldelser



stilling

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

KONDITOR - ELLER BAGERFAGLÆRER  
GERNE KOMBINERET MED KOK

Hotel- og Restaurantskolen søger en

Hotel- og Restaurantskolen søger en fleksibel, 
ansvars bevidst og udviklingsparat konditor- eller 
bagerfaglærer til undervisning. 
Du skal være uddannet konditor eller bager – gerne  
kombineret med en uddannelse som kok.

Vi forventer, at du
•  Er god til at arbejde med unge
•  Er god til at formidle– både mundtligt og skriftligt
•  Er rummelig og social
•  Er fagligt kompetent, selvstændig og initiativrig
•  Er it-rutineret 
•  Har mindst 5 års brancheerfaring efter afsluttet  

svendeprøve

Vi tilbyder
Et udfordrende job i et uformelt miljø med gode  
kolleger, faglige og sociale udfordringer i hverdagen, 
engagerede elever, en god madordning og et røgfrit 
arbejdsmiljø.

Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt.

Løn- og Ansættelsesforhold
Fastansættelse i henhold til Undervisningsministeriets 
bekendtgørelse nr. 101 af 1. februar 2007 om ansættelses-
vilkår. Der er to års prøvetid.
Lønnen fastsættes efter ”Cirkulære om aftale om løn 
for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved 
erhvervs skoler”, basisløntrin 1 – 7, afhængig af  
anciennitet. Der er til stillingen knyttet pensionsordning.

Hvis du ikke har en diplomuddannelse i erhvervs-
pædagogik, skal denne erhverves indenfor de første  
4 år af ansættelsen.

Interesseret?
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte  
uddannelseschef Mei-Li Huang Carstensen på  
tlf. 2067 0021

Vedhæft dit CV, skolepapirer samt en ansøgning, 
hvor du fortæller om dig selv, og hvorfor du gerne vil 
undervise.

Vi modtager kun ansøgninger via link på vores hjemme-
side til skolens rekrutteringssystem – www.hrs.dk 
under Om skolen,  Ledige stillinger.

Frist
Vi skal have din ansøgning senest tirsdag den 2. juli 
2013 kl. 12:00. Bemærk venligst, at ansættelses-
processen kan blive forlænget pga. sommerferien.
Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset køn, 
race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Om Hotel- og Restaurantskolen
Hotel- og Restaurantskolen er Nordeuropas 
største brancheskole inden for hotel, restaurant 
og turisme. Mere end 1300 elever og studerende 
bliver årligt uddannet på skolen, hvor 160  
medarbejdere er tilknyttet.
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kUrser, mØder mv.

Sektionen for VUC-lærere
ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes til ekstraordinær general- 
forsamling i sektionen for VUC-lærere.

Tid: Tirsdag den 27. august 2013  
kl. 18-ca. 19
sted: Hotel Kronprinds Frederik, Fredericia

Den ekstraordinære generalforsamling  
er indkaldt for at vælge supplerende besty-
relsesmedlemmer og suppleanter for perio-
den frem til den ordinære generalforsamling 
i efteråret 2014. Der skal vælges tre øvrige 
bestyrelsesmedlemmer og op til fire  
suppleanter.

Generalforsamlingen afholdes i tilknytning 
til møde for VUC tillidsrepræsentanter den 
27.–28. august.

På bestyrelsens vegne
Henning Madsen
sektionsformand

Ordblinde og  
FVU-sammenslutningen
Kursus: Fremtiden ligger i skyen

Tid: Torsdag den 19. september 2013
sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48,  
5000 Odense C. moedecenter.dk
Indhold: Niels-Ole Ankerstjerne fra Vifin viser nye,  
relevante apps, som vi kan se i funktion og evt. selv  
afprøve. Vi skal desuden arbejde med dokument- 
delingsprogrammet Evernote.
En repræsentant fra LingApps viser programmet  
AppWriter, der er integreret i Google Docs. AppWriter 
Cloud er den første cloudbaserede læse- og skrive- 
støtte i verden. Vi vil også høre om produkter til  
pc/Mac, iPad og iPhone 4 og 5.
Pris: 200 kr. for medlemmer, 500 kr. for ikke- 
medlemmer inkl. forplejning.
Tilmelding: Senest 16. august på  
uddannelsesforbundet.dk

Du får mest ud af kurset ved at downloade apps;  
medbring derfor smartphone, tablet eller computer  
– og husk opladere!
Læs mere på uddannelsesforbundet.dk

