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kort nyt Af LucAs vAgn engeLL

OK at skulle ligge tæt med kollegaen

Du har ikke ret til eneværelse, når du er på efteruddan-
nelse; din arbejdsgiver kan tvinge dig til at dele værelse 
med en kollega af samme køn. Det fastslår Arbejdsretten 
i en sag, som HK Handel havde anlagt mod Silvan efter et 
kursus, hvor medarbejdere af sparehensyn blev indlogeret 
på dobbeltværelser. HK mente, det var manglende hensyn 
til den enkeltes personlige integritet og dermed misbrug 
af ledelsesretten.

HK Handel undrer sig over afgørelsen og peger på ek-
sempler, hvor det er gået galt: en medarbejder tilbragte nat-
ten på et billardbord, fordi sovekammeraten snorkede høj-
lydt, og en anden blev holdt vågen af værelseskammera-
tens dårlige mave og rutefart til toilettet. Det er sågar sket, 
at medarbejdere har måttet dele dobbeltseng.

- Det er ikke ordentlige vilkår. Man kan jo prøve at spørge, 
om Arbejdsrettens dommere selv kunne tænke sig den si-
tuation - eller arbejdsgiverne for den sags skyld. Det er en 
urimelig besparelse over for medarbejderne, siger Kim Jen-
sen fra HK Handel til Ritzau.

Dansk Erhverv er derimod tilfreds med dommen og si-
ger, at det er meget normalt, at man bor på dobbeltværelse, 
når man er på kursus.

Ansattes ytringsfrihed  
skal beskyttes bedre
Regeringen vil undersøge, om der er behov for at styrke offent-
ligt ansattes ytringsfrihed og indføre regler for whistleblowere. 
Ifølge FTF's undersøgelser frygter 40 procent for negative kon-
sekvenser, hvis de ytrer sig offentligt om forhold på jobbet. Værst 
er det i staten.

Den forrige regering lavede også et gruppearbejde om em-
net, og det førte til betænkning nr. 1472 fra 2006. Dengang af-
gav FTF en mindretalsudtalelse om, at der var et stort behov for 
at sikre offentligt ansatte bedre ansættelsesretlig beskyttelse, når 
de ytrer sig offentligt.

"Uafhængig fagforening"  
er mest politisk
"Vi er partipolitisk uafhængige og støtter ikke nogen politiske par-
tier," står der på Kristelig Fagbevægelses (Krifa) hjemmeside. Men 
en opgørelse, som Avisen.dk har lavet blandt Danmarks fem stør-
ste fagforeninger - 3F, HK, FOA, Dansk Metal og Krifa - viser, at 
Krifa har flest i toppen, der stiller op til valg. Samtidig bekræftes 
tendensen i den traditionelle fagbevægelse, hvor der er kommet en 
langt klarere deling mellem det partipolitiske og fagbevægelsen.

Opgørelsen viser, at kun en fra 3F's 13 mand store Daglig  
Ledelse deltog i kommunalvalget i 2009 og 2013. Ingen i Dansk 
Metals 12 mand store forretningsudvalg har deltaget i valg de se-
neste fire år. Hos HK opstillede en enkelt fra det 13 mand store 
forretningsudvalg ved kommunalvalgene i 2009 og 2013. Hos FOA 
drejer det sig om to ud af en Politisk Ledelse på ti: en opstillede til 
kommunalvalget i 2009, og en er folketingskandidat.

Hos Krifa har tre personer i den 11 mand store hovedbestyrelse 
deltaget de sidste fire år: Næstformanden opstillede til kommunal-
valg i 2009 og 2013 for Venstre, og i ti år frem til 2007 var han fol-
ketingskandidat for Kristendemokraterne. En opstillede for de kon-
servative i 2009 og 2013, i 2007 var hun folketingskandidat for Ny 
Alliance. Og en opstillede til kommunalvalget for Venstre i 2009.

Dermed er Krifa mere involveret i partipolitik end de fire stør-
ste LO-forbund. Alle Krifa-kandidaterne stiller op for blå partier. 
Formanden for Krifa er tæt knyttet til Kristendemokraterne, men 
har ikke været opstillet i de seneste fire år. Hans kone er derimod 
folketingskandidat for Kristendemokraterne, og det var hun også 
i 2011. I 2009 var hun kandidat ved regionsvalget, og hun har tid-
ligere siddet i Vejle Amtsråd for Kristeligt Folkeparti.

Færre på eFterløn  
end ventet
Antallet af efterlønsmodtagere er for første gang siden 1990 
under 100.000. Danskerne er helt af sig selv begyndt at 
bruge efterlønsordningen mindre, og derfor var det unød-
vendigt og skadeligt med den barske efterlønsreform i 2011, 
mener direktøren for landets a-kasser, Verner Sand Kirk.

