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Du passer på vores fremtid, fordi du 
udruster vores unge med viden for 
livet. Og det har du fagligt belæg for. 
Men når du virkelig gør en forskel, 
er det ikke, fordi det har stået i pen-
sum. Det sker, fordi du brænder for 
sagen. 

Den forskel, vi gør som forsikrings-
selskab, kan heller ikke beskrives  

– en del af LB Forsikring
LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING

Du passer på  
vores fremtid

Vi passer på dig

i en police. Det handler om holdnin-
ger, og måden vi arbejder på. 

I Lærerstandens Brandforsikring er 
du medlem. Ikke kunde. Det bety-
der for eksempel, at overskud kom-
mer medlemmerne til gode. Vi byg-
ger på gensidig tillid, og ingen får 
større fordele end andre. Og så lig-
ger vores priser for øvrigt i den lave 

ende. At vi har valgt at passe på 
dem, der passer på andre, gør os 
til et anderledes forsikringsselskab.  

Læs mere om hvad det betyder på 
lb.dk/udd eller ring  33 11 77 55.

Kontakt os for et tilbud
www.lb.dk/udd • 33 11 77 55
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Vi klarer os bedst i Tænk Penges test  
om hus- og ulykkesforsikringer.  
Se lb.dk/taenkpenge
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Hver femte Har brug for mere 
efteruddannelse

En femtedel af alle danskere mener, at de har brug for mere ef-
teruddannelse for at kunne klare deres arbejdsopgaver godt nok. 
Det viser en ny undersøgelse fra OECD.

Behovet stiger med uddannelsesniveauet, og flere offentligt 
ansatte end privatansatte mener, at de har behov for opkvalifice-
ring og efteruddannelse.

Der er tale om medarbejdere, der generelt har gode færdighe-
der i læsning, regning og it, så det er især efteruddannelse i job- 
relevante kompetencer, der er brug for, vurderer forskerne bag un-
dersøgelsen.

Rapporten med titlen Færdigheder i læsning, regning og pro-
blemløsning med IT i Danmark er den danske del af OECD's 
PIAAC-undersøgelse. Den blev offentliggjort af SFI den 8. okto-
ber og kan hentes på sfi.dk

Byrødder protesterer 
over KL
Under forårets lockout var det ikke alle byrådsmedlemmer 
i landets kommuner, der brød sig om KL's fremfærd over 
for lærerne. Allerede på lockoutens første dag den 1. april 
opfordrede de første 80 byrådsmedlemmer fra S og SF de-
res repræsentanter i KL til at vise større forhandlingsvilje.

I slutningen af april – efter mere end tre ugers lockout 
og få dage før regeringsindgrebet – var de 80 vokset til 
220 byrådsmedlemmer fra hele landet, der ønskede en for-
handlingsløsning. De skrev under på følgende:

”Af hensyn til folkeskolens fremtid opfordrer vi vores 
repræsentanter i KL til at finde en forhandlingsløsning, 
som kan skabe grobund for det vigtige samarbejde om at 
udvikle folkeskolen fremover. Én ultimativ fastholdelse af 
alle KL’s krav, evt. gennemført ved regeringsindgreb, fin-
der vi ikke gavnligt for det efterfølgende, lokale samarbej-
de om folkeskolen.”

Listen tæller blandt andet flere skoleudvalgsformænd 
og viceborgmestre.

Hvis du vil se, hvem der skrev under, så kan du finde li-
sten med de 220 navne på uddannelsesforbundet.dk under  
Opfølgning på lovindgreb / OK-13.

EMU bliver mere brugervenlig
Danmarks Læringsportal - EMU - er blevet relanceret i en ny og 
mere brugervenlig udgave. Fremover vil inspirationen til under-
visning og læring være delt op efter uddannelsesområde, niveau, 
emne og indholdstype.

EMU.dk henvender sig både til dagtilbud, grundskolen, ung-
domsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne, og forbed-
ringerne er en konsekvens af en evaluering fra 2010.

Flere lærere uddanner sig 
foran skærmen
Fjernundervisning hitter på professionshøjskolerne. I hvert 
fald uddanner et stigende antal sygeplejersker, pædagoger 
og lærere sig via computeren. De løser opgaver og over-
værer forelæsninger uden at møde op på uddannelses- 
institutionen, og de deltager i virtuelt gruppearbejde med 
andre studerende.

Ifølge uddannelsesdirektør Hanne Dorthe Fischer fra UC 
Sjælland betyder de netbaserede uddannelser, at man får 
fat i nye målgrupper: folk, der er udstationeret med ægte-
fælle, stewardesser og især ældre, som har en uddannelse 
og nu er i gang med en ny.
 Kilde: Newspaq

Milliardgave til folkeskolen 
Folkeskolen har fået en gave på en milliard kroner fra A.P. Møller 
og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

Fonden ønsker, at den usædvanlige gave skal bruges til at op-
kvalificere og efteruddanne undervisere og skoleledere.

Pengene stilles til rådighed fra 2014, der er 200 året for un-
dervisningspligtens indførelse i Danmark.



Nu skal AMUs økonomiske 
problemer løses!
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DER FORHANDLES I disse uger om næste års finans-
lov. I Uddannelsesforbundet havde vi set frem til et ud-
spil fra regeringen, hvor uddannelsesområdet bredt set 
blev genoprettet. De besparelser, der de seneste år er 
væltet ind over hele ungdoms- og voksenuddannelses-
området, har ramt kvaliteten hårdt. Holdstørrelserne er 
vokset, timetallene faldet. Og på nogle områder sætter 
skolerne decideret penge til, hver gang de gennemfører 
et kursus. Det holder simpelthen ikke.

I et par år har vi fra forbundets side advaret politikerne 
om, at især AMU-området bløder. Kære politikere, nu skal 
I altså lytte! Ellers går det rivende galt, og I vil stå uden 
det uddannelsesprogram, der for alvor kan bidrage til at 
indfri visionen ”Fra ufaglært til faglært”.

Der er sparet over en kam, men det har været helt 
eksorbitante besparelser, der er sat igennem på AMU. 
Faktisk har den samlede besparelse på nogle AMU-kur-
ser fra 2010 og frem til i dag været helt oppe omkring 
30 procent.

Ude fra skolerne hører vi om voksende underskud på 
AMU-aktiviteten. Om hvordan der sættes penge til, hver 
gang et kursus gennemføres. Om hvordan det piner at 
se et velfungerende uddannelsestilbud sygne hen. Og 
om stor bekymring for, hvordan kortuddannede på det 
danske arbejdsmarked skal kunne få de helt nødvendige 
om- og opkvalificeringer, når AMU lukker og slukker.

Sker der ikke meget snart noget drastisk – kommer 
der ikke meget snart en forhøjelse af taksterne – så vil 
AMU lukke og slukke.

DET DANSKE ARBEJDSMARKED er unikt på grund af 
medarbejdernes fleksibilitet og omstillingsevne. Det fak-

tum, at vi i Danmark har et offentligt finansieret uddan-
nelsessystem, der sikrer, at virksomhederne hele tiden 
har adgang til en velkvalificeret arbejdskraft – også når 
behovene skifter, når nye teknikker kommer til, eller når 
efterspørgslen efter arbejdskraft flytter over i andre bran-
cher – det faktum er afgørende for den danske konkur-
renceevne, og det er kendetegnende for vores velfun-
gerende arbejdsmarked.

Det er det, politikerne gambler med i disse år, når de 
igen og igen skærer i uddannelsesbudgetterne, og ef-
terhånden har gjort det til en født underskudsforretning 
at være AMU-udbyder.

De mange gode visioner, vi hører fra Christiansborg, 
kommer unægtelig til at lyde som hul tale, når man sam-
tidig målrettet rundbarberer den helt nødvendige øko-
nomi til uddannelsesområdet.

KÆRE POLITIKERE, I er simpelthen nødt til at gøre no-
get her og nu. Forhøj taksterne, så området kan gøre det, 
der er så meget behov for, og som underviserne er så 
dygtige til. I kan uden at overskride budgetterne hæve 
taksterne, for i dag er aktiviteten på et niveau, så den 
samlede ramme slet ikke anvendes. Desuden har I jo af-
sat en milliard til et løft af VEU-indsatsen, som I vil for-
handle om, når tid er. 

Fra Uddannelsesforbundet råber vi seriøst vagt i ge-
vær. Vi kan ikke holde området oven vande, indtil I sy-
nes, der er tid til at se på fremtiden. Til den tid er AMU 
måske fortid.

Af Hanne  
Pontoppidan,  
formand for 
Uddannelses- 
forbundet
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direktører dømt 
for svindel på vuC

To år efter at sagen begyndte, er to tidligere direktører fra 
Skanderborg-Odder Center for Uddannelse dømt for svindel 
med offentlige midler. Den ene har anket sagen. Alligevel er der 
tilfredshed på centeret over, at man kan begynde at lægge sagen bag 
sig og holde op med at betale løn til de tidligere direktører.{  Af Mikkel kAMp }

To direktører fra Skanderborg-Od-
der Center for Uddannelse er blevet 
idømt fængsel for at svindle med fik-

tive AMU- og avu-kurser.
Den enes fængselsstraf lyder på to år 

og tre måneder. De to år kan gøres betin-
gede, hvis den tidligere direktør udfører 180 
timers samfundstjeneste.

Den anden leder fik ni måneders betin-
get fængsel.

Uddannelsescenteret modtog knap to 
millioner kroner fra staten for kurser, som 
aldrig blev afholdt. Samtidig blev de dømt 
for at forsøge at svindle med kurser for et 
tilsvarende beløb, hvilket dog ikke lykkedes.

Begge direktører var også tiltalt for at 
købe ting til sig selv på centerets regning. 
Det blev de frikendt for på nær et forhold, 
hvor den øverste leder købte plissegardiner 
til sig selv for uddannelsescenterets penge.

dommen er anket
Anklager Marina Hedam Moltke-Leth er til-
freds med dommen.

– Generelt straffes økonomisk krimi-
nalitet hårdt. Det, man skal huske på, er, 
at de godt 1,9 millioner kroner, som sko-
len fik udbetalt, blev udbetalt, uden at no-
gen som helst fik noget som helst. Der var 
ingen undervisning - ingen er blevet dygti-

gere. De penge kunne og skulle have væ-
ret brugt på undervisning. Det er skattekro-
ner, vi taler om, siger hun.

Anklageren fremhæver, at det nu er slået 
fast, at der er personer bag svindlen. Det 
er ikke uddannelsescenteret som helhed, 
der har svindlet.

– Skolen har betalt pengene tilbage, men 
det er klart min opfattelse, at det er vigtigt 
at placere et strafferetligt ansvar, siger hun.

Modparten er mindre tilfreds. Direktøren, 
der blev idømt ni måneders betinget fæng-
sel, har anket dommen. Ifølge hans forsva-
rer, Jakob Lund Poulsen, blev han kun dømt 
for ikke at gå til bestyrelsen og politiet, da 
han opdagede svindlen.

– Sagen er principiel, for efter loven har 
man ikke anmeldepligt i Danmark. Det vil 
sige, at man som almindelig borger ikke har 
pligt til at anmelde lovovertrædelser, man 
får kendskab til, siger advokat Jakob Lund 
Poulsen til TV2 Østjylland.

tilfredshed på centeret
På Skanderborg-Odder Center for Uddan-
nelse er der tilfredshed med, at sagen nu 
delvis er afsluttet – ikke mindst fordi de to 
direktører, der indtil nu har været suspen-
deret, på grund af tjenestemandsreglerne 
har fået udbetalt en del af deres løn. Det 

har kostet uddannelsescenteret op mod to 
millioner kroner siden efteråret 2011, hvor 
man fandt ud af, at noget var galt.

– Først og fremmest betyder det, at vi 
kan stoppe med at udbetale løn, hvilket hjæl-
per på vores økonomi. Ud over den svindel, 
de nu er dømt for, har de også tilsidesat or-
dentlig forvaltning og købmandskab: Det er 
et kærkomment bidrag til genoprettelsen af 
økonomien, at vi ikke skal udbetale løn, si-
ger direktør Keld Laursen.

– Mentalt kan vi lægge sagen bag os. 
Det kan give en indre ro for medarbejdere 
og ledelse.

Tillidsrepræsentanten har et lignende 
syn på sagen.

– Vi er lettede og glade for, at der er fal-
det en dom, som stopper skolens lønudgif-
ter til de to direktører. De penge kan sag-
tens indgå i skolens pressede økonomi. 
Nu ser vi frem til at komme videre, siger 
Bo Christensen.

Uddannelsescenteret har endnu ikke 
besluttet, om det vil forsøge at få den ud-
betalte løn tilbage.

– Bestyrelsen skal ved førstkommende 
lejlighed drøfte, om den vil anlægge et er-
statningskrav mod de nu dømte, fortæller 
Keld Laursen. *
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femern A/S skriver i en endnu ikke 
offentliggjort pressemeddelelse, at 
de samarbejder med uddannelses-

institutioner om tunnelbyggeriet over Fe-
mern Bælt mellem Danmark og Tyskland. 
Ledige skal opkvalificeres i et samarbejde 
med jobcentre, og der bliver plads til lærlinge 
på byggeriet. Indtil videre er det Center for 
Erhvervsrettede uddannelser Lolland Fal-
ster (CELF) og EUC Sjælland som er med 
i samarbejdet, men Femern A/S er åbne, 
hvis flere skulle henvende sig.

I 2015 skal Femern A/S begynde at 
bygge tunnellen, som forbinder Puttgarden 

og Rødby. Byggeprojektet er omfattende og 
forventes at give beskæftigelse svarende til 
55.000 mandeår i alt. Af de 55.000 man-
deår skal 500 leveres af lærlinge. Det skyl-
des en social klausul, som Femern A/S har 
indføjet i kontrakten til entreprenørerne, og 
som kræver, at der bliver plads til lærlinge.

Michael Bang er administrerende direk-
tør for CELF og har positive forventninger 
til samarbejdet. En af de vigtige opgaver for 
CELF er at have dialog med Femern A/S om 
uddannelsessammensætningen i forhold til 
lærlinge. CELF skal også føre dialog med 
entreprenørerne, så de kan forstå det dan-
ske lærlingesystem. Men da der endnu ikke 
er nogle konkrete aftaler på plads med en-

treprenører, er det svært at se omfanget af 
det arbejde, som CELF skal udføre.

– Femern A/S har nogle skrappe kva-
litetskrav. Til udgravning af tunnelelemen-
ter vil man sende specialister ind, som har 
beskæftiget sig med det i mange år. Det 
er ikke noget, man kan lære fra bunden 
på vores kurser. Men vi kan levere kurser i 
betonstøbning og armering, som godt kan 
fungere. Jeg kunne også forestille mig, at 
vi skal have kurser i sikkerhed. Langt de 
fleste kurser vil ligge inden for AMU-kur-
serne. Men det afhænger af rekrutterin-
gen af entreprenører, for det kan være, at 
de har færdiguddannede med, og så bliver 
behovet for kurser ikke så stort, siger han.

vigtig service
Både på CELF og EUC Sjælland ser de på 
deres arbejde som en hjælp til Femern, de 
ledige og lærlingene.

– Femern A/S har lavet en meget hård 
klausul, som giver plads til lærlinge sva-

femern A/s samarbejder tæt med uddannelsesinstitutioner om 
elevpladser og efteruddannelse af ledige og beskæftigede. Der er 
indført sociale klausuler i kontrakterne til de entreprenører, som 
ønsker at bidrage til tunnelbyggeriet over Femern Bælt.

{  Af sAndrA l .  f.  Bye } 

femern a/s bygger  
bro til uddannelses- 

institutioner
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rende til 500 mandeår. Det er rigtig mange 
praktikpladser, siger Karin Parbst, som er 
praktikcenterchef for EUC Sjælland. Der-
for kan EUC Sjælland heller ikke levere alle 
lærlingene, så andre skoler bidrager også.

Karin Parbst mener, at man med sam-
arbejdet servicerer hinanden. Entreprenø-
rerne giver praktikpladser, og praktikcentret 
på EUC Sjælland leverer lærlinge.

– Vi ser os selv som et hjælpeorgan. Vo-
res arbejde består i at formidle kontakten 
mellem entreprenører og lærlinge. Hvis vi 
ikke gjorde det, hvem skulle så gøre det? 
Hvor skulle lærere og entreprenører søge 
hjælp? Hvis der ikke er nogen, der koordi-
nerer det, kan det være svært for nogle at 
få aftalerne på plads. Og så viser erfarin-
ger, at der desværre er mange, der ikke får 
elevplads, siger Karin Parbst.

Hos CELF har de en tæt dialog med 
jobcentrene.

– Vi holder os opdateret, så vi kan ind-
rette os til de aktiviteter, entreprenørerne 
skal udføre, for at sikre, at de ledige har 

bedst mulig chance for at få job på bygge-
riet, siger Michael Bang fra CELF.

udenlandsk interesse
Femern A/S er bygherre på verdens læng-
ste tog- og vejtunnel på 17,6 kilometer. Der-
for er der også interesse fra udenlandske 
firmaer, men det kan blive besværligt i for-
hold til de sociale klausuler. Femern A/S 
kan kræve, at entreprenørerne skal tage 
lærlinge, men de kan ikke stille krav til, hvor 
lærlingene skal komme fra. Derfor er det 
stadig for tidligt at sige, hvor mange dan-
ske lærlinge der kan forventes at arbejde 
på byggeriet.

– Det afhænger af, om udenlandske 
lærlinge vil have en dansk lærlingeuddan-
nelse, eller om de vil have en, som de ken-
der hjemmefra, siger Michael Bang.