3. liv-kursus
Tid: 30. august 2013 kl. 09:30  
- 31. august 2013 kl. 16.
sted: Middelfart Resort og  
Konferencecenter, Oddevejen 8, 
5500 Middelfart

Uddannelsesforbundet udbyder igen  
i år 3. liv-kurser i samarbejde med 
Ældre Sagen. Det er et tilbud til dig, 
der er fyldt 55 år, og din evt. samle-
ver/ægtefælle. Kom og hør om dine 
muligheder frem til pensionstidspunk-
tet – og efter. Ud over de arbejds-
mæssige, økonomiske og juridiske  
sider af seniorlivet vil vi også beskæf-
tige os med de mere eksistentielle  
og sundhedsmæssige.

Tilmelding: Senest 15. juli 2013  
på uddannelsesforbundet.dk
Kontakt: konsulent Birgit Burchardi, 
bbu@uddannelsesforbundet.dk
direkte tlf. 3330 0680,  
mobil 6162 0703
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Fagligt aktUelt
Af jens DAM

vicesekReTARiATscHef i uDDAnnelsesfORbunDeT

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. 

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

Vil du have en personlig samtale, aftaler 
du en tid ved at ringe på tlf. 70 10 00 18. 

Du kanogså sende en mail via hjemmesiden.    

Nye regler for arbejdstid – 
men først fra 1. august 2014

folketinget stoppede arbejdsgivernes 
lockout af Uddannelsesforbundets 
medlemmer med et lovindgreb den 

25. april. Lovindgrebet fastsætter ensidigt 
og uden forhandling reglerne for medlem-
mernes arbejdstid fra 1. april 2013, hvor de 
hidtil gældende aftaler føres videre. Fra 1. 
april 2014 er der fastsat helt nye regler. 

Regeringen og Folketingets lovindgreb 
gør her arbejdsgivernes krav til lærerar-
bejdstid ved OK-13 til gældende regler fra 
1. august 2014.

Lovindgrebet vedrører alle medlemmer, 
som er ansat på eud, AMU, SKT, VUC og 
produktionsskolerne i staten og på ung-
domsskolerne og sprogcentrene i kom-
munerne. Derudover vil de gælde for pri-
vate sprogcentre, som følger den kommu-
nale overenskomst.

DE NyE REGLER er næsten ens for alle læ-
rere - uanset undervisningsområde og uan-
set om arbejdsgiver er kommune eller stat. 
Reglerne følger en aftale i staten om ar-
bejdstid for tjenestemænd. Udgangspunk-
tet er, at man arbejder på skolen hele sin 
arbejdstid. Man arbejder, fra man kommer, 
til man går inklusive pauser under en halv 
time, og arbejdstiden er 37 timer i gen-
nemsnit hver uge. Der skal indgås aftale 
med tillidsrepræsentanten, hvis der skal 
være flekstid for fremmøde, eller hvis der 
skal arbejdes hjemmefra (distancearbejde).

Lovindgrebet indeholder nogle såkaldte 
værnsregler, som i løse formuleringer siger 
noget om arbejdstilrettelæggelsen: På de 
fleste af Uddannelsesforbundets områder 
foregår arbejdet normalt på hverdage og i 
dagtimerne. Arbejdstiden skal så vidt mu-

ligt være samlet og opgørelsen af arbejds-
tid sker for et år ad gangen (normperio-
den). Forud for normperioden udarbejder 
ledelsen en oversigt over opgaver til lære-
ren for hele perioden. Der skal tages størst 
muligt hensyn til den ansatte ved arbejds-
tilrettelæggelsen.

Desuden er der regler om hviletid, over-
tid, afspadsering og rådighed.

Lovindgrebet fjerner fra 1. august 2014 
alle centrale og lokale aftaler om forbere-
delse og efterbehandling af undervisning, 
om fælles forberedelse, om pædagogisk 
og faglig ajourføring, om opgaverettelse, 
eksamen og censur og om aldersreduk-
tion. Her følger lovindgrebet arbejdsgiver-
nes krav ved OK-13.

UDDANNELSESFORBUNDET HAR AFHOLDT 
fire regionale møder den første uge i juni 
med deltagelse af næsten alle forbundets 
tillidsrepræsentanter, hvor reglerne blev gen-
nemgået, som de er formuleret i lovindgre-
bet. Hermed er der basis for, at lovindgre-
bet kan drøftes mellem medlemmerne på 
arbejdspladserne.