Stramningerne får først effekt i 2014, men alligevel ras-
ler antallet af personer på efterløn ned, viser tal fra Dan-
marks Statistik. Før VK-regeringen, Dansk Folkeparti og de 
radikale aftalte tilbagetrækningsreformen i 2011 lød prog- 
nosen, at man først ville komme under 100.000 i 2019, men 
i andet kvartal i år var der 98.482 personer på efterløn.

- Der blev skabt en brændende platform, som ikke var 
der, og vi prøvede allerede dengang at sige, at forudsætnin-
gerne for efterlønsreformen var forkerte, siger Verner Sand 
Kirk til Jyllands-Posten.
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Undervisningsministeren 
ønsker ikke råd fra lærere

Trist finanslov for voksenuddannelserne
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Ja, du læste rigtigt! Undervisningsministeren har 
netop svaret Uddannelsesforbundet, at det ikke er en 
fejl, at vi ikke længere skal være repræsenteret i Skole-
rådet, når det ændrer navn til Rådet for Børns Læring, 
selv om Rådet fortsat skal følge, vurdere og rådgive un-
dervisningsministeren om ungdomsskolen. Begrundel-
sen er, at ungdomsskoleområdet bliver repræsenteret i 
rådet ved lederne og eleverne.

Det er helt uacceptabelt, at man på den måde fra-
vælger de fagprofessionelles ekspertise. For os er det 
både vigtigt og naturligt, at de lærere, der står med de 
unge i dagligdagen i ungdomsskolen, også er repræsen-
teret; at de får mulighed for at bidrage med deres tan-

ker om den udvikling, ungdomsskolen gennemløber, og 
hvorledes den kan spille ind i forhold til den kommende 
folkeskolereform.

De seneste år, hvor New Public Management har hær-
get i den offentlige sektor, har vi gang på gang været 
vidne til, at det, der interesserer ministerierne, er drifts-
optimering og brugertilfredshed, mens det faglige ind-
hold får lov at henstå i en parentes. At man nu ønsker, at 
ungdomsskolernes interesser kun skal varetages af le-
dere og elever, mens lærernes viden og erfaringer ikke 
føles nødvendig – ja, det er såmænd endnu et eksem-
pel på denne uhyggelige udvikling.

Finansloven For 2014 er på plads. Regeringen 
indgik efter lange forhandlinger med Enhedslisten for-
lig med Venstre og Det Konservative Folkeparti. For Ud-
dannelsesforbundets medlemmer og for de mange unge 
og voksne, vi dagligt vejleder og uddanner, er det rigtigt 
surt, at finanslovsforliget endte, som det gjorde.

I den aftale, der var på vej med Enhedslisten, var det 
blandt andet aftalt

•  at fjerne den besparelse, regeringen havde lagt op 
til på statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til 
ansatte, der har en mellemlang eller lang videregå-
ende uddannelse,

• at fordoble fradraget for fagforeningskontingenter, 
•  at intensivere indsatsen mod social dumping.
Disse positive elementer forsvandt som dug for so-

len, da Venstre og de konservative satte sig ved for-
handlingsbordet. I stedet kom et beskæftigelsesfradrag 
til alle – uanset om de bakker op om fællesskabet og de 
forhandlingsberettigede organisationer eller ej – og en 

fremrykning af en række skattelettelser til erhvervslivet.
Mange var hurtigt fremme for at kritisere Enhedsli-

sten for manglende politisk håndelag. Jeg synes, man 
i samme åndedrag burde have kritiseret regeringen for 
at løbe fra sit eget regeringsprogram. De tre elementer, 
der sammen med Enhedslisten forsvandt fra finanslovs-
aftalen, burde have været kernekrav fra i hvert fald So-
cialdemokraterne og SF.

Med den finanslov, der er indgået, må vi konstatere, 
•  at AMU fortsat styrtbløder, 
•  at den helt nødvendige efteruddannelsesindsats for 

landets lærere får en brat opbremsning,
•  at regeringens ambitioner om et massivt løft af ud-

dannelsesniveauet for de kortest uddannede ikke 
får det mindste medløb.

 Jeg ønsker alligevel alle medlemmer glædelig jul og 
godt nytår!

Af Hanne  
Pontoppidan,  
formand for 
uddannelses- 
forbundet
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omkring 200 tillidsrepræsentanter fra Uddannelsesforbun-
det var i november samlet i Svendborg for blandt andet at 
drøfte de nye arbejdstidsregler. Og budskabet fra Uddan-

nelsesforbundets formandskab var klart: Hvis I ikke kan lave gode 
lokalaftaler, skal I lade helt være.

- I skal lave aftaler, som kan fungere i praksis. Det betyder, at 
der i aftalen skal være klare rammer for, hvor meget man skal un-

dervise, og hvor meget tid man skal bruge på forberedelse, mø-
der og så videre. Hvis I ikke kan lave en aftale med en klar pulje-
opdeling, og hvor forventningerne er tydelige, så skal I overholde 
loven til punkt og prikke, lød det fra formand Hanne Pontoppidan.