Der kan også være udsigt til, at uden-
landske arbejdere får brug for efteruddan-
nelse. Men igen afhænger det af, hvilke en-
treprenører der bliver hyret til jobbet.

– Man kunne godt forestille sig, at vi op-

retter særlige kurser, hvis entreprenørerne 
beder os om det. Men det forudsætter også, 
at vi har kompetencerne til det, siger Mi-
chael Bang fra CELF.

Netop de udenlandske arbejdere spiller 
ind, når Michael Bang skal vurdere den læ-
rerkapacitet, CELF sidder inde med.

– For nogle år siden ville jeg have sagt, 
at mange sikkert ville komme fra udlandet, 
men nu skal entreprenører lønne efter mind-
stelønnen, så jeg tror, vi vil se danskere på 
en del opgaver. Hos CELF skal vi ansætte 
nogle – ikke mange – men nogle. Vi deles 
skolerne imellem, og vi skal gøre brug af 
hinandens kapacitet, siger han.

Selv om forbindelsen først skal være fær-
dig i 2021, er man allerede begyndt på det 
forberedende arbejde, så byggeriet efter pla-
nen kan begynde i 2015. Den første lærling 
er allerede ansat og i gang med de fremryk-
kede aktiviteter, som går ud på at udvide og 
forbedre veje og etablere forsyning af vand, 
el og kloakering ned til området, hvor byg-
geriet af tunnelen og portalen skal foregå. *

Hos GF gør vi alt, vi kan 

for at skabe det perfekte 

forsikringsselskab. Vi er 

nemlig kundeejet, og det 

forpligter. Derfor arbejder vi 

hver dag på at blive bedre, 

så du kan få forsikring for 

alle pengene.

Vi er et af Danmarks
mest anbefalede

forsikringsselskaber.

Men vi er langt fra tilfredse.

Forsikringsklubben for Danmarks 
Tekniske skoler og Universiteter
Tlf. 45 81 22 32 · gf-dtu.dk
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583.000
danskere mellem 16 og 65 år har svært ved 
at læse. Dermed ligger Danmark under gen-
nemsnittet internationalt. Det viser OECD's 
nye store PIAAC-undersøgelse.

De svage læsere er overrepræsenteret 
blandt kortuddannede, ældre, ledige og indvan-
drere. Men der er mindre gode læsere mange 
steder – for eksempel har en tredjedel en er-
hvervsuddannelse, og halvdelen er i arbejde.

Japan har de bedste læsere, og Norge 
og Sverige ligger over gennemsnittet. Dan-
mark er på niveau med England, Tyskland, 
USA og Østrig.

Til gengæld ligger danskernes regnefær-
digheder over det internationale gennemsnit, 
mens vi klarer os pænt, når det kommer til it-
færdigheder. Dog har en halv million voks-
ne danskere svært ved overhovedet at bru-
ge en computer, og yderligere en halv milli-
on har svært ved at reservere billetter, bytte 
en vare eller løse andre hverdagsproblemer 
over internettet.

Se OECD-undersøgelsen på sfi.dk

Jobcentre fungerer
De får ofte tæsk i den offentlige debat, men to ud af tre virksomheder er godt 
tilfredse med den service, de møder i jobcentrene. Godt to tredjedele af de virk-
somheder, der har været i kontakt med et jobcenter inden for det seneste år, er 
tilfredse med servicen i forhold til oprettelse af løntilskudsjob, virksomhedspraktik 
eller jobrotationspladser og ansættelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne.

Det viser en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhedsledere og rekrut-
teringsansvarlige i Dansk Industris medlemsvirksomheder.

- Jeg ved fra den kontakt, jeg har med vores medlemmer, at der er nogle ste-
det, det går mere trægt end andre. Derfor er det overraskende for os, når un-
dersøgelsen faktisk viser, at jobcentrene overordnet løser deres opgave. Det 
kan jobcentrene godt være tilfredse med, siger underdirektør i DI Steen Nielsen.

3F Vil kapre Flere Unge medlemmer direkte fra erhvervsskoler-
ne.  Det fremgår af en ny strategi for at stoppe medlemstilbagegangen. Fremover 
skal alle lærlinge og elever inden for 3F's områder møde deres fagforening fle-
re gange under uddannelsen. I første omgang handler det om at byde elever og 
lærlinge velkomne til faget, dernæst om at introducere dem til arbejdsmarkedet.

Skolerne er positive over for en kraftigere tilstedeværelse – især hvis det ikke 
blot handler om at stå og dele flyveblade ud eller holde agitationsmøder, men 
derimod handler om at orientere om, hvad en overenskomst er, og hvilke spille-
regler der gælder på arbejdsmarkedet. I øvrigt ved de færreste elever forment-
lig, at fagforeningerne er med til at bestemme indholdet af deres uddannelse.

Center for ludomani har netop sat gang i en 
kampagne, der henvender sig til studievejle-
dere på erhvervsskolerne. Skolerne modta-
ger folderen Ludomani – tal om det med op-
lysninger om unges spilleadfærd, spillevaner 
og spørgsmål, som vejlederne kan bruge i de-
res arbejde. Vejlederne får dermed et redskab 
til at afdække, om en studerendes fravær kan 
skyldes et overforbrug af spil.

Mange unge spiller nemlig online penge-
spil, og det kan have alvorlige konsekvenser 
for deres uddannelse. Det er ikke altid let at 

spotte et stort spilforbrug, men det kan vise 
sig som stress, nedtrykthed, social isolation, 
manglende koncentration og fravær.

- Unge på erhvervsskolerne er overrepræ-
senteret, når det gælder spilmisbrug. Unge un-
der 18 er begyndt at tage kontakt til os, og det 
er foruroligende. Vi har længe ønsket en ind-
sats, men nu har vi fået midlerne til det. Vi læ-
rer de unge om alkohol og taler om det, men 
vi snakker ikke med dem om spil, og det vil vi 
gerne lave om på, siger lederen af Center for 
Ludomani, Benedicte Ejlers.

En stikprøve viser, at 34 procent af de stu-
derende, der spiller om penge, har haft svært 
ved at koncentrere sig om uddannelsen på 
grund af spil. 31 procent har forsøgt at stop-
pe uden held, og 50 procent af eleverne ved 
ikke, hvor de skal henvende sig med person-
lige problemer.

Se mere på ludomani.dk/forebyggelse/er-
hvervsskoleindsats – andre skoleformer må 
nok godt kigge med.

kAMpAgne Mod ludoMAni
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Regeringen barslede med en elefant, 
men fødte en vanskabt mus. Sådan 
lød én af reaktionerne på det udspil 

til en ny fleksibel ungdomsuddannelse, som 
regeringen fremlagde i oktober. Forslaget 
indgår som en del af regeringens reform af 
erhvervsuddannelserne.

Da de nuværende regeringspartier var i 
opposition, fremlagde de sammen med En-
hedslisten et forslag om en såkaldt fleksud-
dannelse. Forslaget faldt i Folketinget, fordi 
de fire partier ikke havde flertal. Det har de 
nu. Derfor regnede mange med, at de ville 

genfremsætte netop det forslag. Men det 
udspil, som nu er landet på offentlighedens 
bord, ligger langt fra det oprindelige forslag.

Kritikken har været hård. Flere har påpe-
get, at forslaget nærmest ikke afviger fra den 
erhvervsgrunduddannelse (egu), som alle-
rede findes. Udspillet er blevet kaldt uambi-
tiøst, utilstrækkeligt og fleksuddannelse uden 
fleks. Men hvad er der galt med forslaget? 
Vi har spurgt nogle, som har konkret erfa-
ring med fleksibel ungdomsuddannelse: en 
skoleleder, en vejleder, en lærer og en elev. *

fleksuddannelse får smæk

{  Af Heidi  kvisTgAArd güTTler }

regeringens udspil 
til en ny fleksibel 
ungdomsuddannelse 
får drøje hug. 

Da de nuværende regeringspartier var 
i opposition, fremlagde de et forslag 
om en fleksuddannelse. I Aarhus gik 

flere uddannelsesaktører sammen og byg-
gede som et forsøg en uddannelse op over 
udspillet. Erfaringerne har været positive. 
Derfor er man skuffet over, at det nye for-
slag til en fleksuddannelse afviger markant 
fra det oprindelige.

Steen Devantier er den projektansvarlige 
og forstander på Kompetencehuset i Aar-
hus, som har været med i forsøgsprojektet 
Flex Aarhus. Han fortæller, at selv om forsø-

get nu er slut, så forsøger styregruppen bag 
det at finde en måde at fortsætte. Man me-
ner nemlig ikke, at regeringens nuværende 
forslag vil løse det, at en stor gruppe unge 
ikke får en uddannelse.

- Vi vil fortsat forsøge at løse de proble-
mer, der er i virkeligheden, mens regeringen 
sidder og leger med et eller andet forslag, 
som ikke møder det reelle behov, lyder det 
fra Steen Devantier.

Skal regeringens nye fleksuddannelse 
blive en succes, skal den på tegnebrættet 
igen, mener han. Den skal være bredere, så 

” Det her er ikke en 
uddannelsesløsning”
i Aarhus har man i 
over et år kørt forsøg 
med en f leksibel 
ungdomsuddannelse. 
Her mener man ikke, at 
regeringens forslag løser 
problemet med unge, som 
ikke får en uddannelse. 

{  Af Heidi  kvisTgAArd güTTler }
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evaluering af flex Aarhus 
Forsøgsprojektet er udført i samarbejde mellem by-
ens fem daghøjskoler og Jobcenter Aarhus. Det kør-
te fra 1. juli 2012 til 30. september 2013. Hver del-
tager har i snit gået 26 uger på forløbet.

 I alt har 90 unge i alderen 18-30 år været indskrevet. 

64 procent har fuldført.

54 procent har forladt projektet med en realistisk 
uddannelsesplan. Ud af dem er 35 procent allerede 
begyndt på en ungdomsuddannelse.

 Taxametertilskuddene har været den største hin-
dring for den fleksible tilrettelæggelsesform. Erfa-
ringen er derfor, at hvis en fleksibel ungdomsuddan-
nelse skal lykkes, skal der være taxameterlighed.

Kilde: Flex Aarhus Evalueringsrapport 2013

Hovedelementer i regeringens fleksuddannelse 
Uddannelsen varer to år fordelt på fire faste moduler. Eleverne skal bl.a. have 
dansk og et andet skolefag på D-niveau.

Klasse- og holdfællesskab skal være bærende.

Teori og praksis skal kombineres.

En del af undervisningen skal foregå på et værksted.

En eller få voksne skal følge eleverne hele vejen gennem uddannelsen.

 Uddannelsen afsluttes med et individuelt forløb knyttet til elevens foretruk-
ne jobudsigter.

Den unge får et uddannelsesbevis og titlen erhvervsassistent inden for et be-
stemt jobområde.

Kilde: Regeringens reformudspil Faglært til fremtiden
Se hele udspillet på www.uvm.dk/bedreerhvervsuddannelser. 

den ikke kun sigter mod bogligt svage unge. 
Den skal være mere fleksibel, så man ta-
ger udgangspunkt i det, den enkelte unge 
brænder for. Og så skal målsætningen være 
mere uddannelse - ikke at opfylde et lokalt 
arbejdsmarkedsbehov.

  
Hvor er det fleksible?
En af forstanderens hovedanker er, at for-
slaget ikke er fleksibelt nok. Uddannelsen 
varer to år, den er delt i fire faste moduler, 
og de unge skal gå på hold.

- At fremsætte det her som et bud på 
en fleksibel uddannelse, er en grov armv-
ridning på det oprindelige forslag. Jeg kan 
simpelthen ikke få øje på fleksibiliteten.

Og det er et problem, mener Steen De-
vantier, for uddannelsens målgruppe er 
ekstremt forskellige. Det er også erfarin-
gen fra Flex Aarhus.

- De unge har vidt forskellige barrierer 
mod at få en uddannelse. Så er det afgø-
rende, at uddannelsen er så fleksibel, at 
man kan forholde sig til hver af dem. Det 
dur ikke med hyldevarer, når de har brug 
for et skræddersyet tilbud.

- Hvorfor skal man gå på hold? Hvor-
for skal man have dansk? Man må fange 
de unge på interessen. Så kan du motivere 
og bygge ovenpå. Men du fanger dem ikke 
med mere af det, de ikke ville have.

Hvor er resten?
”Der skal være et uddannelsestilbud til 
alle unge, så ingen efterlades uden ud-
dannelse”, står der i regeringens udspil til 
en reform af erhvervsuddannelserne: Fag-
lært til fremtiden.

- Men regeringen forestiller sig maksi-
malt 3000 pladser om året på fleksen. Det 
svarer til cirka fem af de mere end 20 pro-
cent, som ikke gennemfører en ungdoms-
uddannelse. Hvad med resten? spørger 
Steen Devantier.

Han mener, man kun har fokuseret på 
de bogligt svage. Men de udgør kun en lille 

del af den store gruppe unge, som 
falder udenfor. Han er også me-
get kritisk over for arbejdsmar-
kedssigtet i udspillet: ”Uddannel-
sesforløbet skal være sammensat, 
så de unge får udviklet de jobkom-
petencer, der efterspørges på det 
lokale arbejdsmarked”, hedder det 
i forslaget.

- I virkeligheden vil man tage 
nogle bogligt svage ufaglærte og 
gøre dem til lidt bedre ufaglærte 
ud fra et her og nu lokalt arbejds-
markedsbehov. Det er faktisk ikke 
en uddannelsesløsning. Det er sna-
rere en meget kortsigtet arbejds-
markedsløsning. Man tør åbenbart 
kun tænke langsigtet, når man er 
i opposition. *
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En smag af uddannelse 
i forsøgsprojektet flex Aarhus 
er konklusionen klar. De unge er 
så forskellige, at kun individuelt 
sammenstykkede forløb dur. 
Sammen med systematisk 
vejledning kan det til gengæld 
gøre hele forskellen.

{  Af Heidi  kvisTgAArd güTTler  

– foTo: Helene BAgger }

- Det er forskelligt.
Sådan lyder det, når vejle-

der Else Præst og underviser 
Simon Nielsen beskriver, hvad situationen 
er og har været for de unge, som har del-
taget i et lokalt forsøg på at lave en fleksi-
bel ungdomsuddannelse.

Projektet har kørt i lidt over et år og slut-
tede i september i år. Deltagerne har væ-
ret fordelt på de hold, som projektets dag-
højskoler har haft. Man mente ikke, at man 
kunne møde så mange forskellige deltage-
res specifikke interesser på ét samlet hold.

– Det eneste, disse unge har til fælles, 
er, at de ikke passer ind i det etablerede ud-
dannelsessystem. Det er bogligt svage unge 
med gymnasial uddannelse, unge med mis-
brug, psykiske eller sociale problemer, res-
sourcestærke, men forvirrede unge. Hele 
viften, fortæller Else Præst.

Derfor har det været afgørende, at ram-
men var fleksibel, så man kunne fange de 
unge på deres interesse. 

– Siger den unge eksempelvis ”Jeg vil 
noget med mennesker”, haps! så er jeg der. 
Det er ikke ”fælden klapper”, men når de 
viser en interesse, sørger jeg for, at vi ret 
hurtigt kan prøve det af.

Det tillod projektet, fordi man straks 
kunne ringe til en af de samarbejdende in-
stitutioner og arrangere et forløb der. Det 
har typisk været kombinationsforløb, hvor 

Det eneste, disse unge har til fælles, er, at de ikke passer ind i det etablerede uddannel- 
sessystem: bogligt svage med gymnasial uddannelse, unge med misbrug, psykiske el-
ler sociale problemer, ressourcestærke, men forvirrede unge. Hele viften, siger vejleder 
Else Præst.

Vi er en smagsprøve på at gå i skole igen og på uddannelsesmuligheder. Vi serverer for-
skellige små retter, de kan overskue. Måske finder de noget, de kan lide, og får smag for 
mere, siger lærer Simon Nielsen.
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deltagerne i løbet af en uge gik nogle dage 
på deres sædvanlige hold og andre dage 
fulgte undervisning et andet sted.

- Vi er en smagsprøve. Både på at gå i 
skole igen. Men også på uddannelsesmu-
ligheder. Vi serverer forskellige små retter, 
de kan overskue. Måske finder de noget, 
de kan lide, og får smag for mere, lyder det 
fra Simon Nielsen.

gummi-tarzan i aarhus
Alle er gode til noget. Man skal bare finde 
ud af, hvad det er. Det er moralen i Gummi-
Tarzan og også princippet bag undervisnin-
gen i Flex Aarhus.

- Det gælder om at finde deres stærke 
sider og bruge dem. Det kan for eksempel 

være at fremlægge, hvordan man kunne til-
rettelægge en dag i en børnehave. Når de 
får ros for dét, finder de ud af, at de kan 
mere, end de tror. Så bygger man på der-
fra. Som underviser her skal man kunne 
se faglighed på flere måder og anerkende 
dem for det, de kan, siger Simon Nielsen.

Den afklarende og systematiske vejled-
ning har været central i projektet, hvor ele-
verne har fået individuel vejledning mindst 
en gang om ugen – plus det løse ”når man 
lige støder på hinanden på gangene”, som 
Else Præst siger.

Det kunne også være Simon Nielsen, de 
stødte på og fik vejledning af. Skellet mel-
lem lærer og vejleder er helt bevidst ikke 
skarpt. For et tæt miljø, hvor man hjælper 

hinanden, selv om man lige havde en an-
den kasket på den dag, er med til at danne 
en tryg base. Det er det klare fokus på vej-
ledning også.