Da der ikke er tale om en forhandlet løs-
ning, og vi derfor ikke kender baggrunden 
for flere af lovens formuleringer, afventer 
vi lige nu, at arbejdsgiverne formulerer sig 
nærmere om lovindgrebets bestemmelser, 
som de gælder fra 2014 på alle undervis-
ningsområder.

En række arbejdsgivere ønsker at sætte 
de nye regler i kraft før 1. august 2014. Det 
er der ikke umiddelbart hjemmel til. Men hvis 
begge parter ønsker at finde forhandlings-
løsninger for overgangen til de nye regler, 
kan dette ske via aftale mellem ledelse og 

tillidsrepræsentanter, som det kendes i dag. 
Sekretariatet bistår med vejledning herom.

Læs mere om lovindgrebet på Uddannel-
sesforbundets forskellige områder på ud-
dannelsesforbundet.dk under "Lovindgreb".

UDDANNELSESFORBUNDET GENNEMFØ-
RER EFTER sommerferien en række møder 
for tillidsrepræsentanter og medlemmer. Vi 
kommer gerne ud på jeres arbejdsplads og 
orienterer om lovindgrebet og dets konse-
kvenser. Kontakt os på info@uddannelses-
forbundet.dk *



Husk også  
dannelsen

landets biskopper  
har netop holdt 
konference om dannelse. 
Men hvad skal vi bruge 
det til i et moderne 
konkurrencesamfund 
– og er det også 
uddannelsernes 
ansvar? Vi har spurgt 
en af initiativtagerne 
til konferencen, 
biskop Elisabeth Dons 
Christensen fra Ribe Stift.
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Hvad er dannelse efter din mening?
- Det er det, man husker, når man har glemt, 
hvad man har lært. Det, man lever på, når 
man står ud af sengen om morgenen. Vi 
bliver født som mennesker, men vi bliver 
formet – eller dannet – til det af den kul-
tur, vi vokser op i. Så dannelse er både det, 
man får gennem opdragelsen, og den ud-
dannelse, man får med – eller mangler – 
fra skolen. På den måde kan dannelse ikke 
tænkes uafhængigt af det samfund og den 
verden, vi lever i. Den skabes i mødet med 
andre mennesker og den viden, der er sam-
let i kulturen og i de enkelte fag.

Hvorfor overhovedet diskutere dannelse  
lige nu?
- Det kommer jo i bølger. Vi begyndte at 
tale om identitet, etik og moral, værdier og 
så videre, fordi vi oplevede en mangel på 
samme. Lige nu taler vi meget om, at vi skal 
kunne måle fagligheden i skolen. Det skal jeg 
ikke blande mig i, men blot gøre opmærk-
som på, at det at være menneske kan ikke 
måles. Så bliver det godt nok et mudret re-
sultat. Så når dannelsesbegrebet er oppe 
nu, er det, fordi vi trænger til at blive bevid-
ste om, hvad dannelse er: Hvad vil det sige 
at tage ansvar og medansvar? Og her me-
ner jeg bestemt, at det også er meget vig-
tigt at være fortrolig med sin egen kultur.

Så dannelse er også noget,  
skolesystemet skal tage sig af?
- Ja, bestemt. Der sker dannelse i alle fag. 
Det er herigennem, vi får et sprog til vores 

eksistens, og det er dermed, vi bliver til som 
mennesker. Det står for eksempel også i for-
målsparagraffen til folkeskoleloven, at ele-
verne skal blive fortrolige med dansk kul-
tur. Dannelse er at møde noget andet end 
en selv og derigennem finde ud af sig selv. 
Det er en balance mellem at give plads til at 
være den, man er, samtidig med at man fø-
ler et ansvar for fællesskabet. På den måde 
er dannelse også at være en god smed, en 
god håndværker, men samtidig også en per-
son, der både ser sig selv som et helt men-
neske, men også føler et medansvar for det 
givne samfund.

Hvor er der især brug for at diskutere  
dannelse inden for uddannelses- 
området?
- Jeg synes, det er synd, hvis der ikke er 
plads til fortællefagene i uddannelserne. I 
fortællingen er der en frihed til at tænke 
sig ind i historien – og stå af, hvis den kom-
mer for tæt på. Fortællingen giver frihed, og 
derfor skal være plads til fortællefagene i 
alle uddannelser.