- Det er vigtigt, at I ikke bare tager imod et godt tilbud fra je-
res leder. Det kan være givet i den bedste mening, men indbygget 
i det ligger besparelser og effektiviseringer. Lederne bliver klemt 

– eller slet ingen
der er intet til hinder for at indgå lokalaftaler 
om arbejdstiden, så længe opgaverne og de 
tildelte ressourcer er tydeligt definerede. 

{  Af Signe LukowSki  •   foto Hung tien Vu }

Lav  
gode  
aftaler

{Voxpop}

om otte måneder træder de nye arbejdstidsregler 
i kraft, men der er meget stor forskel på, hvor langt 
de enkelte skoler er nået med forberedelsen til den 
nye virkelighed. Uddannelsesbladet spurgte fire 
tillidsrepræsentanter på temamødet i Svendborg  
om, hvor langt de er med processen på deres skole.

Hvor langt er I kommet?
- Vi har det første dialogmøde med ledel-
sen den 5. december. Derefter skal der ned-
sættes en arbejdsgruppe, som skal arbejde 
med to hovedspørgsmål: Hvordan ser vo-
res arbejdsopgaver ud, og hvordan sikrer vi 
trivslen på arbejdspladsen. 

PiA HæStrUP, 
VUC Lyngby
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oppefra, og den typiske måde, man håndterer det på, er ved at 
sende aben videre til medarbejderne. Så det gode tilbud kan me-
get hurtigt vise sig ikke at være et godt tilbud for den enkelte læ-
rer, advarede næstformand Børge Pedersen.

Hanne Pontoppidan bad de forsamlede tillidsrepræsentanter 
om at understrege over for deres medlemmer, at det kan have ne-
gative konsekvenser at lave løse aftaler om for eksempel hjem-
mearbejde med ledelsen.

- Vi har medlemmer som siger, de hellere vil gå hjem og så ar-
bejde om aftenen. I skal sørge for, at de medlemmer ved, hvor far-
ligt det er at sige ja til ukonkrete aftaler eller hjemmearbejde uden 
en klar aftale om, hvilke opgaver man skal løfte.

lad lederne lede
Mange skoler afventer fortsat en bekendtgørelse fra Beskæftigel-
sesministeriet, før de for alvor går i gang med at omstille sig til de 

Hvad gør du selv?
- Jeg har løbende – både før og efter 
sommerferien – meldt ud, at vi gerne vil 
indgå i en dialog og et samarbejde med 
ledelsen. Vi har set, at implementeringen 
på GL-området har været ubehagelig, og 
det har haft nogle konsekvenser for ar-

bejdsmiljøet. Det vil jeg ikke være med 
til. Jeg kan ikke holde ud at have en ar-
bejdsplads, hvor parterne står stejlt over 
for hinanden.

Hvad forventer du, der kommer til at ske?
- Min fornemmelse er, at ledelsen gerne 

vil dialog, også belært af erfaringen på 
GL-området. De viser interesse for vores 
holdninger og har blandt andet været med 
til et af vores klubmøder. Så jeg frygter 
det ikke, men vi skal være meget skarpe 
på, hvad det er, vi bruger vores arbejdstid  
på.
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det. Men vi vil gerne have så meget dialog 
og samarbejde som muligt, så jeg arbej-
der aktivt for en åben dialog, både med le-
delsen og medlemmerne. Jeg er medlem-
mernes talerør, og der er mange, som sy-
nes, det er en lise at kunne tale igennem 
en tillidsrepræsentant. 

Hvad forventer du, der kommer til at 
ske?
- Jeg tror på, at vores ledelse ønsker en 
gruppe tilfredse medarbejdere, og at de 
derfor vil lytte til os. I princippet kan de jo 
gøre, hvad de vil. Men det er vigtigt, at jeg 
bevarer optimismen, for det har en afsmit-
tende effekt på medlemmerne, tror jeg. •

tHeA LUnd HoLSt, 
SProgCenter  

VejLe-FrederiCiA

bjArne gjerLeV, 
AMU nordjyLLAnd

Hvor langt er I kommet?
- Vi har haft en del uformel snak, både i SU 
(samarbejdsudvalget, red.) og blandt tillids-
repræsentanterne. Den 5. december skal vi 
have det første egentlige møde med ledel-
sen, hvor vi hver især skal give vores bud på, 
hvordan arbejdstiden kan strikkes sammen.

Hvad gør du selv?
- Jeg har sat mig ind i stoffet, og skal nu 
sætte mine TR-kolleger ind i reglerne. Så 
planlægger vi sammen, hvordan vi griber 
det første medlemsmøde an, så vi kan få 
loddet stemningen blandt kollegerne. Jeg 
har også løbende en tæt uformel kontakt 
til ledelsen. 

{Voxpop}

Hvor langt er I kommet?
- Kommunen har meldt ud, at der skal 
være 40 timers fuld tilstedeværelse i 42 
uger. Så lige nu er både medarbejder-
gruppen og ledelsen i gang med at de-
finere, hvad fuld tilstedeværelse er. Pro-
cessen skal være færdig 1. april næste 
år, og derefter skal ledelsen træffe en 
endelig beslutning om, hvordan vores 
hverdag kommer til at se ud. 