Vejlederen har været med hele vejen fra 
start til slut. Ikke bare på skolen. Else Præst 
er, hvis de unge ønsker det, også med, når 
de er til samtale på andre skoler, eller når 
de taler praktik med virksomheder. Hun er 
faktisk stadig med, når de stopper.

- I dette projekt har vejlederen også haft 
mulighed for at følge op og være med til at 
holde den unges næse i sporet bagefter, 
fortæller Else Præst.

- Det er ikke altid, det lykkes. Nogle fal-
der jo fra. Men vi har også fået mange vi-
dere, som ellers var opgivet. *

” Nu tror jeg på, 
at jeg kan”
21-årige christina Hoffmann Laursen 
troede aldrig, hun skulle få en uddannelse.  
Men et forløb i forsøgsprojektet Flex Aarhus 
ændrede hendes syn på sig selv.

{  Af Heidi  kvisTgAArd güTTler – foTo: Helene BAgger }

christina Hoffmann Laursen havde 
gået hjemme i tre år med sin datter, 
Emma. Var på kontanthjælp. Havde 

det psykisk lidt svært. Det lå ikke i kortene, 
at hun fik en uddannelse.

Alligevel foreslog hendes sagsbehand-
ler hende at prøve en ny, lokal uddannelse, 
som henvendte sig til unge, der ikke pas-
sede ind i det øvrige uddannelsessystem. 
Ni måneder på Flex Aarhus blev et vende-
punkt. Så meget, at både hendes datter, 
kæreste og forældre møder en langt gla-
dere Christina i dag.

– Jeg er blevet mere åben og tør tale 
med fremmede. Jeg er mere moden og 
meget gladere.

Christina fik mobbet selvværdet i bund i 
folkeskolen. Hun kom på produktionsskole 
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TID TIL REFLEKSION

Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
Uddannelsen klæder vejledere på til selvstændigt at organisere, evaluere og kvalitetsudvikle 
vejledningsforløb for børn, unge og voksne om valg og gennemførelse af uddannelse samt om 
valg af erhverv og karriere.

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik
Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik kvalificerer deltagerne til selvstændigt at varetage 
pædagogiske funktioner som at planlægge, organisere, udvikle og realisere opgaver indenfor 
undervisning, læring og didaktik på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Uddannelsen 
sikrer, at deltagerne får kendskab til den nyeste viden på det erhvervspædagogiske 
område og har fokus på at kombinere denne viden med deltagernes undervisnings- 
erfaringer.

Læs mere på www.viauc.dk/videreuddannelse eller kontakt chefkonsulent  
Solveig Brander på tlf. 8755 1833 eller e-mail sb@viauc.dk eller studievejleder Rita 
Buhl på tlf. 8755 1832 eller e-mail ribu@viauc.dk
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KAMPEN OM EU-DAGSORDENEN
En konkurrence for landets ungdomsuddannelser
Hvad mener kandidaterne til Europa-Parlamentet, og hvilke 
emner er det vigtigst at kende deres holdninger til?

Folketingets EU-Oplysning og Europa-Parlamentets kontor i 
Danmark lancerer en kandidattest, som skal ruste unge vælgere 
til valget.

Elever på alle ungdomsuddannelser kan være med til at bestem-
me, hvilke spørgsmål kandidaterne skal besvare i kandidattesten. 
Deadline for spørgsmål til testen er den 13. december 2013. 
Læs mere om faglige mål og forslag til undervisningsforløb på 
EUO.dk/ditvalg

og søgte derfra ind på teknisk skole som 
maler, men klarede ikke grundforløbet. Hun 
troede ikke længere på, at hun kunne klare 
en uddannelse.

Hun var ellers nået frem til, at hun gerne 
ville arbejde med mennesker. Det er svært 
uden uddannelse. Derfor gav hun Flex Aar-
hus et forsøg.

 – Alle var så søde. Det var grænseover-
skridende at prøve at fremlægge, men Si-

mon pressede mig lidt. Jeg opdagede, at 
det ikke var som i folkeskolen. Her lyttede 
de. Og gav positiv feedback, fortæller hun.

nu vil jeg gøre en forskel
Det hjalp, at hun måtte deltage på nedsat 
tid. At forløbet var mere praktisk end bog-
ligt, og at der ingen lektier var, betød også, 
at Christina kunne overskue forløbet.

Hun fremhæver selv vejledningen og 

undervisningen som meget anderledes 
fra, hvad hun tidligere har prøvet – og som 
noget af det, der har rykket hende videre.

– Det har været en kæmpe hjælp, at Else 
var der, og at jeg kunne vende både faglige 
og private problemer med hende. Og Simon 
har været så god til at gøre undervisningen 
spændende. Det har ikke bare været ”læs 
15 sider og tal om dem”, siger hun.

På Flex Aarhus arrangerede man, at hun 
kunne komme på et afklaringsforløb på so-
cial- og sundhedsskolen i tre uger. Dér så 
hun en fremtid.

- Jeg vil gøre en forskel for nogle ældre 
og gøre deres hverdag lidt rarere, siger hun.

Ryggen er rank og smilet stort, da hun 
fortæller, at hun skal starte på en social- 
og sundhedsuddannelse den 1. januar. Ind-
til da har hun fået praktikplads på et pleje-
hjem i Aarhus. Det praktiske arbejde skal 
få teorien til at hænge bedre ved, når hun 
starter på skolen.

– Nu tror jeg på, at jeg sagtens kan få 
en uddannelse. Før havde jeg aldrig troet 
på, det kunne lade sig gøre. *

Fleksforløbet blev et vendepunkt for Christina 
Hoffmann Laursen, som 1. januar begynder på 
social- og sundhedsskolen.
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sikrer, at deltagerne får kendskab til den nyeste viden på det erhvervspædagogiske 
område og har fokus på at kombinere denne viden med deltagernes undervisnings- 
erfaringer.

Læs mere på www.viauc.dk/videreuddannelse eller kontakt chefkonsulent  
Solveig Brander på tlf. 8755 1833 eller e-mail sb@viauc.dk eller studievejleder Rita 
Buhl på tlf. 8755 1832 eller e-mail ribu@viauc.dk
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Du har mange fordele i Lån & Spar 

som medlem af Uddannelsesforbundet. 

For eksempel kan du få et billån til en 

attraktiv og lav rente – faktisk blandt de 

allerlaveste.

Bliv bedre kørende

Du kommer langt på bilmarkedet i dag for 100.000 kr. Og hvis 

du lægger 20% i udbetaling, så bliver du godt kørende på en 

meget lav rente. På lsb.dk/uddannelses forbundet kan du se, 

hvad det koster at låne. Du kan lave forskellige beregninger 

på forskellige priser og finde det lån, der passer dig bedst. 

Køb med det samme

Når du har fundet den bil, du vil have, er det rart at kunne  

slå til med det samme. Det kan du med et Bilkøbsbevis fra 

Lån & Spar. Så hvis du allerede er på udkig, så lad os lave en 

præcis, personlig beregning over, hvor meget du kan låne  

– og få et Bilkøbsbevis. Så er pengene klar, når drømmebilen 

dukker op. 

Få hurtigt svar. Kontakt Lån & Spar.

Til medlemmer af Uddannelsesforbundet

Værsgo.  

Køb bil til 
100.000 kr.  
for bare 911 kr.  
om måneden* 
*Priseksempel: Bilens pris 100.000 kr. Udbetaling (20 %) 20.000 kr. 
Lånebeløb 80.000 kr. Månedlig ydelse 911 kr. Rente 4,45 %. Løbetid 
10 år. Debitorrente 4,52 %. ÅOP 6,77 %. Gebyr til banken 4.500 kr. 
Gebyr til andre 3.680 kr. Samlede renter i perioden 21.148 kr. Tilbage-
betaling i alt 109.328 kr. Renten er variabel, angivet p.a. og gældende 
pr. 1. august 2013. Lånet forudsætter kreditgodkendelse. Bilen skal 
kaskoforsikres. Udgifter til forsikring er ikke medregnet. 

Besøg lsb.dk/uddannelsesforbundet og se, hvad dit billån 
vil koste. Ansøg online hele døgnet og få hurtigt svar.

Du kan også ringe på 3378 1965.

i samarbejde med

UDD_131007_Bil_187x130.indd   1 15/10/13   14.09

Sunde elever
En ny, interaktiv hjemmeside – www.sundeunge.dk – skal opmuntre 
erhvervsskoleelever til at leve sundere, for de får ofte livsstilssyg-
domme senere i tilværelsen ligesom andre med korte uddannelser.

Det digitale undervisnings- og inspirationssite henvender sig 
til elever, undervisere, vejledere, ledere med flere og har sundhed 
og motion som fokus. Websiden formidler med humor og i en po-
sitiv ånd viden og vigtige problemstillinger om sundhed med fo-
kus på KRAM – Kost, Røg, Alkohol og Motion.

Der er en række film og forslag til undervisning, aktiviteter,  
debat og power-pauser. Der er fakta, quiz, app og inspiration til 
sundhedsfremme. Der er også tilknyttet en viral kampagne med 
filmspots rettet mod sociale netværk og skolernes infoskærme. 
Skolerne kan downloade alle film og bruge dem på infoskærme 
og intranet.

Hæder til tradium
Erhvervsskolen Tradium fra Randers har fået prisen for "Årets Of-
fentlige Bestyrelse" for sit professionelle bestyrelsesarbejde - især 
med fokus på de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer, 
udvikling af skolen og solide økonomiske resultater.

- Jeg er ikke kun glad for prisen for vores egen skoles skyld. 
Jeg mener også, prisen sætter fokus på den store indsats, der 
ydes generelt i erhvervsskolernes bestyrelser, hvilket er vigtigt at 
få frem i offentligheden, siger Tradiums bestyrelsesformand Sø-
ren Sørensen.

Et netværk af bestyrelsesforeninger og brancheorganisationer 
står bag prisen, som skal fremhæve bestyrelser, der viser, hvordan 
principperne for "God Selskabsledelse" virker i praksis, samtidig 
med at der skabes værdi.



N S T E A F G A N G

TA F A R A V E LL

Studieture for små og store grupper til hele verden.
Personligt, prisrigtigt og planlagt til mindste detalje.

AlfA Travel har ambitioner, både på dine og egne vegne. 
Du skal have en rejse, der er en succes, lige fra I står i 
transithallen, til I sætter foden på dansk jord igen. 
Vi vil levere en rejse, hvor der er tænkt på alt 
- fra Alfa til Zeta.

Vi er et dansk, privatejet rejsebureau der er specialister i 
studierejser og grupperejser. Vi skræddersyer jeres rejse 
til den rigtige pris og sørger for, at I har en fast kontakt-
person hos os – både før, under og efter rejsen.

D N S KA
NU F H G I GA

TP I V A E J E TR

88 2 0 8 7 00
Ring til os på vores gratis nummer 80 20 88 70 eller gå 
ind på vores hjemmeside www.alfatravel.dk og udfyld 
vores tilbudsformular. 

Så vender vi tilbage til dig med et uforpligtende tilbud, 
der matcher jeres ønsker.

A F A T A E LL D K.VR

rejser efter mål!

Nygade 5 - 7500 Holstebro
Telefon 8020 8870

info@alfatravel.dk - www.alfatravel.dk

Vi har mange faste og loyale kunder, som vender tilbage 
år efter år. Test os, og lad os vise, at vi lever op til det, 
vi lover:
“Det er nu 3. gang vi har benyttet os af AlfA Travel i forbindelse 
med den årlige studietur til London. Alle gange har AlfA Travel ydet 
en fantastisk service i forbindelse med planlægning af studieturen. 
De håndterer vores ønsker hurtigt og professionelt, og de udviser 
altid stor fleksibilitet med hensyn til eventuelle ændringer i antallet 
af rejsedeltagere - også selvom det er efter den aftalte tidsfrist :-). 
Vi glæder os allerede til igen at benytte os af AlfA Travels super 
service til næste år.”   
Anne Juhl Nielsen, CPH WEST
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lærer bag 
tremmer

{ Af signe lukowski – foTo: Helene BAgger }

låste døre, sikkerhedsprocedurer og topmotiverede 
kursister. Det er virkeligheden for en lille håndfuld VUC-
lærere, som har sagt ja til at undervise i Hobro Arresthus.

Bag den gamle politistation i Hobro 
ligger byens arresthus. Dansklærer 
Mette Engel Pedersen står foran den 

tunge jerndør og venter på at blive lukket 
ind. Hun hilser på fængselsbetjenten, læg-
ger sit overtøj i et metalskab lige inden for 
døren og fortsætter ind på den anden side 
af tremmerne. Efter et besøg i vagtstuen 
er hun klar til at hente kursisterne i deres 
celler og begynde dagens undervisning.

Mette Engel Pedersen er en af fire læ-
rere fra det lokale VUC, som har sagt ja til at 
deltage i et forsøg med import af undervis-
ning i arresthuse. Formålet er at give langt 
flere indsatte mulighed for at komme i gang 
med eller fortsætte deres uddannelse, mens 
de sidder inde. I Hobro får alle indsatte til-
budt undervisning i dansk, matematik eller 
engelsk på avu eller FVU-niveau. Og det er 
der mange, som tager imod.

– Undervisningen er eksploderet, si-
den vi startede forsøget. Vi har minimum 
ti indsatte, som går i skole, nogle gange 
op til 15. Det er overraskende, at der er så 
mange, som gerne vil være med, fortæller 
overvagtmester Ole Stenum.

Ingen utryghed
Rammerne og vilkårene for at undervise i et 
arresthus er noget anderledes, end lærerne 
er vant til, og derfor har man på VUC lagt 
vægt på, at alle som deltager, selv har lyst.

– Det skal være frivilligt at deltage i pro-
jektet, for det dur ikke, hvis man går herinde 
og er utryg. Derfor havde vi en informati-
onsdag i arresthuset, inden projektet star-
tede, hvor lærerne kunne spørge ind til alt. 
Efterfølgende var der nogle, som meldte 
ud, at det ville de gerne, og andre ville ikke, 
fortæller Preben Christensen, som er afde-
lingsleder på VUC Nordjylland.

Mette Engel Pedersen var ikke i tvivl om, 
at hun skulle sige ja, da muligheden bød sig.

– Det er en spændende opgave. Jeg 
havde faktisk tidligere tænkt, at jeg godt 
kunne tænke mig at undervise sådan et 

Undervisningen er eksploderet, siden forsøget 
startede. Det har overrasket overvagtmester 
Ole Stenum, at så mange vil være med.
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fAkTA 
Hobro Arresthus er et af seks arresthuse, 
som deltager i projektet med import af un-
dervisning i arresthuse. Importforsøget er 
et led i satspuljeprojektet ”Styrket uddan-
nelse til indsatte” og løber frem til udgan-
gen af 2014 (se omtale og interview i Ud-
dannelsesbladet nr. 11, november 2012).

Hobro Arresthus har 27 pladser. Alle ind-
satte får tilbud om undervisning, når de 
ankommer - på nær udenlandske statsbor-
gere, som ikke er en del af projektet. Sko-
lestuen har plads til fire kursister ad gan-
gen, men oftest er der to-tre på hvert hold.

Alle indsatte, som tager imod tilbuddet om 
undervisning, bliver screenet. Derefter bli-
ver der lavet en handleplan, som følger 
med, når den indsatte forlader arresthu-
set. Det skal gøre det lettere for den enkel-
te at fortsætte undervisningen inden eller 
uden for murene.

UDDANNELSESBLADET 11-2013

sted. Jeg har ikke haft nogen betænkelig-
heder i forhold til min egen sikkerhed, men 
jeg synes, det er mærkeligt at stå med en 
nøgle og kunne låse op ind til alle cellerne. 
I starten var jeg bange for, at det magtfor-
hold ville påvirke relationerne mellem mig 
og dem, fortæller hun.

– Jeg tænkte meget over, hvad det var 
for nogle mennesker, vi ville komme til at 
møde, og hvordan det ville være at skulle 
låse nogen inde. Men jeg er blevet taget rig-
tig godt imod og har ikke på nogen måde 
følt mig utryg, siger Flemming Fabricius, 
som underviser i matematik.

vil gerne skrive pænere
Begge lærere er overraskede over, hvor en-
gagerede kursisterne er.

– De er meget motiverede for at få 
danskundervisning. Deres eneste måde 
at kommunikere med omverdenen på er jo 
gennem breve, og derfor vil de gerne være 
bedre til at stave. Der er også flere, som har 
sagt til mig, at de kommer, fordi de gerne 
vil have en pænere håndskrift, siger Mette 
Engel Pedersen.

– De vil det rigtigt gerne, og de arbej-
der ihærdigt. Niveauet er rimeligt højt, og 
det havde jeg faktisk ikke troet, siger Flem-
ming Fabricius.

Men han ved godt, at der er andre ting 
end undervisning, der fylder:

– Vi kan godt mærke, hvis de skal i ret-
ten dagen efter eller har et møde med deres 
advokat. Så kan de ikke rumme undervis-
ningen. I forvejen er det voldsomt for nogle 
af dem at skulle undervises. Bare en lek-
tion, så er de fyldt op.
stiller krav til sikkerheden
Et af vilkårene ved at undervise i et arrest-
hus er, at kursisterne løbende bliver skif-
tet ud. Nogle bliver sendt videre til afsoning, 
andre bliver løsladt, og der kommer nye til. 
Og selv om udgangspunktet for holdsam-

mensætningen er kursisternes niveau, er 
der også andre hensyn at tage.