- Vi skal selvfølgelig medtænke, at vi skal 
være lige så dygtige som kineserne, men vi 
skal være det på en anden måde. Vi har en 
anden kristen eller bare kulturkristen bag-
grund og et demokratisk samfund, hvor vi 
alle er medansvarlige. Vi er rundet af den 
grundtvigske dannelsestanke – den ligger 
til grund for den danske skoleverden – og 
det skal vi ikke smide ud i vores søgen ef-
ter at være lige så dygtige som kineserne. 
De to ting modsiger jo ikke hinanden: Jeg 

kender mange, der er opdraget i den grundt-
vig-koldske tradition, som er meget dygtige.

Er dannelse også noget, der bør tænkes 
med i voksenuddannelse og den mere  
erhvervsrettede uddannelse?
- Dannelse skal simpelthen altid tænkes 
med. Det handler jo om at leve og turde leve. 
Sammen med andre mennesker og alene.

Er du bekymret lige nu?
- Jeg er aldrig bekymret på Guds vegne! 
Men det er en uendelig underfuld ting at 
være menneske, og jeg kan være bekym-
ret over, at man ikke giver sprog til det. Når 
vi taler ny nordisk skole, taler vi om målbar-
hed, kompetencer og erhvervsliv på den ene 
side, og innovation, fantasi og personlig ud-
vikling på den anden. Men vi skal også her 
være bevidste om dannelsesbaggrunden 
bag. Hvis man ikke som samfund og i ud-
dannelsessystemet giver dette rum for, at 
man bliver til menneske undervejs, bliver vi 
jo robotter. Øv!

- Jeg er da bekymret over, at 20 pro-
cent ikke får en uddannelse. Det skal vi 
være bevidste om. De risikerer jo ikke at få 
en chance for job eller dannelse - og det at 
turde leve, selv om vilkårene ikke er, som 
de kunne ønske. Men jeg vil også sige, at 
mangel på dannelse lige så godt kan være 
hos ham, der sidder højt på strå i samfun-
det, som hos ham, der ingen uddannelse 
har. Det gælder også hjertets dannelse. *

{  Af DORTHe plecHingeR  -   fOTO: giTTe vOlsMAnn }

BLÅ Bog 
Elisabeth Dons Christensen
•	 biskop	over	Ribe	Stift

•	 formand	for	Værdikommissionen

•	 cand.mag.	i	historie	og	kristendomskundskab

•	 cand.theol.

•	 tidligere	underviser

•	 medlem	af	Ribe	Katedralskoles	bestyrelse

DUS, Danske Underviserorgani-
sationers Samråd, har netop ud-
givet debatoplægget "Dannelsen 
i uddannelse".

Uddannelsesforbundet er med 
i DUS, og pjecen kan hentes på 
uddannelsesforbundet.dk



DU 2

ZOOM er et begyndermateriale til DU 2 med  
fokus på, at kursisterne hurtigt kommer i gang med 
at bruge sproget aktivt og funktionelt.

ZOOM består af: 
•	 Masser	af	spændende	opgaver,	der	lægger	
 op til holdarbejde, pararbejde og individuelt 
 arbejde med fokus på mundtlighed
•	 Lille	roman,	Kæreste – nej tak, med 
 tilhørende opgaver
•	 Hjemmeside:	zoom.alfabetaforlag.dk, 
	 med	indtalte	dialoger	fra	filmene,	lytteøvelser	
 til bogen, den indtalte roman samt opgaver 
 til romanen
•	 Lærer-dvd	med	10	korte	film.

Med	ZOOM	kan	der	laves	differentieret	under-
visning	med	ét	grundbogsmateriale.	Hvert	kapitel
har	sin	dobbeltgænger	på	et	højere	niveau,	og
kursister med forskellig progression kan derfor
tilgodeses på samme tid.

Komplet og visuelt 
begyndermateriale

af Ben Lecocq,	168	sider
Grundbog inkl. lille roman 
Kæreste – nej tak.	Kr.	190,-
Lærer-dvd	med	10	korte	film.	Kr.	450,-

Vognmagergade 11  ·  1148 København K  ·  Telefon 3691 7070  ·  info@alfabetaforlag.dk  ·  alfabetaforlag.dk  
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Se vores nye katalog på alfabetaforlag.dk
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