Hvad gør du selv?
- Det er specielt at indgå i en proces, 
hvis indhold man aldrig har ønsket. Og 
det er vigtigt, at ledelsen er klar over 

ske skal de have lov at prøve det. Måske er det ikke jer, der skal 
løse deres problemer. Og alvoren er ved at gå op for dem derude. 
De står med en meget stor opgave, som de ikke får nogen syn-
derlig hjælp til. Så prøv nu at vente lidt og lad dem gå lidt mere i 
panik, før I går i panik.

Ikke stærkere end det svageste led
Formandskabet understregede også vigtigheden af, at man fort-
sat holder fast i kvaliteten i undervisningen og et godt arbejds-
miljø ude på skolerne. Medlemmerne skal stå sammen og insi-
stere på ordentlige forhold.

- Der bliver i den grad brug for tillidsrepræsentanten frem-
over. Særligt i de kommende år, indtil man har fundet den rigtige 
måde at løse det her på. Det kræver en tæt dialog med medlem-
merne, og det er afgørende, at I som tillidsrepræsentanter har dia-
log med samtlige medlemmer. Det er ikke nok bare at indkalde til 
et medlemsmøde og så tale med dem, som dukker op. I skal have 
fat I alle, så I har et stærkt mandat i forhold til ledelsen, lød det 
fra Børge Pedersen.

- Det her er et lovforslag, som er vedtaget hen over hovedet på 
organisationerne. Vi kan ikke lave om på det; vi skal leve med det. 
Men selvfølgelig skal vi gøre noget. Unge og voksne skal fortsat 
have en god kvalitet i det tilbud, de får. Og det skal foregå, mens 
vi har et godt arbejdsmiljø. Vi skal kæmpe imod individualiserin-
gen og del og hersk-politikken. Derfor er det afgørende vigtigt, at 
vi fastholder robustheden i organisationen. Vi er ikke stærkere end 
det svageste led i kæden, understregede Hanne Pontoppidan. •

nye regler. Men den er ikke umiddelbart på trapperne.
- Vi forventer, at der kommer en bekendtgørelse, men det for-

venter ministeriet ikke, har jeg hørt. Til gengæld laver de en masse 
pottetræningskurser for lederne, hvor de fortæller, hvad lederne 
skal gøre, og hvad de ikke må gøre. De vil ikke melde ud på skrift, 
hvordan loven skal forstås, men de vil gerne manuducere dem, som 
skal gennemsætte den i virkeligheden, sagde Hanne Pontoppidan.

Hun opfordrede forsamlingen til at slå koldt vand i blodet frem 
for at sige ja til dårlige aftaler.

- Vores politikere har ment, at lederne skal lede skolerne. Må-
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Hvor langt er I kommet?
- Vi er ikke nået ret langt. Vi har snakket 
lidt, men har ikke taget endelig stilling til 
noget. Der er heller ikke planlagt noget fra 
ledelsens side.

Hvad gør du selv?
- Vi har fået præsenteret en aktivitetsplan 
for næste skoleår, som jeg har tænkt mig 
at regne igennem for at se, om det går op 
timemæssigt i forhold til de nye regler. Så 
tager jeg en snak med mine kolleger og hø-
rer, hvad de synes. Det vil jeg så tage med 
til min forstander. 

Hvad forventer du, der kommer  
til at ske?
- Det kommer an på, hvilken model mine 
kolleger ønsker. Vi skal have en drøf-
telse med forstanderen, og hvis vi en-
der med at lave en aftale, skal vi have 
den på skrift. Ellers er vi ikke interes-
serede. Men jeg tror, loven kan blive en 
fordel for os, hvis vi følger den. Vi tæn-
ker altid på, hvad der er bedst for ele-
verne, uanset hvor mange timer vi så 
bruger på det. Men fremover skal der 
sættes timer og penge af til alle vores 
aktiviteter, og det kan betyde, at vi en-
der med at arbejde mindre. •

Hvad forventer du, der kommer  
til at ske?
- Vi har ikke fået nogen udmelding fra ledel-
sen; de forholder sig også afventende. Så 
vi ved ikke, om de vil indgå en aftale. Indtil 
videre er der en rigtig god, positiv ånd, og 
vi er enige om at prøve at finde en model 
sammen. Men der er ingen tvivl om, at der 
kommer udfordringer. Der er mange detal-
jer i de nye regler, som vi skal have en fæl-
les forståelse af, hvis vi skal kunne lave en 
fornuftig aftale. •

HeLene nieLSen, 
grindSted  

ProdUktionSHøjSkoLe 

Hvad nu med  
arbejdstiden?
da lockouten i foråret sluttede med et 
regeringsdiktat, begyndte hovedbrud 
rundt omkring i landet. Alle aftaler om 
arbejdstid er sagt op. Plejer er død. Så hvad 
nu? Uddannelsesbladet har spurgt et par 
tillidsrepræsentanter om, hvordan de indtil 
nu har grebet den nye situation an.