– Man er nødt til at sætte de indsatte 
sammen på den rigtige måde. Hvis man la-
ver et hold kun med stærke indsatte, kan 
læreren komme i klemme. Der er også et 
hierarki blandt de indsatte, som man skal 
forholde sig til. Men det snakker vi med læ-
rerne om, fortæller Ole Stenum.

Et arresthus er i sagens natur heller ikke 
et sted, hvor man bare kommer og går. Der-
for blev der lavet en drejebog ved projek-
tets start, hvor alle procedurer er beskre-
vet, så lærerne ved, hvordan tingene fore-
går bag tremmerne.

– Det er klart, at det sikkerhedsmæs-
sigt stiller nogle krav og kræver ekstra op-
mærksomhed at have lærere udefra gå-
ende herinde. Personalet var lidt nervøse 
ved at skulle lukke fremmede mennesker 
ind i arresthuset i begyndelsen. Men vi har 
taget et billede af alle lærerne, så betjen-
tene kan genkende dem, når de kommer, 
og nu fungerer det fint, siger Ole Stenum.

Både Hobro Arresthus og VUC Nordjyl-
land er glade for samarbejdet, som kører 
”upåklageligt”.  Og projektet har stor betyd-
ning for de indsatte.

– Det giver mere ro, når de indsatte har 
noget at lave. De er meget glade for under-
visningen, og de vil komme til at savne til-
buddet, hvis det stopper igen, siger over-
vagtmesteren. *

VUC-lærer Mette Engel Pedersen fortæller, 
at de indsatte er meget motiverede for 
danskundervisning. Deres eneste måde at 
kommunikere med omverdenen på er jo 
gennem breve, så de vil gerne være bedre til at 
stave, og nogle vil have en pænere håndskrift.
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Tilstedeværelse
Hidtil har det været sådan, at man som lærer har kunnet arbejde hjemme-
fra, når der ikke var planlagte aktiviteter på skolen. Med de nye regler skal 
alt arbejde foregå på skolen, medmindre der er en specifik aftale om, at 
dele af arbejdet kan udføres andre steder. Du har krav på at vide, hvornår 
du skal møde, og hvornår du har fri, og inden for det tidsrum skal du ar-
bejde på skolen.

Grunden til denne ændring er, at der i de nye regler ikke længere er sat 
faste tidsakkorder af til de opgaver, læreren skal varetage. Hvis du vælger at 
arbejde hjemme – uden at der indgået en aftale på din arbejdsplads om hjem-
mearbejde – er du ikke sikret registrering af de timer, du arbejder. De timer, 
du bruger derhjemme, kan altså meget vel ende med at blive gratis arbejde.

Værnsregler
På mange skoler har der indtil nu været afta-
ler om, at lærerne skulle kende deres arbejds-
tid på forhånd - for eksempel fire uger før en 
periodes begyndelse. Efter 1. august har du 
ikke længere krav på at kende din arbejdstid 
med et præcist varsel. Hvis der pludselig duk-
ker en ekstra opgave eller et ekstra hold op, 
kan du i princippet blive bedt om at træde til 
med dags varsel. Men ledelsen skal oplyse dig 
om din arbejdstid ”så tidligt som muligt” i form 
af en tjenesteplan.

den 1. august 2014 får de f leste af Uddannelsesforbundets 
medlemmer nye arbejdstidsregler. Det er et resultat af 
Folketingets lovindgreb i forårets lockout. Men hvad kommer 
det til at betyde for dig? Uddannelsesbladet har set lidt 
nærmere på reglerne.

arbejdstid 
(ikke kun) for 
begyndere

{  Af signe lukowski }

Indflydelse og medinddragelse

Med de nye arbejdstidsregler ændres lærernes arbejdsforhold markant. Der-
for skal ledelsen inddrage og orientere din tillidsrepræsentant om ændringerne.  
De skal drøftes i samarbejdsudvalget, og der skal udarbejdes ny arbejdsplads-
vurdering (APV). Det er derfor en god ide, at du og dine kolleger har tæt kon-
takt til både jeres tillidsrepræsentant og jeres arbejdsmiljørepræsentant.

I fællesskab kan I arbejde for gode arbejdsvilkår, så I også fremover kan  
levere god kvalitet i undervisningen og sikre et godt arbejdsmiljø.

Din tillidsrepræsentant kan fortsat indgå aftaler med ledelsen om arbejds-
vilkårene, hvis der er vilje til det lokalt.
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Fuld ledelsesret
Det er din leder, der som udgangspunkt be-
stemmer, hvornår du skal være på arbejde, og 
hvad du skal lave. Når alle lokalaftaler bliver op-
sagt per 1. august, vil der ikke længere være 
en specifik mængde tid til for eksempel for-
beredelse, og din leder kan vælge bare at for-
tælle dig, hvilke opgaver du skal løse inden for 
et bestemt tidsrum. I sådanne tilfælde skal du 
selv forsøge at finde tid til planlægning, forbe-
redelse, at rette opgaver og dine øvrige arbejds-
opgaver inden for det givne tidsrum.

Hvis du ikke har tid nok til at løse dine op-
gaver på en tilfredsstillende måde, skal du kon-
frontere din leder med problemet. Lederen må 
så tage stilling til, om du skal løse færre opga-
ver, eller om kvaliteten i opgaveløsningen skal 
reduceres. I så fald kan det være en god ide at 
involvere din tillidsrepræsentant.

Tjenesteplan
Du har krav på at få en opgaveoversigt ved skoleårets start. Oversigten skal i 
store træk angive, hvilke opgaver du skal løse i løbet af året, og den skal ud- 
arbejdes på baggrund af en dialog mellem dig og din leder. Da de nye regler træ-
der i kraft 1. august 2014, skal du have din tjenesteplan senest den 31. juli 2014.

Hvis der bliver behov for at ændre væsentligt i din opgaveoversigt i løbet af 
året, skal din leder tale med dig om det først, så I kan diskutere konsekven-
serne af ændringerne.

Der er endnu ikke nogen mere konkret beskrivelse af, hvad en opgaveover-
sigt skal indeholde, eller hvor specifik den skal være.

Aldersreduktion (eud og VUC)

Er du lærer på en erhvervsskole, har du hidtil haft ret til at få nedsat din 
arbejdstid med 175 timer om året, når du er fyldt 60 år. Underviser du på 
VUC, har du haft mulighed for at få medregnet 21 minutter per undervis-
ningstime i arbejdstidsopgørelsen fra den normperiode, hvor du fylder 60 år.

Hvis du fyldte 57 år senest den 31. juli 2013, har du fortsat mulig-
hed for aldersreduktion efter de nuværende regler. Var du over 50 år 
den 31. juli, men ikke fyldt 57 år, kan du stadig gå ned i tid, når du fyl-
der 60, men din løn reduceres tilsvarende. Din pensionsoptjening vil  
derimod ikke blive påvirket.

Var du ikke fyldt 50 år den 31. juli 2013, får du ikke mulighed for al-
dersreduktion.

Aften- og weekendarbejde
På VUC og kommunale sprogcentre ændres tillæggene for un-
dervisning om aftenen eller i weekenden. Hidtil har alle fået et 
fast tillæg, men fremover vil det være på 25 procent af din time-
løn ved aftenarbejde, og 75 procent af din timeløn ved weeken-
darbejde. Tillæggene vil altså ikke længere være ens for alle, 
men bestemt af ens individuelle timeløn.

Weekendarbejde tæller ikke længere med i årsnormen, så 
hvis du har weekendarbejde, kan du opleve, at din samlede 
arbejdstid bliver højere end din årsnorm, uden at du får over-
tidsbetaling. Hvis overtiden afspadseres, indgår den dog sta-
dig i årsnormen.
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Så er det ved at være sæson for sild, snaps 
og sleske blikke. Men andre ord: julefroko-
sten, som vi alle glæder os til. Eller gør vi?

En rundspørge, som analyseinstituttet 
Wilke har lavet for nyhedsbureauet News-
paq, viser, at næsten halvdelen – 47 pro-
cent – deltager i sociale arrangementer på 
jobbet af pligt.

- Lederne opfatter typisk sociale arran-
gementer som et frynsegode, men de skal 
forstå, at det ikke nødvendigvis er en gave. 
Det er faktisk en del af arbejdet at komme 
til firmaets julefrokost, siger ledelseseks-
pert Christian Ørsted, der står bag bogen 
"Livsfarlig ledelse".

Hvis man ikke deltager, melder man sig 

nemlig ud af det fællesskab, der er så vig-
tigt for, at man har det godt på arbejdet. 
Derfor skal man undgå at melde afbud, 
forklarer han.

Den holdning deler Anders Raastrup Kri-
stensen, der står bag bogen "Det grænse-
løse arbejdsliv". Han forsker i balancen mel-
lem familie- og arbejdsliv og mener, at so-
ciale arrangementer er det, der gør, at med-
arbejdere er villige til "at gå et ekstra skridt 
for hinanden". Han mener dog også, at de 
seneste års fokus på work-life balance har 
gjort det mere legitimt at stå ved sine pri-
oriteringer. Det vigtige er, at man siger fra 
over for fællesskabet på en ordentlig måde.

- Faren er, at kollegerne tror, man ikke 

er interesseret i dem som mennesker, hvis 
man altid melder afbud. Derfor må man 
gøre det klart, hvorfor man vælger at prio-
ritere på en anden måde.

Ledelsesrådigiver Helle Bruun Madsen 
har et andet syn. Hun peger på, at vi i dag 
får masser af social kontakt gennem arbej-
det, fordi der er meget mere teamarbejde 
end tidligere.

- Behovet for at feste sammen er der-
for ikke det samme som tidligere. Det be-
tyder ikke nødvendigvis, at man har mindre 
kendskab til sine kolleger. I dag spiser man 
måske bare frokost sammen i stedet for at 
drikke fredagsøl. *

pAusenl l

Halvdelen gider ikke julefrokosten

Kilde: Newspaq
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prøver flere vuC-lærere at undervise i landets arresthuse



26 uddannelsesbladet 11-2013

de unge på produktionsskolen i Ros-
kilde er glade for deres skole. Det 
viser en undersøgelse, som Bør-

nerådet står bag, blandt unge i Roskilde 
kommune.

En af dem er Nana Balvig. Hun er 18 
år og begyndte på Roskilde Produktions-
skoles teater- og musiklinje for tre uger 
siden. Efter en hård tid i folkeskolen og 
en erhvervsuddannelse, som hun ikke var 
klar til, faldt valget på produktionsskolen i  
Roskilde, hvor hun er glad for at møde 
hver dag.

– Sidst jeg lavede lektier var i syvende 
klasse, og jeg var nærmest ikke i skole i ot-
tende og niende klasse på grund af mob-
ning. Når jeg tænker på folkeskolen er det 
et gråt sted, hvor man ikke har lyst til at 
være. På produktionsskolen er der lyst, og 
det er rart at være her. Nu har jeg lyst til 
at komme i skole, lige meget hvor træt jeg 
er, siger hun.

I folkeskolen havde elever og lærere in-
gen respekt for hinanden. Ifølge Nana var 
lærerne lige så onde som børnene, der 
mobbede.

– På produktionsskolen er det helt an-
derledes, for der er gensidig respekt mel-
lem lærere og elever. Der er ingen mobning. 
Lærerne er rigtig dygtige alle sammen og 
går op i det, de underviser i, og det gør det 
fedt at gå i skole, siger Nana Balvig. 

Folkeskolen bliver ifølge Børnerådets 
undersøgelse beskrevet som spild af tid 
af flere end hver tredje pige på produkti-
onsskolen. Nana Balvig beskriver den på 
samme måde.

– Der var ingen konsekvens, hvis man 
ikke lavede sine lektier. Der var heller in-
gen respons, hvis man lavede sine ting, så 
det gad jeg ikke. Det var spild af tid og use-
riøst, siger hun.

mobning i folkeskolen
Undersøgelsen fra Børnerådet viser, at 35 
procent af de piger, der går på produktions-
skole, ofte er blevet mobbet i folkeskolen. 
Nana Balvig blev mobbet fra femte klasse 
og ikke bare af elever, men også af sin lærer.

– Min lærer var virkelige en skurk. Han 
kaldte folk grimme ting. Engang tog han 
også fat i min venindes arm, så hun fik blå 
mærker. Vi var flere, som var udsat for hans 
grove opførsel, men når vi klagede, fik vi at 

” Jeg var  
overrasket 
over, at lærere 
kunne være  
så søde”

Hver tredje pige på produktions- 
skolerne er blevet mobbet i folkeskolen. Nana 

Balvig er en af dem og har derfor forbundet 
skole med mobning og uengagerede lærere. 

Det har produktionsskolen i Roskilde  
vendt op og ned på.

{  Af sAndrA l .  f.  Bye – foTo: Helene BAgger }
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vide, at hans undervisningsmetode bare var 
lidt hård, siger hun.

Da Nana var 15 år, sprang hun ud som 
lesbisk, og derfor mente hendes lærer, at 
der skulle være regler for, hvordan hun måtte 
omgås de andre piger.

– Jeg måtte ikke klæde om sammen 
med de andre piger, fordi han syntes, det 
var klamt. Vi fik også en ny pige i klassen 
på det tidspunkt, og jeg ville bare være åben 
og venlig over for hende, men det syntes 
min lærer var upassende, fordi jeg er les-
bisk, siger hun.

Efter en folkeskoletid, hvor Nana aldrig 
lavede lektier, og ofte blev mobbet og pjæk-
kede, har hun for første gang i lang tid været 
i skole i en hel uge uden fravær. Det skyl-
des det positive og imødekommende miljø 
på Roskilde produktionsskole.

– Jeg er bare så glad for at være her. 
Allerede den første dag havde jeg fået en 
masse nye venner. Der gik to dage, og så 
var jeg venner med alle på Facebook, fordi 
alle var så imødekommende, fortæller hun.

engagerede lærere
Undersøgelsen fra Børnerådet viser, at 
85 procent af pigerne på produktionssko-
len har det godt med alle eller de fleste af 
deres lærere. Nana er også meget tilfreds 
med sine lærere, og især lærernes enga-
gement i eleverne fanger hende.

– Hver morgen, snakker vi om, hvad vi 
forventer af dagen både personligt og fag-
ligt. De er interesserede i, om man har det 
godt. Det synes jeg er fedt. Jeg var helt over-
rasket over, at lærere kunne være så søde.

På produktionsskolen føler hun, at der 
bliver taget hånd om problemerne, og der 
er konsekvenser, hvis man ikke møder op. 
Hvis man ikke kommer i skole får man ikke 
nogen penge. I folkeskolen skete der ingen-
ting. Nana er glad for lærerne, men vejle-
dernes arbejde har imponeret hende meget.

– Det er ikke sådan, at man er et stykke 
papir i en bunke, som der aldrig bliver talt 
om. De tager fat i tingene med det samme 
og gør det ordentligt, og samtidig er de vir-
kelig forstående, siger hun.

realistisk undervisning
For nylig deltog Nana i skolens arrange-
ment Popstars, hvor hun skulle synge for 
de andre elever. Det var en oplevelse, som 
gjorde hende sikker på, at det var det rig-
tige sted at være.

– Jeg var nervøs, og jeg rystede over 
det hele. Det gik vildt dårligt, men folk 
bakkede mig op på en ærlig og konstruk-
tiv måde. Det var rigtig rart, at de ikke bare 
sagde, at det var vildt godt eller vildt dår-
ligt. Jeg fik at vide, at jeg bare skulle øve 
mig, for så kunne der komme noget godt 
ud af det, siger hun.

Den realistiske og positive tilgang til un-
dervisning har været med til at give hende 
noget af den selvtillid tilbage, som hun mi-
stede i folkeskolen.

– Jeg er stadig usikker, men jeg har det 
bedre nu. Jeg har for eksempel altid troet, 
at jeg var dårlig til at synge, og at jeg var 
umusikalsk. Men jeg synes faktisk, jeg er 
god til det nu, siger hun.

Til jul skal Nana Balvig starte på dyre-
passeruddannelsen på Roskilde Tekniske 
Skole. Hun har gået der før, men hun var 
ikke klar, fordi hun ikke var vant til de faste 
mødetider og lektier. Det er hun nu. Selv 
om hun glæder sig til begynde på uddan-
nelsen, er det også lidt trist.

– Jeg vil jo gerne i gang med en uddan-
nelse, men jeg har næsten ikke lyst til at 
tage herfra. Jeg er virkelig glad for at gå 
her, siger Nana Balvig. *

Produktionsskolen har gjort Nana Balvig klar 
til at genoptage sin erhvervsuddannelse.
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kronIk

skolefusion = 
kommunikation
der er udbredt enighed om, at kommunikation er afgørende for, om en fusionsproces lykkes eller 
ej. Alligevel bliver en fusionsproces ofte vanskelig og smertelig for alle. Denne kronik slår fast, at god 
kommunikation i en fusionsproces starter langt tidligere og rækker langt bredere, end man tror.

af Steffen lund, vicedirektør, CPH West, og

kirsten m. Danielsen, organisationsrådgiver, Learn2innovate

GENNEM DE SENERE ÅR har udviklingen kun 
vist én vej: Der skal være færre og større 
skoler. Udviklingen er næppe stoppet, og 
vi må forvente, at der også fremover vil ske 
fusioner. Forandring er således et livsvilkår, 
og både lærere og ledere skal bliver bedre 
til at håndtere sammenlægninger kompe-
tent, så undervisningen kan fortsætte upå-
virket, og eleverne kan få den uddannelse, 
de har krav på.