{  Af HeiDi  kViStgAARD gÜttLeR }

Arne Christensen, fællestillidsmand på Københavns 
tekniske Skole (KtS):

Hvordan har I forberedt jer?
- Der har været to sideløbende processer: en med ledel-
sen og en blandt lærerne. I første omgang forsøgte vi at få 
nedsat et forhandlingsudvalg straks efter regeringsindgre-
bet. Det blev i stedet til en projektgruppe – Projekt OK13 
- med vores direktør, vicedirektør, studierektor, uddannel-
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sesleder og to tillidsrepræsentan-
ter samt to fællestillidsrepræsen-
tanter fra henholdsvis eud/AMU 
og htx. Formålet er at opnå enig-
hed mellem tillidsrepræsentanter, 
lærer og ledelse om de fremtidige 
rammer for lærernes arbejdstid.

Og den anden proces? 
- Har været blandt lærerforenin-
gens medlemmer. Uddannelses-
forbundet på KTS lavede et debat-
oplæg med syv spørgsmål. Dem 
har vi været ude med i alle vores 
afdelinger og klubber og bedt med-
lemmerne diskutere. Vi har samlet 
de vigtigste konklusioner for hvert 
spørgsmål i et dokument, som så 
er sendt til alle 800 medarbejdere 
og til ledelsen. Dokumentet skal 
være fundamentet for den videre 
dialog med ledelsen.

Hvad har formålet været?
- Det har været at blive klædt or-
dentligt på og kende medlemmer-
nes fælles holdning, inden vi går i 

gang med den videre proces med 
ledelsen i Projekt OK13.

Hvad er næste skridt?
- På et møde i Projekt OK13 skal 
vi afklare den videre proces. Jeg 
forventer, at der kommer en de-
bat, som involverer lærerne bredt 
på en eller anden måde, og at vi 
får nogen forhandling i projekt-
gruppen efterfølgende.

Hvad er der kommet ud af pro-
cessen?
- Vi har fået skabt en bevidsthed 
om, hvad vores fælles holdning 
er til nogle af de mest centrale 
spørgsmål omkring de fremtidige 
arbejdstidsregler på KTS. Målet er 
så, at der bliver taget mest muligt 
hensyn til det fælles ønske.

Hvad har fyldt mest blandt med-
lemmerne?
- Helt klart spørgsmålene om til-
stedeværelsespligten og forbe-
redelsesressourcen. •

de syv debatspørgsmål
•	 	Skal	lærerforeningen	forsøge	at	indgå	en	aftale	om	til-
stedeværelsespligt?

•	 	Bør	de	kommende	arbejdstidsregler	give	muligheder	
for	øget	differentiering	af	forberedelsestiden?	Hvilke	
grænser	bør	der	så	være?

•	 	Hvordan	sikrer	vi,	at	der	er	”harmoni”	mellem	den	til-
delte	forberedelsestid	og	de	opgaver,	læreren	skal	ud-
føre	i	forberedelsestiden?	Hvordan	sikrer	vi	tilstræk-
kelig	kvalitet	i	forberedelsesarbejdet?

•	 	Bør	der	fortsat	skelnes	mellem	ajourføring	og	kompe-
tenceudvikling?	Hvordan	fastholder	vi	den	nuværen-
de	timepulje,	og	hvordan	skal	den	fordeles	fremover?

•	 	Hvordan	undgår	vi	”skævbelastning”,	og	hvilke	græn-
ser	bør	der	være	for	overarbejde?

•	 	Kan	nogle	 (hvilke?)	af	 lærernes	nuværende	opgaver	
overlades	til	andre	personalegrupper?	Hvad	skal	evt.	
frigjort	tid	bruges	til?

•	 	Skal	der	afsættes	mere	tid	til	teamsamarbejde	mellem	
lærerne?	Hvilke	opgaver	bør	teamet	løse,	og	hvilket	an-
svar	bør	det	have?	Hvilken	indflydelse	bør	teamet	have	
på	skemaplanlægningen?	Skal	der	ansættes	teamkoor-
dinatorer?

På	www.uddannelsesforbundet-kts.dk	kan	du	læse,	hvil-
ke	konklusioner	der	blev	samlet	sammen	på	hvert	spørgs-
mål.	Du	kan	også	se	den	videre	proces	for	Projekt	OK13.

torben Weck, tillidsrepræsentant på 
Helsingør Ungdomsskole:

Hvordan har I forberedt jer?
- Der er en voldsom forandringsproces på vej 
i Helsingør med folkeskolereformen, OK13 
og målsætning om inklusion i 2016. Derfor 
holdt vi et fagligt møde med oplæg om de 
tre ting. Så bad jeg alle kolleger om at skrive 
post its med de spørgsmål, som pressede sig 
på. De skulle ikke diskutere indbyrdes, og de 
skulle skrive i ti minutter. Efterhånden som 
de fik skrevet, satte de deres sedler op på 
vores panoramavindue. Efter ti minutter var 
det godt plastret til. Så grupperede de sed-
lerne under OK13, INKLUSION og FOLKE-
SKOLEREFORM. Til sidst prøvede de at rang-
ordne dem efter, hvilke det var mest presse-
rende at få svar på. Vi diskuterede ikke, for 
ideen var, at det skulle være små, effektive 
møder på under en time. Der skal selvfølge-
lig nok blive tid til debat, når vi er længere i 
processen. Jeg samlede alle sedlerne, skrev 
dem rent uden at redigere dem, og så mød-
tes vi igen. Her var målet, at spørgsmålene 

skulle gennem en tragt; de skulle forfines, 
samles og præciseres, og man måtte gerne 
tale sammen. Siden har vi haft et møde mere, 
hvor vi præciserede yderligere. Måske skal 
vi have et mere.

Hvad er næste skridt?
- Når vi har kogt spørgsmålene ind til de-
res essens, afleverer vi dem til ledelsen. 
Så forventer vi, at de svarer på det, de kan. 
Der er måske endnu en del spørgsmål, de 
ikke kan besvare fuldt ud, men det handler 
om trivsel og om at tage medarbejdernes 
bekymringer alvorligt og lytte til dem. Og 
selv om rammerne endnu ikke ligger fast, 
så ved de jo en del, og de må have en idé 
om, hvordan dette skal udmøntes.

Hvad har formålet været?
- Det er svært for lærerne at stå i så voldsom 
en forandringsproces. Mit mål var, at vi skulle 
stå sammen og finde vores fælles holdning, 
så vi kan bearbejde det. Vi har også ønsket 
at fritage lærerne fra ansvaret med at løse 
de nye rammer og i stedet give det til ledel-

sen. Selvfølgelig skal vi indgå i samarbej-
det, men her i starten synes jeg, at ledelsen 
har et ansvar for at give svar på nogle af de 
ting, som gør deres medarbejdere utrygge. 
De skal guide os, ikke omvendt.

Hvad er der kommet ud af processen?
- Cirka 60 gode spørgsmål. Lærerne er ble-
vet klogere på hinanden og ved, at de ikke 
går alene med deres tanker. Der er også 
kommet mere fokus på, at åbenhed mel-
lem kolleger er vigtig; det er centralt, hvis vi 
når dertil, at hver enkelt skal forhandle sin 
egen aftale. Processen har forberedt os på 
en anden måde. Sker nogle af de ting, som 
folk bekymrer sig om, kommer det i hvert 
fald ikke som et chok, så er man klædt på 
til det og ved, hvad man skal slå på. Folk 
er mindre skræmte, så det har haft indfly-
delse på trivslen.

Hvad har fyldt mest blandt  
medlemmerne?
- Det har klart været spørgsmålene om 
fuld tilstedeværelse og om forberedelse. •
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da drømmeholdet 
rykkede ud

for Helena Linnea Rørholt og Louise Bergsbo har det været 
ren gevinst at gå på Produktionshøjskolen i Brøndby – og især 

at deltage i det såkaldte Dream Team. Her er kommunens ældre 
plejehjemsbeboere blevet stylet og fotograferet på et portræt, der 

kan købes af pårørende. Vi giver for en gangs skyld eleverne ordet 
her, hvor de fortæller om de ”smukke, ældre mennesker” – og om 

fordomme mod ældre, hinanden og skolen, de går på.

{  Af DoRtHe PLecHingeR }

ideen lå lige for. Elever og lærere på lin-
jen Krop, Stil og Mode på Produktions-
højskolen i Brøndby oplever, at de ældre 

på kommunens plejecentre nærmest står 
i kø, når de rykker ud med deres tilbud om 
manicure. Så hvorfor ikke brede projektet 
ud og tilbyde total makeover til de ældre? 
Og hvorfor ikke slå tre fluer med ét formåls-
smæk for skolen: at lade linjerne på skolen 
arbejde sammen om et lokalt projekt, hvor 
fotolinjens elever kunne tage billeder før, 
under og efter processen? Projekt Dream 
Team var skabt.

Nu hænger resultatet i form af en foto-
udstilling på det lokale kulturcenter Brøn-
den, så også andre kan se, hvad de egent-
lig går og laver på produktionsskolen. Og 
pårørende til de ældre, der har lagt krop til, 
kan købe portrætterne.