Til den professionelle håndtering hører 
intern kommunikation, og det er da også 
vores erfaring, at der i de fleste skolefusi-
oner afsættes pænt med ressourcer hertil. 
Til gengæld er der sjældent fokus på, om 
medarbejderne overhovedet er i stand til at 
modtage, forstå og handle ud fra den in-
formation, ledelsen giver. Processen løber, 
og lærerne oplever manglende indflydelse 
og manglende autonomi, fordi tingene er 
kastet op i luften, de kendte beslutnings-
gange er sat ud af drift, og værdigrundlaget 
er i bevægelse. En fusionsproces er altså 

fyldt med elementer, der påvirker menne-
skene i organisationen negativt.

Hvis fusionen også skal lykkes på det 
menneskelige plan, må ledelsen involvere 
lærerne i processen og yde en tidlig og ud-
videt kommunikationsindsats. Det kan gø-
res sådan: Den øverste ledelse formule-
rer kortfattet målet med den fusionerede 
skole og skitserer, hvilken vej man skal gå. 
Det gøres klart, hvad der kan ændres, og 
hvad der står fast.

Oftest er det hensynet til økonomi og 
effektivisering af stabsfunktioner, der er 
anledning til skolefusioner, mens nye krav 
til undervisning eller pædagogik sjældent 
i sig selv fører til en fusion. Derfor oplever 
lærerne ikke sig selv som årsag til en fu-
sion, men snarere som dem, fusionen går 
ud over, og de kan vanskeligt se mervær-
dien ved og målet med den nye skole. Der-
for skal ledelsen orientere om beslutningen 
tydeligt, klart og visionært.

Eksisterende systemer og fællesskaber, 

deres værdier og koder identificeres, og der 
skabes bevidsthed om de forskellige, lige-
værdige forståelser af skolen.

FOR AT FORSTÅ LÆRERNES udgangs-
punkt, skal ledelsen være opmærksom på, 
hvilke værdier de to skoler bygger på. Den 
ene skole kan have en international profil 
og vægter elevernes årlige studieture højt, 
mens den anden ligeså legitimt priorite-
rer fastholdelse af svage elever. På begge 
skoler kan ledere og lærere være så inte-
grerede i forståelsen af, hvad der er vigtigt 
ved at drive skole, at de slet ikke skænker 
det en tanke, at det kan være anderledes 
på den anden skole.

Selvforståelsen på de to skoler kan bygge 
på to meget forskellige diskurser, hvor den 
ene alene handler om pædagogik og læring, 
mens den anden handler om sammensatte 
hensyn til økonomi, politik og pædagogik. 
Når lærerne oplever, at flere hensyn ”plud-
selig” tillægges vægt i beslutningstagnin-
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gen, bliver det mere vanskeligt for dem at 
gennemskue ledelsens beslutningsparame-
tre. Lærerne vil forsøge at finde de pæda-
gogiske argumenter for beslutningen, men 
må opgive, og så giver beslutningen ingen 
mening, og de kan ikke handle rationelt.

Med skelen til systemteorien er det en 
hjælp at se på de to fusionerende sko-
ler som to lukkede systemer med hver sin 
selvforståelse, egne værdier og egne ko-
der. Begge skoler består yderligere af en 
række subsystemer – fx knyttet til et fag 
eller et fast bord i lærerværelset – der også 
har hver sin forståelsesramme. Disse sy-
stemer og deres koder kan være vanske-
lige at definere, men først når de forskel-
lige systemer er identificeret, og de koder, 
systemerne bruger, er anerkendt af omgi-
velserne, kan der skabes dialog og en fæl-
les forståelse af skolen. 

Ledelsens opgave er derfor at formidle 
ikke alene den enkelte beslutning, men 
også hele argumentationen bagved gen-
nem et ordvalg og et værdisæt, der ligger 
inden for det system, som lærerne kender 
fra deres oprindelige skole og kan identi-
ficere sig med. Den ledelsesudfordring lø-
ses bedst gennem lærernes lokale leder, 
der forstår de gamle værdier og dermed 
kan forklare de nye beslutningsparame-
tres legitimitet gennem de kendte beslut-
ningsparametre. 

Den nye ledelsesgruppe etableres for-
melt og socialt.

OFTE ER DET UKLART i en fusionsproces, 
hvem der har kompetence til hvad. Ledel-
sesgruppen er ofte reduceret, og opgaverne 
er flyttet rundt. Med nye beslutningspara-
metre vil nogle lederes kompetencer miste 
værdi, mens andres tillægges større be-
tydning, så lederne skal ikke alene udføre 
flere og nye opgaver, men også gøre det i 
en ny magtbalance. Topledelsen bør derfor 
bruge god tid på at afklare ledelsesrummet 
for hver leder og sikre, at beslutningskom-
petencen er de rigtige steder.

Det er afgørende, at mellemledere, der 

ikke kan se merværdien af den fusionerede 
skole, fjernes. Den formelle ledelsesgruppe 
skal kunne have tillid til, at de udgør den re-
elle ledelse og er et blivende team, der ar-
bejder for samme sag. Når ledelsesteamet 
er etableret formelt, og der er opbygget 
en fælles forståelse for den nye skole, må 
topledelsen i vidt omfang delegere beslut-
ningskompetence til mellemlederne, så de 
får mulighed for at handle ud fra det nye 
værdigrundlag og de nye målsætninger.

Som medarbejderrepræsentant kan man 
støtte topledelsen i at orientere åbent om 
de beslutninger, der skal træffes i forhold 
til etablering af skolens nye ledelse. Hvis 
lærerne hører, hvilke udfordringer der skal 
løses, kan de bedre forstå beslutningerne 
og vil møde en ny mellemleder mere positivt.

Der sker løbende formel og uformel in-
formation.

Mangel på kommunikation er ofte det, 
medarbejdere peger på som kilde til usik-
kerhed i en fusionsproces, og en af de cen-
trale problematikker i fusioner er, hvordan 
de kommunikationsmetoder, ledelsen an-
vender, får den tilsigtede funktion. 

Hvis ledelsen forstår kommunikation 
som information, der modtages i samme 
form, som det er afsendt uden tab af ind-
hold eller forståelse, vil de typisk kommu-
nikere med lærerne gennem skriftlige me-
dier som nyhedsbreve, mødereferater, mails 
til større grupper og gennem mellemledere. 
Når denne typer af medier anvendes, bli-
ver kommunikationen formel og generel og 
rammer derfor ikke medarbejderne, som 
mest er optaget af praktiske og nære for-
hold som: ”Hvilket lokale skal jeg undervise 
i, kan jeg stadig spørge NN om kørselsaf-
regning?” Hvis ledelsen samtidig er usikker 
på værdier og koder, bidrager ledelsen til 
utryghed og utilfredshed i stedet for over-
skuelighed og afklaring.

Lærerne har brug for både uformel dia-
log om de mange spørgsmål og formel in-
formation om status og beslutninger. Læ-
rerne har også brug for, at ledelsen lytter 
til dem og anerkender deres bekymringer. 

MEDARBEJDERNE KAN BIDRAGE TIL at 
gøre ledelsen bevidst om, at information 
og viden ikke blot kan flyttes rundt som en 
bold mellem hænder, men vil blive fortolket 
ud fra alle systemernes forståelsesram-
mer, og at relevant kommunikation må tage 
højde herfor. Hvis medarbejderne samtidig 
er bevidste om, hvordan de selv udtrykker 
sig om fusionen – fx om der pr. automatik 
tales om ”os og ikke de andre” – kan den 
enkelte medarbejder aktivt bidrage til en 
positiv fusionsproces.

Ledelsen skaber i samspil med lærerne 
en struktur af små grupper og fællesskaber, 
hvor lærerne udvikler nye indsatsfelter og 
i dette arbejde afprøver og forhandler den 
fælles skoles værdigrundlag.

Ledelsens kommunikationsopgave er 
en udvidet formidlingsopgave, der hand-
ler om at skabe rum i organisationen til at 
skabe fælles forståelse af den fusionerede 
skoles mål og indhold. Det sker bedst gen-
nem etablering af nye selvstyrende grup-
per – mikrosamfund – til løsning af nye ud-
fordringer, og så give disse en særlig ledel-
sesopmærksomhed. 

For at skabe den relevante ledelses-
mæssige styring frem mod målene med 
fusionen, må ledelsen gennem dialog med 
grupperne skabe sig indblik i, hvordan ud-
viklingen i mikrosamfundene er, vurdere be-
hovet for ledelse og igangsætte initiativer, 
der kan katalysere en konstruktiv udvikling. 

Der formuleres et sæt anerkendte be-
slutningsparametre, som består, indtil nye 
beslutningsparametre bliver relevante og 
indarbejdes i det fælles grundlag.

Denne vej kan kun vælges, hvis den øver-
ste ledelse er startet med at formulere nye 
værdier og mål for den nye skole, og så der-
efter ”udbyder” en række udfordringer til 
løsning i lærergruppen. Ledelsen kan stille 
grupperne opgaver, der i praksis afprøver 
skolens nye beslutningsparametre og der-
med kvalificerer den pågående diskussion 
af beslutningsgrundlaget. Nye pædagogi-
ske indsatsområder kan udvikles og formes 
af mikrosamfund, som fx udbredelse af in-
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novationsdidaktik på skolen eller kvalificering af evalueringskulturen. Ved at lægge dette 
ansvar hos lærerne, får den enkelte lærer identitet, autonomi og indflydelse, og lærerens 
lyst og evne til informations- og videndeling på tværs af skolen styrkes.

På dette fundament kan ledelsen fungere som talerør for organisationen og kommu-
nikere relevant om fusionsprocessen. Ledelsen vil også opnå legitimitet til at lægge mere 
klare rammer for mellemledernes beslutningskompetence og for den enkelte lærers og 
gruppes autonomi samt træffe de afgørende og ubehagelige beslutninger. Om ikke før, 
så er det nu, ledelsen skal skille sig af med medarbejdere og ledere, der forsat modar-
bejder virkeliggørelsen af den nye skole.

KOGT IND TIL BENET handler kommunikation i en fusionsproces om at formidle beslut-
ningen om fusionen ud på skolen, at sætte retning og mål, at muliggøre, at lærerne kan 
gå ind i en diskussion af, om de parametre, der ligger til grund for beslutningerne i pro-
cessen, holder, at undlade at træffe beslutninger ud fra gamle parametre, at forhandle 
beslutningsparametrene med lærerne, lige så længe fusionsprocessen er i gang, og en-
delig at holde sig for øje, at det tager lang tid, inden fusionsprocessen er ovre, og den 
nye struktur og kultur er etableret - længere end man tror.

Så er der mulighed for at få den gode fusionsproces, der også lykkes på det menne-
skelige plan. *

Denne kronik er skrevet med ud-
gangspunkt i Steffen Lund og Carl 
Johan Paulsens kandidatopgave på 
uddannelsen til cand.merc. HRM 
samt praksiserfaringer fra flere fu-
sioner på CPH WEST og som spa-
ringspartner for ledelser på andre 
skoler i forbindelse med deres fusi-
onsprocesser.

Steffen Lund er vicedirektør på CPH 
WEST, der med 440 undervisere og 
10.000 elever er en af landets stør-
ste ungdomsuddannelsesinstituti-
oner med både gymnasiale og er-
hvervsrettede uddannelser.

Kirsten M. Danielsen driver selv-
stændig konsulentvirksomhed in-
den for innovation og strategisk ud-
vikling af uddannelsesområdet, Lea-
rn2innovate, og har sin baggrund 
som specialkonsulent i Undervis-
ningsministeriet.

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

Få en udbytterig studierejse

Studierejser
til hele verden

Læs mere på jr.dk

5.595
Pr. pers. i en gruppe

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

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

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

Andre eksempler på studierejser m/fly

70 20 19 15 www.jr.dk

Rejsekonsulent  
Gabriella Santangelo
”Jeg har rejst i 22 lande og har speciale i 
studierejser. Ring eller skriv til mig og få 
hjælp til at sammensætte en studierejse der 
passer til netop jeres ønsker og behov.” 
Kontakt: 86 20 77 85 / gasa@jr.dk
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Hanne Pontoppidan (HP) er i sin 
kommentar Uddannelsesforbun-
det mener (Uddannelsesbladet nr. 

10, oktober 2013) enig i behovet for en er-
hvervsuddannelsesreform og i flere af de 
tiltag, regeringen foreslår, bl.a. fire brede 
hovedområder i stedet for de nuværende 
12 indgange, bedre videreuddannelsesmu-
ligheder og et kompetenceløft til lærerne. 
Men hun lister også flere kritikpunkter. Bl.a. 
mener HP, at fleksuddannelsen er blevet til 
”en barberet egu”. Men fleksuddannelsen 
og egu’en adskiller sig på grundlæggende 
punkter fra hinanden.

Unge på egu er ude i et virksomheds-
rettet uddannelsesforløb. De har så me-
get robusthed, at de kan stå på egne ben 
i virksomheden og gennem den praktiske 
vej gennemføre en erhvervsrettet ungdoms-
uddannelse, der øger deres chancer for at 
få et arbejde bagefter.

Fleksuddannelsen er en beskæftigelses-
rettet ungdomsuddannelse målrettet unge, 
der har brug for at udvikle sig i et stærkt 
holdfællesskab og for at socialisere sig i 
forhold til arbejdsmarkedet. Med andre ord 
er fleksuddannelsen for de unge, som ikke 
er parate til at klare sig selvstændigt ude i 
en virksomhed fra dag et - modsat egu’en. 
Fleksuddannelsen indeholder derfor også 

betydelig mere undervisning end egu, bl.a. 
to fag på D-niveau. Dvs. de unge får almene 
kompetencer (fx dansk), erhvervstræning 
samt personlige og sociale kompetencer 
inden for fx kommunikation og samarbejde.

I dag er der alt for mange unge, der først 
starter på den uddannelsesvej, der er den 
rette for dem, efter de måske er faldet fra 
flere grundforløb på erhvervsskolerne. Og 
med de nederlag og manglende tro på sig 
selv, der følger med. I stedet for, at unge som 
sidste chance skal ’ende’ på produktions-
skole, egu’en eller den nye fleksuddannelse, 
vil vi vende det om, så unge får et perspek-
tivrigt uddannelsestilbud fra begyndelsen.

Fleksuddannelsen skal udgøre det mang-
lende uddannelsestilbud i form af et sam-
menhængende forløb til unge, hvor egu’en 
ikke er den rigtige uddannelsesvej, og hvor 
produktionsskolen som forberedelse til et 
grundforløb eller egu heller ikke er det. Den 
er med andre ord et sammenhængende 
ungdomsuddannelsestilbud til en gruppe 
unge, der er visiteret til at være her – og 
som har gavn af det kollektive sammen-
hold. Nogle har kritiseret, at 2500 unge 
slet ikke vil løfte behovet for uddannelses-
veje, når knap 12.000 unge ikke vil kunne 
klare de nye adgangskrav på mindst 2 i 
dansk og matematik til at komme ind på 

en erhvervsuddannelse. Men fleksuddan-
nelsen er ikke etableret for at give unge 
andre uddannelsesveje pga. adgangskrav. 
Uanset om der er adgangskrav eller ej har 
vi brug for fleksuddannelsen til en gruppe 
af unge, der i dag har en alt for stor risiko 
for at ende på kontanthjælp, fordi uddan-
nelsessystemet ikke var indrettet til dem. 
For de unge, der ikke kan klare adgangs-
kravene, vil der for det første være mulig-
hed for optagelsesprøve og optagelsessam-
taler, og der vil blive etableret forsøg med 
betinget optag, hvis man gennemfører et 
målrettet kursus før start, hvor man får de 
manglende kundskaber med. For det an-
det vil man fortsat kunne vælge 10. klasse, 
herunder den nye EUD10, og de øvrige ek-
sisterende muligheder i form af bl.a. pro-
duktionsskoler, egu’en, eller stu’en ud over 
fleksuddannelsen.

Når vi lægger et loft over optaget på 
2500 unge skyldes det, at der altid vil være 
en vis usikkerhed ved at etablere en ny ud-
dannelse. Derfor lægger vi op til at evaluere 
uddannelsen efter fire år og lade forskere 
følge uddannelsen, så vi får høstet erfarin-
gerne og evt. rettet til undervejs, ligesom vi 
også gør det med andre nye uddannelser. *

brug for  
fleksuddannelsen

Af cHrisTine AnTorini,  undervisningsMinisTer
– foTo: THoMAs TolsTrup 

kommentar
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LUDUS SUITE UDVIDES TIL ERHVERVSSKOLERNE 
Det er nu blevet muligt for erhvervsskolerne at administrere 
HHX uddannelsen i LUDUS Suite, som i forvejen benyttes på alle 
VUC’er og mange almene gymnasier. LUDUS Suite er et integreret 
system, som kan varetage både de administrative opgaver og 
kommunikationen mellem administrative medarbejdere, lærere og 
elever. 

KOORDINERING AF OPGAVEBELASTNING
Skriftligt arbejde koordineres altid mellem fagene. Læreren stiller 
opgaverne i en kalender, som viser hver enkelt elevs skriftlige 
arbejdsbelastning i alle fag. Der kan suppleres med individuelle 
frister, så en opgave kan placeres bedst muligt for alle.

Afleveringsplanen for et helt semester kan laves på få øjeblikke ved 
at reservere positioner i kalenderen, som først senere udfyldes med 
den konkrete opgave, men som alligevel vises med antal elevtimer, 
når de andre lærere planlægger.

INDIVIDUEL TILPASNING EFTER BEHOV
I LUDUS Suite er det muligt at tilpasse menuer til forskellige 
afdelinger eller grupper af personale. Derved sænkes antallet 
af unødvendige funktioner, for størst mulig overskuelighed. 
Eksempelvis kan læreren få tildelt administrative funktioner, uden 
at det påvirker andre læreres overblik. Hver medarbejder kan 
indrette sin egen menu, så der er let adgang til de funktioner, som 
bruges oftest.