Både 17-årige Helena Linnea Rørholt fra 
Krop, Stil og Mode-linjen samt 18-årige Lou-
ise Bergsbo fra Fotolinjen er meget stolte 
af deres arbejde, men kan også bruge det, 
de har lært: Helena, der gerne vil være fri-
sør, kan vise, at hun kan mestre kunsten 
at gøre en ældre kvinde til den bedste ver-
sion af sig selv. Og Louise, der søger ind 
på fotouddannelsen, kan vise, hvordan hun 
kan tage smukke portrætter af også ældre 
kvinder med rynker. De har dog også taget 
nogle mere menneskelige erkendelser med 
sig, som måske bedst kan udtrykkes med 
Louise Bergsbos ord:

- Det var først, da jeg kom hjem og be-
gyndte at kigge på billederne, at jeg fandt 
ud af, at ældre mennesker faktisk er me-
get smukke med alle deres rynker. Det gi-
ver en hel historie omkring dem. Det havde 
jeg ikke tænkt over før. Jeg har fået meget 
erfaring af den tur, og det har ændret mit 
syn på mange ting, fortæller hun, da vi be-
søger skolen i Brøndby.

øvede sig på læreren
Helena Linnea Rørholt var en lille smule 
forberedt, fordi hun deltager i skolens lø-
bende tilbud til kommunens ældre på ple-
jecentrene om en fredagsmanicure. Ele-
verne fra Krop, Stil og Mode tager nemlig 
ud og ordner de ældres negle. Det er så 
efterspurgt, at det nogle gange kan være 
helt stressende, fortæller hun.

- Det her var i samme boldgade. Her 
skulle vi også style dem med makeup og 
hår. Og det var jeg helt frisk på og vild med, 
det ville jeg gerne.

Opfattede du det som grænseoverskri-
dende på nogen måde?

- Jeg ved, at det er der nogle af de andre 
elever, der synes. Også når vi laver manicure 
ovre på ældrecentret. Måske er de bange 
for, at det gør ondt på de ældre, for mange 
af dem har det ikke specielt godt, og nogle 
af dem er syge. Men personligt har jeg in-
tet imod det og overvejede faktisk selv på et 
tidspunkt at blive social- og sundhedshjælper.

fordomsfrekvensen: 

Om produktionsskoler
–	Der	er	helt	vildt	mange	fordom-
me	om	produktionsskoler.	Der	bli-
ver	sagt,	at	det	kun	er	for	tabere	og	
bumser	og	den	slags,	siger	Helena 
Linnea Rørholt	 og	 fortæller,	at	da	
hun	gik	i	folkeskolen,	talte	hun	og	
en	veninde	om	at	starte	på	produk-
tionsskole	efter	niende.

–	Men	vi	fik	at	vide	af	vores	vejle-
dere	og	lærere,	at	det	skulle	vi	ikke	
gøre,	det	var	vi	for	kloge	til.	Så	fik	
vi	den!	Men	mine	veninder	synes	jo	
ikke,	jeg	er	en	taber,	og	de	støtter	op	
om	det	her.

Det må være lidt svært at leve med 
at gå på en skole, hvor andre har 
de tanker?

–	Jeg	føler	mig	heller	ikke	helt	tryg	
ved	at	fortælle,	at	jeg	går	på	produk-
tionsskole.	Men	altså,	jeg	er	lidt	li-
geglad,	 for	de	må	 tænke,	hvad	de	
vil.	Jeg	kan	godt	lide	at	være	her	og	
ved,	at	det	har	været	godt	for	mig.	
Vi	har	slappet	af	fra	bøgerne,	men	
stadig	lavet	noget	og	fundet	ud	af,	
hvad	vi	skal.	Som	regel	skal	man	i	
gang	med	uddannelse	lige	efter	ni-
ende,	men	 jeg	 tror	 faktisk,	 at	 alle	
har	brug	for	sådan	et	år.

Også	Louise Bergsbo	 har	mærket	
fordommene	og	havde	dem	til	dels	
også	selv,	før	hun	startede.	Hun	ple-
jer	derfor	 først	at	 fortælle,	at	hun	
går	på	fotoskole.

–	Og	først	hvis	folk	spørger	ind	til	
det,	fortæller	jeg,	at	det	er	på	en	pro-
duktionsskole,	siger	hun.

–	Jeg	ved	ikke	hvorfor	...	om	det	en-
gang	var	et	sted	for	børn,	der	ikke	
kunne	være	andre	steder,	fordi	der	
var	noget	galt	med	dem?	Sådan	er	
det	 ikke	mere,	men	 det	 ved	 folk	
ikke,	og	det	er	synd.	Der	er	mange,	
der	tror,	at	du	kun	kan	blive	til	no-
get,	hvis	du	tager	direkte	i	gymnasi-
et.	Men	det	her	er	jo	bare	en	anden	
vej.	Her	får	du	lov	til	at	finde	ud	af,	
om	du	vil	være	det,	du	tænker	på,	
i	stedet	for	at	sidde	og	læse	i	tre	år.
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På billedet ses fra venstre mod  
højre fotoelev Louise Bergsbo,  
fotoelev Emma Storm Skaalum, 
stylistelev Helena Linea Rørholt.