OVERBLIK FOR ELEVERNE
I elevens skema er det muligt at se og aflevere skriftlige opgaver. 
Udleverede dokumenter vises på lektionen og er automatisk 
tilgængelig fra andre oversigter. I forløbsbeskrivelsen kan 
eleverne således danne sig et overblik over samtlige udleverede 
dokumenter.

INTELLIGENT EKSAMENSPLANLÆGNING
Med LUDUS Suite er det muligt at generere forslag til 
eksamensplan med automatisk kædning af hold. Der kan 
tages højde for lærerfriholdelser og eksterne bindinger 
såsom censormøder. Genereringen kan bl.a. tage hensyn til 
faglokalekapaciteten på skolen, ligesom eksamensperioden 
kan opdeles, så udvalgte eksamener planlægges i en afgrænset 
periode.

Flere grafiske oversigter giver godt overblik, og eksamenerne 
kan flyttes enkeltvis, mens en score indikerer kvaliteten af 
eksamensplanen. Der kan gemmes og arbejdes med flere 
alternative planer samtidig. For eksempel kan man arbejde videre 
på en kopi af en allerede indsendt plan og vende tilbage til den 
godkendte, hvis den nye forbedrede afvises af XPRS. 

LUDUS
STUDIEADMINISTRATION

Struktur • Overblik • Effektivisering • Fokus

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

OVERFØRSEL AF DATA FRA 
LUDUS SUITE
• Reindex
• Excel
• Fronter
• Aktivitetsindberetning 

til UVM
• Danmarks Statistik
• Eksamensdatabasen
• Optag.dk
• Uddannelsesguiden.dk
• SU
• Tilbagemelding.dk

DATAIMPORT
• Brobygning.net
• Det Centrale Personregister
• Optagelse.dk

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

UDSKRIFTER
• 350+ prædefinerede udskrifter
• Uendeligt antal mulige

Bestil en gratis præsentation og demonstration af LUDUS 
Suite på tlf. 36 14 70 70. Læs mere på: www.csc.com/ludus
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I oktobernummeret af Uddannelsesbladet er der en firesiders artikel om uenighe-
den om uddannelsesparathed mellem UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) 
og erhvervsskolerne. Tallene, der er lagt til grund, stammer fra undervisningsmini-
steriet og må selvfølgelig tages for gode varer, selv om jeg har svært ved at gen-
kende, at det skulle forholde sig sådan.

Jeg er selv vejleder på en afdeling af en stor teknisk skole. Når vi har modta-
get oplysninger om elever, hvor forældrene ønsker uddannelsesparatheden vurde-
ret på skolen, har der været tale om cirka en håndfuld per år. Det er altså ikke no-
get stort antal, vi skal vurdere.

Af de cirka fem, er der en eller to, der slet ikke møder frem til parathedsvurderin-
gen, og de bliver derfor ekspederet tilbage til UU som ikke uddannelsesparate. Af 
de resterende er der måske en eller to, hvor vi omstøder beslutningen. Det sker på 
baggrund af en samtale, som den Benny Wielandt beskrev i artiklen.

Det har for eksempel været en elev, der havde rimelige karakterer, og som ved 
samtalen virkede fokuseret og helt klar på at gå i gang med uddannelsen. Den ef-
terfølgende henvendelse til hans UU-vejleder gav det lidt mystiske svar, at hun ikke 
kendte ham så godt, da han kom fra en anden kommune end den, han gik i skole 
i. Det betød altså, at manglende kendskab til eleven ville have fået ham til at være 
ikke uddannelsesparat, hvis vi bare havde rettet ind efter UU's vurdering.

I virkeligheden synes jeg, at debatten om, at skolerne omstøder UPV fra ikke pa-
rat til parat, er vendt på hovedet. Vi oplever, at omkring ti procent af eleverne, der 
fra UU er erklæret uddannelsesparate, viser sig ikke at være det. Nogle har 00 i 
både dansk, matematik og fysik/kemi, men er alligevel blevet vurderet uddannel-
sesparate. Andre viser sig efter start at have svært ved at følge med i undervisnin-
gen, er umodne, i løbet af kort tid opbygger et stort fravær. Her har UU-vejlederne 
altså ikke kunnet spotte, at der var tale om en elev, der ikke var uddannelsesparat.

Jeg kunne forestille mig, at alle fik et obligatorisk 14-dages forløb på den ung-
domsuddannelse, de søgte ind på, og på baggrund af deres evne til at agere i ud-
dannelsen blev vurderet parate/ikke parate af lærere, vejleder på ungdomsuddan-
nelsen og UU-vejlederen i forening.

Ole Wedel-Brandt
TEC

Medlem af sektionsbestyrelsen i  
Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening,  
sektionen for vejledere ved tekniske skoler
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Redaktionen har modtaget følgende 
bøger. Nogle af dem vil blive anmeldt i 
kommende numre af Uddannelsesbladet.

undervIsnIngsKendsKab  
At planlægge og udvikle undervisning
Af Hans Jørgen Kristensen & Per Fibæk 
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KoordInerIng, KvalItetssIKrIng og 
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2013. 240 s. 295 kr.
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104 s. 150 kr.
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Debat om UPV er vendt på hovedet
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 Hassan og grethe  
– inklusion i folkeskolen
Af Jamilla Jaffer & Manu Sareen. TRIP 
2012. 160 s. 225 kr.

    

De to forfattere havde fat i en central poin-
te: Hvis etniske minoritetsbørn klarer sig skidt 
i skolen, ligger problemerne ikke nødvendig-
vis gemt i deres baggrund, hvad enten man så 
tænker på sprog, kultur eller religion. Man kan 
i stedet rette opmærksomheden på, hvad der 
sker i mødet mellem skolen og de etniske mi-
noriteter. Spørgsmålet er brændvarmt. Er det 
institutionernes håndtering af elever med ik-
ke-dansk kulturbaggrund, der skaber integra-
tionsproblemer?

Selv om de to forfattere (den ene blev kir-
keminister, mens bogen blev skrevet; den an-
den er direktør for et konsulentfirma) tager fat 
med en knaldspændende vinkel, lykkes det des-
værre ikke at sige noget særlig nyt om folke-
skolens (eller andre uddannelsesinstitutioners) 
møde med dem, man kalder de etniske mino-
riteter. Det hele kunne i hvert fald være kogt 
ned til en aviskroniks længde. Det er ikke så 
godt. Men det er værre, at som bogen skrider 
frem, hører vi mindre og mindre om eleverne. 
Til sidst er de helt væk. Derimod står der mere 
og mere om, hvordan en skole kan pleje sine 
forhold til omverdenen.

Det er beskæmmende at læse om en kon-
kret skole, at dens ”strategiske ledelse og eks-
terne mediestrategi viser, at et aktivt og målret-
tet forsøg på at formidle skolens kvaliteter til lo-
kalområdet og skabe en stolthed omkring sko-
len har betalt sig”. Betalt sig? Tja, det er i det 
mindste rene ord. Jeg gad vide, hvor pædago-
gikken bliver af i den ”strategiske ledelse og 
eksterne mediestrategi”.

Tomheden bliver ligefrem larmende, når det 
fx hedder, at ”fagligheden indebærer, at alle læ-
rere er tilknyttet et fagteam, som årligt afhol-
der tre møder med eksterne fagkonsulenter og 
fagpersoner”. Bliver man mere faglig bare af at 
sidde i et team og holde tre årlige møder med 
fagkonsulenter? Jeg tvivler.

Det er nærliggende at tænke, at manage-
menttænkningens indtog i skoleverdenen har 

ført til, at man nu åbenbart skal lade børnene i 
baggrunden og hellige sig den strategiske le-
delse – og denne bog er et eksempel på dette.

Steen Gottlieb

 vi taler dansk 1
Af Lisbet Thorborg. Synope 2013. Grund-
bog 226 kr. Audio-cd-udgave 288 kr.

    

 Zoom. begynderdansk
Af Ben Lecocq. Alfabeta 2013. Grundbog 
inkl. lille roman 168 s. 190 kr. Lærer-dvd 
m/10 korte film 450 kr.

    

Vi har alle prøvet det: første lektion i det nye 
fremmedsprog, og foran os ligger et grund-
bogsmateriale. Fremmedsproget som indgang 
til en fascinerende kultur, historie og nye men-
nesker er kogt ned til det basale: Hvad hedder 
jeg? Hvor bor jeg? Og hvad koster det? Samta-
lemønstre er gjort forudsigelige i en grad, som 
stiller os uforstående i ”autentiske” situationer, 
der jo aldrig følger tekstbogen. Tekstbog nr. 1 
er med andre ord et skridt på vejen, noget der 
kan/skal bygges videre på.

De fleste af os er stødt på en lille håndfuld 
af disse grundbøger i vores skoletid, og det kan 
til tider være svært at se forskellen – altså bort-
set fra, at der er tale om forskellige sprog. Er 
der virkelig så stor konsensus om et fremmed-
sprogs vigtigste elementer og tilegnelse? To ny-
ere udgivelser rettet mod studerende i dansk 
som andetsprog giver hvert deres bud på dette.

Vi taler dansk 1 er måske den mest traditi-
onelle af de to. Materialet er et alt-i-ét-system: 
Her trænes alle kommunikative discipliner, og 
kursisten forberedes til modul 1-testen i dan-
skuddannelsen i henhold til de ministerielle krav.

Bogmaterialet er inddelt i overordnede em-
ner som præsentation, transport, familie osv., 
hvorimellem der optræder sider med udtale, 
grammatisk fokus og særlige sprogfokusom-
råder. Indholdet er overvejende bygget op om-
kring dialoger og tekststykker med tilhørende 
spørgsmål og udfyldningsøvelser. Det er især 
bemærkelsesværdigt, at hovedvægten af em-
nerne indledes med en dialog og en øvelse af 

typen: Lyt og gentag med fokus på udtalen. 
Her skal det korrekte sprog først automatise-
res, hvorefter ”frie” øvelser som ”Lav en klasse-
runde” kan introduceres. Kommunikationsbeho-
vet i opgavetyperne nedprioriteres med andre 
ord til fordel for korrekthed.

Dette modsvares af enkelte dictogloss-lig-
nende øvelser, hvor kursisterne sammen skal 
rekonstruere en hørt tekst. Det samme gælder 
i en række øvelser, hvor løsrevne informationer 
om en person skal stykkes sammen til en for-
tælling. Her gives der i udgangspunktet ikke 
noget endeligt svar, og det vigtige bliver ikke 
besvarelsen, men det kursisterne siger.  

Der er tilknyttet et øvelsesmateriale, som 
frit kan downloades fra forlaget. Her finder 
man tasks og legende CL-strukturer som stil-
ler kursisterne i et reelt kommunikationsbehov. 
Øvelserne er tænkt som repetition af bogens 
kapitler og udfordrer derfor ikke grundbogens 
tilgang til indlæring. Fraværet af en lærervejled-
ning stiller dog læreren frit i forhold til, hvornår 
sådanne øvelser inddrages i forløbet.

I den anden udgivelse Zoom – begynder-
dansk ser man en helt anden tilgang. Dette 
både på det læringsteoretiske og det struktu-
relle plan. Zoom forsøger helt konkret at svare 
på udfordringerne med løbende optag/aftag, 
forskellige progressionsforløb og differentiere-
de klasser til følge. Ved at dele bogen i to og i 
anden halvdel gennemgå de samme emner på 
et højere niveau åbnes muligheden for at sam-
le en differentieret klasse om et fælles emne.

Målgruppen er den samme, og indholds-
mæssigt lægger den sig også i forlængelse af 
Vi taler dansk. Alligevel ligger de to bøger langt 
fra hinanden. Opgaverne i Zoom har næsten alle 
karakter af at være tasks eller problemløsnings-
opgaver, hvor billede og ord skal matches, bog-
staver sættes i den rigtige rækkefølge, krydsord 
løses. Dialogerne er lydbaserede, og arbejdet 
med dem task-baseret fra starten. Her er ikke 
tale om ”Lyt og gentag”, og fraværet af enhver 
form for direkte grammatisk fokus vidner lige-
ledes om en markant anden tilgang end i Vi ta-
ler dansk. Det forventes, at kursisterne i løsnin-
gen af de problemorienterede opgaver selv ret-
ter fokus mod sprogets struktur i takt med, at 
behovet for at udtrykke sig opstår.

anmelDelser
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Bogen har et meget visuelt udtryk, og sam-
men med opgavetyperne giver den et indbyden-
de og legende indtryk. Det er dog som om, kom-
munikationen forsvinder i rækken af kreative, 
men helt sikkert underholdende opgaver. Op-
gaverne er bemærkelsesværdigt tavse og kan 
løses helt uden interaktion. Hvor kommunikati-
onsbehovet skal komme fra, og hvordan kursi-
sten bevæger sig fra den receptive rolle til den 
aktive, giver materialet intet bud på.

Det er svært at se, hvordan Zoom kan fun-
gere som et alt-i-ét-system og forberede kursi-
sten i alle sprogets discipliner. Måske er det der-
for, den mindre forpligtende betegnelse grund-
bog er valgt. På den anden side bliver Vi taler 
dansk alt for rigid og tør netop i forsøget på at 
samle alt i én bog. Den ligner noget velkendt 
med sine meta-dialoger (oplæsning af andre 
menneskers dialoger), udfyldningsøvelser og 
grammatiske skemaer, men virker også gam-

meldags med sit fokus på korrekthed. Måske 
kalder tiden på andet end alt-i-ét-systemer, da 
ingen underviser alligevel vil overlade undervis-
ningen til ét materiale. Heller ikke for oversku-
elighedens skyld.

Martin Krabbe Trolle

 læringsrum
Af Rune Fjord Jensen & Bodil Hovaldt Bøjer. 
Akademisk Forlag 2013. 160 s. 269 kr.

    

Som inspirationsbog er denne bog fremragen-
de til alle os, der arbejder med læring af enhver 
slags, idet den sætter fokus på det fysiske rum 
og dets indretning og betydning for at kunne 
få mest mulig læring hos den enkelte med den 
pædagogik, organisation og de rum/lokaler, der 
er til rådighed.

Bogens fokus er indretning af børnehaven 

og indskolingen, men trækker bogen igennem 
tråde frem mod unge og voksenundervisning 
og læring for også her at kunne ”arbejde aktivt 
med rum for at bakke op om den ønskede læ-
ringssituation” (s. 8).

De mange illustrationer i form af billeder 
fra gennemførte projekter på et par skoler kan 
være en god øjenåbner for undervisere, ele-
ver/kursister og ledere til at inddrage det fysi-
ske rum, som en betydningsbærer for såvel øn-
sket som måske især uønsket adfærd, samvær 
og læring. Jeg indrømmer gerne, at det også 
umiddelbart kan virke en smule provokerende, 
da der bliver pillet godt og grundigt ved vores 
vanlige rumopfattelse, hvor der desværre ofte 
sættes parentes om lokalerne, og vi vænner os 
til dem, som de er.

Bogen præsenterer bl.a. læseren for ”den 
rumlige kalender – fra inspiration til handling” 
(s. 108ff), hvor fem elementer i et rum kan un-
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dersøges sammen af brugerne punkt for punkt: 
1) lyd, 2) lys og identitet, 3) krop og bevægelse, 
4) funktion og opdeling, 5) farver, materialer og 
inventar. Det giver sprog på rumoplevelsen og 
refleksioner i forhold til den enkeltes lærings-
stile og mangfoldigheden af måder at få den 
bedste læringssituation for alle.

Arbejder man et sted, hvor det kunne spa-
re meget tid og frustration ved at rum, gange 
og væresteder var markeret med skilte, er der 
i bogen mange gode ideer til at komme i gang 
med at designe (og udarbejde) skilte eller pik-
togrammer, som det også hedder. Måske et 
spændende projekt for en gruppe af elever på 
en produktionsskole.

Kirsten M. Larsen

 danmark i verden – fortid, nutid, 
fremtid
Af Lotte Schou & Susanne Ørnstrøm. Co-
lumbus 2011. 208 s. 246 kr.

    

"Fortiden ændrer sig ikke, men det gør histori-
en om den hele tiden" (s. 9).

Der er altid blevet udgivet historiebøger – 
og det vil sikkert fortsætte, selv om nogle ud-
givelser hurtigt bliver glemt af diverse grunde. 
Men denne beskedne bog adskiller sig posi-
tivt på flere måder fra mange andre bøger om 
Danmarks historie.

For det første er den traditionelt, men stramt 
opbygget med kendte inddelinger. Men i alle 
kapitler møder læseren også glimrende billed-
materiale – ofte meget lidt kendte – grafer, avi-
stegninger m.m.

For det andet er tekststykkerne korte. Og 
hvad der i vor tid betyder ekstra meget: spro-
get er enkelt uden at være simpelt, letforståe-
ligt uden for mange poppede fremmedord – 
og man fornemmer en tydelig, klar pædago-
gisk opbygning.

For det tredje har bogen et meget behage-
ligt layout med to spalter på hver side, hvor de 
talrige illustrationer desuden bryder siden op.

Indholdet giver næsten sig selv med følgen-
de kapitler: Forhistorien, Vikingetiden, Middel-
alder, Reformationen, Enevælde og oplysning, 
Veje til demokrati, Folket og demokratiet, Gør 

gode tider bedre og Danmark i verden.
Det er lidt forbløffende, hvor meget stof bo-

gen rummer på det relativt beskedne antal sider.
Men bogens stramme opbygning vidner om 

en fast hånd – og sikkert også en solid indsats 
fra en forlagskonsulent.

I forordet fremhæver forfatterne det vigtige 
i, at "den historiske udvikling er skabt i en in-
teraktion mellem natur, menneske, samfund og 
forestillingsverden" (s. 7), og opgaven er at få 
eleverne til at forstå dette. Bogens målgruppe 
er elever i de ungdomsgymnasiale uddannelser 
– og de burde kunne kapere indholdet i bogen.

I en tid, hvor man er gået væk fra årstals-
rytteri og isolerede kongerækker, byder denne 
bog på glimrende muligheder for at lade elever-
ne arbejde på tværs af de klassiske periodise-
ringer bl.a. med disse forslag: Landbrugets ud-
vikling, Teknologiens udvikling, Fremskridtstro, 
Magtens billeder og Krig.

Gennem hele bogen mærker man tydeligt 
forfatternes store praktiske erfaring med vari-
erede undervisningsforløb. De har begge un-
dervist i gymnasiet i en længere årrække og 
deltaget i pædagogiske udviklingsprojekter og 
kurser for lærere.

Forlaget Columbus fortjener – endnu en 
gang – ros for en glimrende og yderst anven-
delig bog til diverse niveauer inden for ung-
domsuddannelsesområdet. Bogen kan med 
stor fordel bruges på flere niveauer i det alme-
ne gymnasium, på hf, htx, KVU og kan give et 
ekstra pift til elever på VUC. Samlet set anbe-
fales bogen på det varmeste til enhver under-
viser i faget historie plus alle tilgrænsende fag. 
Desuden kan mange andre lærere have sær-
deles god gavn af at bruge indholdet for at få 
overblik eller ideer til projekter i dagligdagen.

Ole Fournais

 Inkluderende specialpædagogik
Af Lotte Hedegaard-Sørensen. Akademisk 
2013. 164 s. 249 kr.

    

Inklusion i folkeskolen er måske ved at blive en 
realitet. Der findes dog ganske få udmeldinger 
om, hvorledes dette rent faktisk kan lade sig 

gøre. Inkluderende specialpædagogik hand-
ler om, hvordan folkeskolen kan komme tæt-
tere på at nå visionen om inklusion. Den hen-
vender sig til alle, der på forskellig vis arbejder 
med læringsmiljøer.

I bogen præsenterer Lotte Hedegaard-Sø-
rensen situeret professionalisme og procesdi-
daktik som to centrale begreber, man bør arbej-
de med i den inkluderende skole. Situeret pro-
fessionalisme er den form for faglighed/profes-
sionalisme, der udfolder sig i bestemte situatio-
ner, og procesdidaktik er den form for didaktik, 
der opstår i samspilsprocesser mellem lærere 
og elever. Overordnet handler bogen samtidig 
om, hvorledes specialpædagogikken kan brin-
ge viden til en ellers almenpædagogisk skole-
form. Læseren får dermed også indsigt i den in-
kluderende specialpædagogik, der imødekom-
mer flere slags elever – med og uden diagnoser.

Bogen har et tydeligt sprog og en meget fast 
struktur i sin opbygning. Hvert kapitel indledes 
med forfatterens metakommentarer – det bli-
ver dog på et tidspunkt i ens læsning en anel-
se anstrengende. Disse kommentarer må dog 
skyldes, at bogen først og fremmest er tænkt 
som en grundbog på læreruddannelsen; Forfat-
teren fører altså her den studerende eller læ-
seren gennem læsningen og hensigten med 
det skrevne ord.

Bogen er bygget op omkring en række prak-
sisfortællinger, som Lotte Hedegaard-Sørensen 
også beskriver fyldestgørende som metode. 
Med eksempler fra fire forskellige læringsmil-
jøer, illustrerer Hedegaard-Sørensen, hvordan 
et lærerteam kan udvikle situeret professiona-
lisme og det procesdidaktiske. Gennem prak-
sisfortællingen som metode bliver den enkelte 
lærer ifølge forfatteren mere refleksiv og der-
for en bedre lærer i den komplekse læringssi-
tuation. Forfatterens budskab er dermed også, 
at lærerne i folkeskolen er fastspændt i indgro-
ede handlerutiner, og at de ikke evner at hand-
le ud fra, hvad Hedegaard-Sørensen kalder for 
reflekteret rutine (s. 104-5).

Praksisfortællingerne, som Hedegaard-Sø-
rensen selv refererer til, bliver i øvrigt brugt flere 
steder i bogen. Det er i sig selv fint nok, at de 
samme scenarier bliver analyseret flere gange 
– men fortællingerne behøver ikke at blive gen-
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givet flere steder (fx s. 33/96 og s. 63/103). 
En kort reference til sidetal havde været nok.

De sidste sider i Inkluderende specialpæda-
gogik omhandler direkte, hvordan praksisfortæl-
lingerne kan udfoldes som indhold på lærerud-
dannelsen. Denne del af bogen måtte egentlig 
gerne have været uddybet. Grundskolens elev-
gruppe af i dag har ændret sig betydeligt i for-
hold til tidligere, så der er et stort behov for at 
ændre undervisningspraksis. Denne gennem-
gribende ændring kan man begynde med at im-
plementere ved at ændre indholdet på lærer-
uddannelsen. Det er lige præcis her på de sid-
ste sider, at Hedegaard-Sørensen bliver eks-
tra interessant.

Overordnet set er dette dog et bud på, hvor-
ledes inkluderende skolevirksomhed måske kan 
lade sig gøre i praksis, og alle lærere/undervi-
sere kan med fordel læse denne bog.

Lotte Max Bank 

 dansk i grundforløbet
Af Torben Jakobsen & Jens Jørgensen. Fry-
denlund 2013. Lærervejledning 182 s. 199 
kr. Tekster og faglige begreber 141 s. 169 kr.

    

Dette bogsæt, der består af to bøger, er virke-
lig gennemarbejdet, og så er det et praktisk 
anvendelsesredskab i undervisningen i dansk. 
I materialet gennemgår forfatterne systema-
tisk de danskfaglige begreber, tekstanalysen, 
genreforståelse, og så er der desuden stor fo-
kus på sproget som sådan. Bøgerne er tænkt 
som undervisningsmateriale til de første seks 
måneders undervisning i dansk i 10. klasse og 
på de gymnasieforberedende efterskoler. Men 
de kan også med stor fordel bruges på VUC, i 
produktionsskolernes almene undervisning og 
på lærerseminarierne.

Undervisningsmaterialet består af en lærer-
vejledening samt en elevbog. Lærervejlednin-
gen er inddelt i lektioner og indeholder bag-
grundsmateriale, litterære analyser samt nøje 
beskrevne undervisningsmoduler. De er pri-
mært bygget op omkring cooperative learning, 
hvor danskeleverne på broget vis udfordres 
i opgaveløsningen. Fordelen ved cooperative 
learning-metoden er, som forfatterne selv skri-

ver, at ”man presser eleverne til det yderste og 
øger deres fokus” (s.9).

Elevbogen består af en række nøje udvalgte 
tekster samt et afsnit med danskfaglige begre-
ber. De forskellige tekster repræsenterer for-
skellige genrer og læreren kan her gennemgå 
lyrik, noveller og sagprosa med eleverne. Her er 
tekster af bl.a. Naja Marie Aidt, Herman Bang, 
Morten Sabroe, Per Vers og L.O.C. Disse tek-
ster suppleres så også med lektionsforslag i læ-
rervejledningen omhandlende reality-tv, skrive-
processen, mundtlighed og kortfilm.

Hele undervisningsmaterialet er som nævnt 
suverænt gennemtænkt og peger fremad mod 
dynamiske undervisningsmoduler, der delag-
tiggør ens elever. Det er skønt med et stykke 
værktøj, der kan rives direkte ind og bruges, som 
det er, men ellers også tilpasses af den enkelte 
underviser. Som lærer kan man dermed bruge 
materiale lektion for lektion eller blot plukke i 
udbuddet. Som dansklærer har jeg allerede selv 
tænkt mig at bruge to-tre af lektionsforslagene 
til mine elever i dette skoleår.

Den eneste kritik af materialet er, at der er 
nogle enkelte afsnit omkring brugen af rap-tek-
ster i danskundervisningen, der er for detalje-
rede. Her sidder man lidt afventende som læ-
ser og er en anelse usikker på, hvor forfatter-
ne vil hen med disse passager. Overordnet set 
er hele materialets idé dog gennemsyret af for-
fatternes ønske om at gøre eleverne nysgerrige 
og interesseret i dansk, og bogsættet får uden 
tvivl højeste score herfra.

Lotte Max Bank

 Puls 1
Af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira. Al-
fabeta 2013. Grundbog 120 s. 225 kr. Læ-
rervejledning 94 s. 365 kr.

    

Et superlækkert materiale! Her får vi endnu et 
intromateriale til dansk som andetsprog, som 
er gennemført i allerhøjeste grad. Vi føres hele 
kompasset rundt inden for sproglæringen: tale, 
lytte, skrive og læse. Udtalen er velintegreret i 
de enkelte afsnit, og læringsmålene er realisti-
ske og tydelige. Emnekredsen er holdt inden for 
en horisont, der passer til niveauet: personda-

ta, hverdag, famile, bolig, mad og indkøb, årsti-
derne og vejret og fritid.

Materialet indbyder til en bred buket af læ-
ringsaktiviteter, ikke mindst cooperative learing-
strukturer. De to forfattere er sig bevidste om 
vigtigheden af, at samspillet i klasserummet - 
både det mellem lærer og kursist og kursister-
ne imellem - får plads til at blive givende for 
læringen. Og de ved at omsætte denne viden 
til forslag til flere forskellige klasseaktiviteter.

Materialet er forsynet med interaktive opga-
ver, som findes ved at logge ind på et website. 
Der kan kursistene desuden finde en selvtest, 
hvor de kan prøve sig selv inden for grammatik 
og ordforråd. Sådanne tests kan indebære en 
fare for, at opmærksomheden flyttes væk fra, 
at sproget bliver set som et praktisk og leven-
de værktøj. Bør bruges med omtanke.

Men ellers er materialet lavet med henblik 
for at stimulere fantasi, nysgerrighed og fasci-
nation i undervisningen. Det tæller så meget på 
plussiden, at Puls 1 skal have fem stjerner, selv 
om visse vigtige detaljer mangler. Systematik-
ken kunne forbedres.

Steen Gottlieb

 mennesket i verden.  
grundbog til filosofi
Af Kasper Larsen & Christoffer Boserup 
Skov. Systime 2013. 139 s. 180 kr.

    

”Mennesket i verden gennemgår centrale fi-
losofiske emner som etik, videnskabsteori, fi-
losofi om mennesket og politisk filosofi på en 
letlæselig og letforståelig facon,” står der i for-
lagets medfølgende pressemeddelelse. Og vi-
dere: ”Der er tekstuddrag fra 16 filosoffer, ar-
bejdsspørgsmål, spørgsmål til fordybelse og 
efter hvert kapitel en lille oversigt over de væ-
sentligste begreber”.

De to forfattere indleder bogens s. 1 med en 
markant påstand om, at ”filosofi lider ofte under 
det kedelige ry at være verdensfjernt og kede-
ligt. Intet kunne være mere forkert”. Det bruges 
så som begrundelse for, at ”det bærende kon-
cept for denne bog er, at den gennemgår cen-
trale filosofiske emner og teorier i præcise og 
mundrette bidder uden svinkeærinder”.
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landsklubben  
for lærere i  
folkeoplysningen
Åndedrættet og bækkenbunden  
– Kursus med Lotte Paarup 

En optimal bækkenbundsfunktion er 
100 procent afhængig af en god vejr-
trækning, dvs. god funktion af dia-
phragma (åndedrætsmusklen). Dia-
phragma spiller en afgørende rolle for 
det optimale reflektoriske samarbej-
de mellem åndedrættet og bækken-
bunden.

Kurset giver dig praktiske redska-
ber med nye vinkler til træning af bæk-
kenbunden. Du kan med det samme 
bruge øvelserne og teknikkerne i prak-
sis. Teknikkerne tager hensyn til bæk-
kenbundens funktion som en muskel-
gruppe, der konstant skal tilpasse sig 
de bevægelser og belastninger, vi fore-
tager os. Bækkenbundens og hele 
bækkenets elasticitet er af stor betyd-
ning for bækkenbundens funktion.

Lær, hvordan du gør din bækken-
bundstræning mere funktionel, lettere 
og med større effekt.

Tid: 
Fredag den 24. januar 2014.

sted: 
Frit Oplysningsforbund, Dannebrogs-
gade 43, 9000 Aalborg

program: 
kl. 12-13 frokost og orientering  
fra Uddannelsesforbundet

kl. 13-16 Lotte Paarups foredrag  
med øvelser

pris: 
Medlemmer af Ansatte ved  
oplysningsforbund: 300 kr.

Medlemmer og ansatte ved  
daghøjskoler: 300 kr.

Ikke-medlemmer: 500 kr.

Husk at søge arbejdsgiveren om  
tilskud til kurset.

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

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.    

Hvad de omtalte svinkeærinder kunne være, 
kan man som læser kun gisne om, men en lettil-
gængelighed synes at være en kongstanke for 
en del forfattere af lærebøger i år 2013. Det-
te kommer til udtryk på flere måder. Bl.a. kon-
stant brug af dramatisk præsens, så selv ”de 
gode, gamle grækeres” tanker og ideer formu-
leres ude af den rette historiske sammenhæng. 
Utallige bokse med opgaver til forståelse, fordy-
belse og diskussion. Søjler med ”Need to know” 
og ”Nice to know” og forslag til at tage stilling 
til aktuelle dilemmaer.

Bogen indeholder en del illustrationer med 
forskellig valeur. Fx s. 40 et foto fra (sandsynlig-
vis) en europæisk storby. (Sandsynligvis) fattige 
mennesker, der (sandsynligvis) tigger og bor på 
gaden. Billedteksten er: ”Har vi en etisk forplig-
telse til at hjælpe fattige mennesker?”. Altså et 
åbent spørgsmål til diskussion. Dem er der fle-
re relevante af i bogen.

Andre  billeder indgår som del af et ”Dilem-
ma”: s. 41 - foto af tre flasker cola. Herved en 
noget misvisende tekst om ”fattigdomsrelate-
rede sygdomme som sult, mæslinger og diar-
ré”. Sådanne skævridninger  af begreber som 
at kalde sult for en sygdom er der desværre 
også mange af.

Værst er efter denne anmelders opfattel-
se at omtale en maxime som ”en handlingsre-
gel”. Det er naturligvis i afsnittet om Immanu-
el Kant. I videnskabsteori er en maxime jo net-
op en idealforestilling. Med det for øje kan for-
ståelsen og brug af de filosofiske begreber og 
ideer tilføres både energi og ånd. Hvad enten 
det drejer sig om retten til liv (diskussion om fri 
abort s. 34), forsvar for at udøve vold (s. 19) el-
ler menneskelig grådighed (s. 69).

Mange upræcise formuleringer og bestræ-
belsen på at føre filosofien i marken som ved-
kommende for alle giver desværre - her som i 
andre lærebøger med samme tema – bagslag. 
Det bliver en bagvendt praktisk filosofi, hvor fi-
losofien gøres forståelig ved at blive formu-
leret som almengyldige hverdagsproblemer, i 
stedet for at problemstillinger og livsspørgs-
mål gøres forståelige ved hjælp af filosofien. 
Filosofi er som udgangspunkt polemisk og stil-
ler spørgsmål til livet og eksistensen, giver bud 
på en forståelse og kan i bedste fald være en 

hjælp til at organisere og skabe orden i det men-
neskelige univers.

Typiske tekster som (s. 130) ”Arthur skal dele 
en kage i otte stykker. Han ved ikke, hvilket stykke 
han selv får. Hvordan bør han dele kagen, så han 
sikrer sine egne interesser bedst muligt?” eller (s. 
97) ”Den unge mands dilemma om en ung mand 
på vej i krig, står over for et svært valg: Skal han 
kæmpe for sin bror og sit lands befrielse, eller skal 
han blive hjemme og sikre sin mors ve og vel?” el-
ler ”Hvad bestemmer virkeligheden?” (s. 69) om en 
tænkt forskers redelighed ved opfindelsen af en pil-
le virker alle som velegnede i undervisning, studie-
kreds, daghøjskoler eller klubber. Det er oplagt, at 
den europæiske filosofihistorie  her kan bidrage til 
både personlige, sociale og politiske perspektiver.

Det anbefales imidlertid at tage det seje træk 
-  som beskrevet ovenfor -  og at lade den menne-
skelige undren og erfaring blive beriget og få per-
spektiver fra filosofien - og ikke omvendt. Sammen 
med andre og med kyndig vejledning og undervis-
ning er det naturligvis muligt at trænge ind i tekster, 
der umiddelbart virker som sprogligt knudrede for-
hindringsløb. Så bliver der også plads til andet end 
den europæiske filosofi.

Marianne Bindslev
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FaGlIGt aktuelt
Af seBAsTiAn BAcH HAnsen  

konsulenT i uddAnnelsesforBundeT

Man kan i dag blive overvåget på mange må-
der, mens man passer sit arbejde. I denne 
artikel vil vi kort gennemgå de vigtigste må-
der og de regler, der gælder på området.

Hvis man kobler sig op via en arbejds-
computer og/eller et arbejdsnetværk åbner 
man for, at en arbejdsgiver teknisk set kan 
se alt, hvad du laver. Ligeledes må en ar-
bejdsgiver også gerne sikre sig imod hack-
ere og misbrug ved at opstille kraftig be-
skyttelse af arbejdspladsens it.

Generelt er det sådan, at mange former 
for overvågning er tilladt, hvis medarbejde-
ren informeres om det. I visse tilfælde for-
udsætter overvågningen også medarbejde-
rens tilladelse. Det er en god ide, hvis man 
på arbejdspladsen får drøftet rammerne for 
overvågning, så det er klart for alle, hvad der 
overvåges, hvordan det foregår, og hvilke 
sanktioner der kan være.

telefon
Ledelsen må som udgangspunkt ikke re-
gistrere, hvem en medarbejder ringer til el-

ler hvorfor.  Man kan dog lave lokale aftaler 
om brugen af telefon, men disse bør være 
så rimelige som muligt og forenelige med 
det daglige arbejde.

video
Ledelsen må godt overvåge arbejdsplad-
sen, hvis der skiltes med, at arbejdsplad-
sen overvåges, og hvis medarbejderne vars-
les, mindst seks uger inden overvågningen 
påbegyndes. Typisk vil en overvågning kun 
omfatte en mindre del af arbejdspladsen, 
der for eksempel har været plaget af tyveri. 

Den enkelte medarbejder må ikke over-
våges. Overvågningen må heller ikke have 
karakter af at kunne krænke medarbejde-
rens privatsfære, så overvågning i bade-
rum eller toiletter må ikke finde sted. Skal 
for eksempel et enmandskontor overvåges, 
skal arbejdsgiveren have tilladelse fra den 
medarbejder, der bruger kontoret til daglig.

lyd
Det er forbudt i henhold til straffeloven at 

optage samtaler på lyd, med mindre det er 
den ene samtalepart, der selv optager el-
ler alternativt ved det og har givet sit sam-
tykke. Dette gælder også lydoptagelser i 
forbindelse med videoovervågning.

e-mail og web
En leder må kun læse en medarbejders mail, 
hvis medarbejderen informeres om det. Men 
e-mail mærket med PRIVAT eller PERSON-
LIG skal lederen altid holde sig fra - også 
selv om man har en aftale om, at man ikke 
må sende privat post fra sin arbejdsmail.

Ledelsen har dog ret til og mulighed for 
at registrere, hvordan en medarbejder bru-
ger internettet, og den kan godt forbyde 
brug til private formål – det er dog i prak-
sis svært at skelne.

Medarbejdere har ret til at vide, hvilke 
oplysninger der bliver samlet ind, og hvor-
dan disse bliver brugt. Derfor anbefaler vi, 
at I lokalt får aftalt nogle konkrete og præ-
cise retningslinjer for brugen af jeres mail 
og internet. *

må ledelsen overvåge medarbejdere på jobbet?

www.kilroygroups.comgør studierejsen en klasse bedre

studiebesøg

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

Prisen er pr. person i flersengsværelse på hotel/hostel

Andre rejsemål:  
Budapest med fly 5 dage/4 nætter på hostel . . . . . . . .fra kr. 2.110,-
Beijing 7 dage/5 nætter på hostel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .fra kr. 4.735,-
Barcelona med fly 6 dage/5 nætter på hostel . . . . . . .fra kr. 2.495,-
Dublin med fly 5 dage/4 nætter på hostel . . . . . . . . . . . . . . .fra kr. 2.175,-

Top 3 studiebesøg i Firenze:  
1. Skolebesøg   2. Vinslot   3. Carrara & Marmor 

STUDIEREJSE TIL
Firenze  

2.650,-5 dage/4 nætter
fly + hostel, 
fra kr.

Faglige 
kompendier

tryghed & 
sikkerhed 

erfarne 
konsulenter

spar tid og penge og styrk fagligheden på studierejsen 
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stIllInGer

Muligheder med mere... Bredahlsgade 1B | 4200 Slagelse | Telefon: 5856 7000 | www.sceu.dk

Selandia CEU er et af Danmarks største erhvervsskolecentre. Mere end 370 ansatte sørger for, at over 16.000 elever og kursister 
hvert år tager en uddannelse på Selandia. Vi skal gennem vores læringsforløb skabe hele mennesker, der kommer arbejdsmarkedets 
skiftende krav i møde. Vi tror på, at alle kolleger gerne vil bidrage positivt til vores mission, og vi forventer at alle kan.  Selandia er 
styret efter et værdisæt, der lægger vægt på åbenhed, ansvarlighed, respekt, udvikling og engagement. Anerkendelse er en vigtig 
del af vores kultur; både i forholdet mellem elev og lærer, mellem ledelse og medarbejdere og i forhold til vores andre interessenter.
Læs mere på www.sceu.dk

Du er en engageret og initiativrig lærer, der kan lide den daglige kontakt med eleverne. Du har stor viden 
inden for personbefordring og måske har du erfaringer inden for områderne by- og rutebuskørsel, national 
og international turistbuskørsel eller befordring af bevægelseshæmmede.

Vi forventer, at du:
• har svendebrev inden for personbefordringsuddannelsen
• har mindst to relevante fag på A niveau
• har undervisningserfaring
• er ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt, men skal samtidig fungere i vores forskellige teams
• ser det som en vigtig opgave at uddanne mennesker og give dem lyst og motivation til at lære og udvikle 

sig
• vil træde ind i rollen som instruktør og konsulent for vores elever
• har gode kommunikationsevner, og det er nødvendigt, at du har kendskab til brug af pc, da en del af un-

dervisningen foregår elektronisk

Vil du vide mere?
Læs mere og søg jobbet på: www.selandia-ceu.dk/selandia/Job.aspx
Vi skal have din ansøgning senest mandag den 25. november 2013 kl. 12.00.  Vi forventer at afholde samtaler den 
26. november 2013.

Vi søger en faglærer 
der brænder for befordring og formidling
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CAMPUS VEJLE

Boulevarden 25  •  7100 Vejle  •  tel: 7643 6100  •  info@campusvejle.dk  •  www.campusvejle.dk

HF & VUC Vejle

AVU-LÆRERE SØGES
På grund af øget aktivitet søger VUC Vejle 2-3 lærere til ansættelse
på fuld tid pr. 1. januar 2014. Det drejer sig dels om fastansættelse og dels
om tidsbegrænset ansættelse.

Vi har brug for lærere, der kan undervise i matematik eller mindst to af følgende fag: 
Naturvidenskab, dansk, engelsk, samfundsfag og idræt. 

VI FORVENTER, AT DU:
• er seminarieuddannet lærer
• gerne vil undervise forskellige målgrupper af unge og voksne kursister
• er parat til at tage nye udfordringer op og have en arbejdsplads, som er under konstant udvikling

VI TILBYDER:
• engagerede kolleger
• tidssvarende undervisningsmidler
• et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone
• gode muligheder for at få efteruddannelsesønsker tilgodeset

Yderligere oplysninger kan fås hos uddannelseschef Ulrich Skytte, tlf. 7643 6100

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 19. november kl. 12.00
Ansættelsessamtaler vil finde sted om eftermiddagene mandag
den 25. november og tirsdag den 26. november.

Ansøgninger sendes pr. mail til avujob@campusvejle.dk

Lærer til Sprogcenter Randers
Lærer i dansk som andetsprog søges til dag- og aftenundervisning i fast ansættelse den 1. januar 2014 eller snarest derefter.

Kvalifikationer:
Læreruddannelse med linjefag i dansk eller cand. mag./bachelor i et sprogfag samt uddannelse som Underviser i dansk som 
andetsprog for voksne eller anden indvandrerlæreruddannelse. Vi ønsker ansøgere med bred erfaring inden for området, 
herunder også erfaringer og kompetencer inden for studiecenteropgaver, bl.a. udvikling af web-baserede opgaver.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og Uddannelsesforbundet.

Skriftlig ansøgning sendes pr. mail til: sprogcenter@randers.dk

Ansøgningsfrist fredag d. 29. november kl. 12.00. Ansættelsessamtaler d. 16.-17. december.   

Yderligere oplysninger kan fås hos forstander Bente Gaul samt på vores hjemmeside.

Sprogcenter Randers
Vestergade 34, 8900 Randers C. · Tlf. 8915 7700

www.sprogcenter.randers.dk
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Du mener, at skolerne og lærerne 
især skal arbejde med at motive-
re de unge til at lære – og at det 

ikke kun er de unges motivation, vi skal 
fokusere på?

– Det er en meget vigtig pointe. Faglig 
dygtighed og pædagogik er nødvendig, men 
jeg anser spørgsmålet om lærerens relati-
onskapital som et af de vigtigste spørgs-
mål i det svenske uddannelsessystem i dag: 
Skal undervisning blive til læring, er lære-
ren nødt til at vinde relationen til eleven, si-

ger Mats Trondman, professor i kultursoci-
ologi ved Linnéuniversitetet i Växjö.

Han forsker i motivation og er en af ho-
vedtalerne på en konference om Unges mo-
tivation i forandring, som Center for Ung-
domsforskning (CeFU) holder den 20. no-
vember. Mats Trondman peger på, at relati-
onen mellem børn og voksne har forandret 
sig væsentligt i forhold til tidligere. I dag ved 
voksne ikke nødvendigvis bedst og har der-
for ikke samme naturlige autoritet som tid-
ligere. Derfor skal man kunne forhandle sig 

frem til sin autoritet – det vil sige sin magt 
til at kunne få andre til at ville noget af sig 
selv og være motiveret. På den måde er 
lærerne afhængige af, at de kan overbe-
vise eleverne om, at det er i deres egen in-
teresse, så eleven selv gerne vil lære. Og 
på den måde hænger autoritet, motivation 
og elevens selvdisciplin sammen.

Så hvordan kan man som lærer bedst 
forhandle sig frem til denne autoritet?
– De unge skal synes, at man er en person, 

de unge skal 
ville det

lærerens autoritet 
og elevens motivation 
hænger uløseligt 
sammen. Læreren 
skal i dag kunne 
overbevise eleven om, 
at han eller hun har 
en interesse i at lære. 
Derfor er den største 
udfordring for lærere 
og skole i dag at vinde 
relationen til eleven, 
mener Mats Trondman, 
der er professor i 
kultursociologi ved 
Linnéuniversitetet i 
Växjö.

{  Af dorTHe plecHinger }

Mats Trondman
er professor i kultursociologi ved Institu-
tionen för utbildning på Linnéuniversi-
tetet i Sverige, hvor han også leder Cen-
trum for Kultursociologi. Trondman er 
endvidere tilknyttet Center for Cultu-
ral Sociology (CCS) ved Yale University.

Trondmans forskning dækker bl.a. sam-
funds- og kulturteori, og empirisk har 
han især interesseret sig for at udfor-
ske interaktionsmønstre mellem voks-
ne og børn/unge samt identitetsdannel-
se. Trondman har ledet en række større 
svenske og internationale forskningspro-
jekter og modtaget flere æresbevisninger 
for sin forskning.
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”Der er ikke nogen generel motivations-
krise i det svenske skolesystem – bil-
ledet er mere differentieret: Vi har på 
samme tid et underskud og et overskud 
af motivation. Nogle elever har således 
for lidt motivation, mens andre har for 
meget. De unge kan deles ind i tre for-
skellige grupper: Dem, der knokler af-
sted og ofte bliver pressede og stresse-
de – især pigerne. Dem i mellemgrup-
pen, der også har et liv ved siden af 
(…) og den sidste gruppe af især dren-
ge, der har haft så mange dårlige sko-
leeksempler, at de har glemt alt om at 
være motiveret for skolen. Men de kan 
godt være motiveret for andre ting – et 
band, en fritidsinteresse eller andet”.

Mats Trondman i bogen ”Unges motivation og 
læring – 12 eksperter om motivationskrisen 
i uddannelsessystemet”, som Hans Reitzels 
Forlag udgiver i forbindelse med CeFU-konfe-
rencen om "Unges motivation i forandring".

Pluk fra Mats Trondmans bidrag på Ce-
FU-konferencen "Unges motivation i 
forandring":

Den største udfordring…
… er det opbrud i lærerautoriteten, der 
følger i kølvandet på forandringerne 
af ”relationsgrammatikken”, dvs. de 
uskrevne regler og koder, der regulerer 
forholdet mellem voksne og børn. Som 
lærer har man ikke længere automa-
tisk en autoritet i forhold til eleverne, 
man er derimod nødt til at vinde rela-
tionen gennem komplicerede forhand-
linger, hvilket en del lærere har proble-
mer med. Når det mislykkes, er elever-
ne ikke med, og så bliver det undervis-
ning og ikke læring.

Motivation…
… kan ikke alene forstås som et psyko-
logisk fænomen. Det opstår i sociale og 
kulturelle sammenhænge, hvor det gi-
ver mening at handle som en, der gør 
noget af sig selv, fordi man er den, man 
er, og har den lyst, man har. Det bety-
der, at motivation tager form gennem 
en indre proces (internaliseringspro-
ces), hvor noget ydre gøres til en del af 
personens identitet og handlen. At blive 
motiveret er at disciplinere sig selv, og 
det understreger, hvor vigtigt det er at 
beskæftige sig med ikke-kognitive fær-
digheder som fx, at man formår at kon-
centrere sig og arbejde, og de sammen-
hænge, hvor denne formåen udvikles.

der er rigtig og vigtig at være sammen med, 
lytte til og lære af. Man skal vise, at man er 
engageret i sin undervisning – for eksem-
pel at ”Jeg underviser i dansk, og jeg elsker 
det”, siger Mats Trondman lidt drillende.

Det vil sige, at man skal turde være den 
voksne og få eleverne overbevist om, at man 
har fortjent at være en autoritet i forhold 
til dem. Samtidig skal man vise, at man vil 
eleverne noget, turde udfordre dem – men 
også lytte til og lære af dem, forklarer han.

Det virker jo oplagt – hvad er den største 
barriere for, at man ikke bare gør det?
– Det er svært at være lærer i dag, og min 
hensigt er ikke at rejse kritik af dem. I un-
dervisning ved man ikke altid, hvad der vir-
ker, og denne usikkerhed kan give en man-
gel på autoritet og strategi, som betyder, at 
læreren kan komme i defensiven. Men som 
udgangspunkt ønsker børn og unge at klare 
sig godt og ikke fejle. Derfor bliver vi nødt til 
at forstå, hvad det er, der øger deres evner 
i skolekulturen. Der må være en grund til, 
at man ikke rammer dem med undervisnin-
gen. Og her tror jeg, det blandt andet hand-
ler meget om anerkendelse. Hvis den unge 
– for eksempel med en anden etnisk bag-
grund – ikke mærker den, vil du ofte se en 
modkultur. Og den kan være svær for læ-
reren at trænge igennem. Hvis ens under-
visning skal lykkes, er læreren afhængig af 
at få alle elever med.

Du understreger også, hvor vigtig skole-
kulturen er?
– Vi har spurgt cirka 1.000 førsteårselever 
i 11 gymnasier i Malmø, hvordan de selv sy-
nes, det går, og hvad det skyldes. De me-
ner selv, at en god skolekultur er helt afgø-

rende for, om de har gjort fremskridt. Det, 
de peger på som vigtigt, er, at de voksne 
evner at skabe et godt miljø på skolen, hvor 
eleverne kan møde andre, der også er in-
teresseret i at lære, at lærerne respekte-
rer og anerkender dem, får dem til at for-
stå undervisningen og hjælper dem. Vores 
undersøgelse viser, at en god skolekultur 
hjælper alle. Både stærke og svage elever.

Er det kun på vores breddegrader, vi har 
disse udfordringer lige nu?
– Nej, der er de samme tendenser i forskel-
lige grader og styrker over hele verden: at 
man som voksen og lærer i højere grad skal 
forhandle om nye relationer til de unge. Jeg 
talte med en libanesisk far i forbindelse med 
en undersøgelse, der fortalte, at han godt 
kunne lide Sverige, men var irriteret over 
det svenske skolesystem, hvor man argu-
menterer så meget med eleverne. Efter et 
besøg i Libanon måtte han dog sige, at det 
var præcist det samme mønster, han så der. 
En anden far fra Mellemøsten fortalte, at 
da han kom til Sverige, var han så glad for, 
at undervisningen var gratis. Det betød, at 
ikke bare én, men alle hans fire døtre fik en 
uddannelse. Efter at være kommet til Sve-
rige, fik han tre børn mere, men her havde 
han ikke autoriteten til at få dem til at ud-
danne sig. Han måtte i dialog med dem om 
det, siger Mats Trondman:

– I Finland har man et mere traditionelt 
skolesystem med traditionelle forventninger 
samt stor støtte og opbakning fra både for-
ældre, samfund, lærere og elever. Men det 
har man måske kun til det tidspunkt, hvor 
eleverne også her begynder at kræve re-
lationskapital fra læreren! *

Anbefalinger
vov at være voksen: For at vinde relationen til eleverne må læreren turde være voksen. Som 
voksen skal man have et stort hjerte og være solidarisk med børnene. Men man skal også 
have et smart hoved, der kan udfordre dem.

styrk skolekulturen: Læringen hos alle elever understøttes, hvis man har en skolekultur, 
hvor man vil hinanden, hvor lærerne hjælper en, når man har brug for det, og hvor man be-
handles godt af klassekammeraterne.

sæt fokus på selvdisciplin: Som følge af opbruddet i lærerautoriteten, er mobiliseringen af 
selvdisciplin hos eleverne en forudsætning for deres læring. Uden selvdisciplin – ingen læring.



På Alfabeta glæder vi os over at blå series  
historiske – og meget populære – damer  
får flot selskab af ingen ringere end Kong 
Valdemar af Danmark og søhelten Peder 
Wessel Tordenskjold. 

I gul serie har vi også den fornøjelse at 
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og motorcyklen.
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