Hvordan var det så?
- Det var første gang, jeg skulle lægge 

makeup på en ældre. Det er jo lidt sværere 
end på en yngre, så jeg øvede mig først på 
Helle, vores gamle lærer, fortæller Helena 
Linnea Rørholt.

Eleverne fik hver en "kunde”, som de æl-
dre kvinder, der lagde hår, ansigt og negle 
til, blev kaldt. Det var så op til eleverne at 
finde ud af, om kunderne skulle have krøl-
let eller glattet hår, og hvilken fuld makeup 
der skulle lægges. Helena Linnea Rørholts 

kunde var i 60’erne, kunne ikke tale dansk 
og kom vist nok fra Bosnien, men selv om 
de ikke kunne tale sammen, var kunden 
”helt vildt flink”, og Helena fik lov til at sætte 
håret præcist, som hun ville, samt vælge 
farverne til makeuppen, hvilket var ”rigtig 
spændende og udfordrende”.

Hvad tænkte du om, hvordan hun 
skulle se ud?

- At makeuppen selvfølgelig skulle passe 
til hendes tøj. Men jeg tænkte også på at 
gøre hende så glad som muligt. Og hun var 

virkelig glad for resultatet og takkede mig 
meget. Hun var så sød! Det var helt over-
vældende for dem, de plejer jo ikke at se sig 
selv så stylede og med så meget makeup 
på. Hun krammede mig bagefter og sagde 
til sin veninde, som oversatte, at jeg lignede 
hendes barnebarn, fortæller Helena Rør-
holt, der generelt er glad for at komme ud 
i lokalområdet og arbejde. Også med ma-
nicure-tilbuddet.

- Der er venteliste, og de ældre er helt 
vilde med os. De står i lange køer. De si-

foto henrik uhrbrand
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Louise bergsbo,  
18 år, fra ishøj:

Hvorfor produktionsskole?

-	Jeg	har	aldrig	været	så	god	fagligt	
i	 folkeskolen	og	 skulle	have	meget	
hjælp	hos	lærerne.	Men	det	er	ikke	
altid,	de	har	tid	til	det.	Efter	niende	
klasse	gik	jeg	på	efterskole,	hvor	vi	
på	et	tidspunkt	skulle	skrive	facts	om	
en	selvvalgt	uddannelse.	Jeg	under-
søgte	fotograffaget,	fordi	min	venin-
de	gjorde,	men	det	lød	ret	spænden-
de.	Jeg	havde	jo	gået	og	taget	mange	
fotos	tidligere	uden	at	overveje,	at	det	
kunne	blive	en	uddannelse.

-	 Jeg	kom	på	Københavns	Tekniske	
Skole	 efter	 efterskolen,	men	 fandt	
hurtigt	ud	af,	at	jeg	havde	valgt	den	
forkerte	linje.	Jeg	blev	kun	hængen-
de	indtil	eksamen,	fordi	de	andre	ele-
ver	var	så	søde.	Herefter	gik	jeg	lidt	
i	stå.	Jeg	kunne	jo	ikke	søge	ind	som	
fotograf,	for	der	skal	du	være	18	år	
og	have	kørekort.	Men	så	anbefalede	
min	veninde	fotolinjen	her.

-	Jeg	ved	ikke	helt,	hvad	der	har	gjort,	
at	jeg	er	blevet	så	glad	for	skolen.	Det	
er	bare	kommet	til	mig	og	har	været	
meget	bedre	end	 forventet.	 Jeg	har	
fået	rigtig	meget	bekræftelse	og	mas-
ser	af	ros	for	mit	arbejde.	Man	kan	få	
lov	at	være	sig	selv	herude.	Arbejdet	
er	meget	selvstændigt,	og	det	forven-
tes,	at	det	er	dig,	der	selv	præsterer	og	
kommer	med	idéer	og	et	resultat.	Det	
er	fedt	og	giver	gode	idéer.	Jeg	synes	
også,	det	er	dejligt,	at	de	betragter	en	
som	voksen	og	ansvarlig	og	ikke	bare	
som	et	barn,	der	ikke	kan	noget	selv.

Hvad kan du bruge det til bagefter?

-	De	billeder,	jeg	har	taget	på	Dream	
Team-projektet,	er	 jo	først	og	frem-
mest	gode	at	have	på	sit	cv,	når	jeg	
søger	 ind	på	 fotouddannelsen.	Det	
er	 faktisk	 ret	 svært	at	 tage	 et	 godt	
portrætbillede	af	en,	der	har	briller	
på,	for	lyset	skal	sættes	på	en	særlig	
måde.	Der	er	også	rynker,	som	kan	
give	skygger.	Jeg	har	i	det	hele	taget	
lært	virkelig	meget	om	foto	og	udstyr.

føRSt HViS foLk SPøRgeR inD tiL Det,  foRtæLLeR jeg,  At Det eR På 

en PRoDuktionSSkoLe.  jeg VeD ikke HVoRfoR . . .  om Det engAng VAR 

et SteD foR bøRn, DeR ikke kunne VæRe AnDRe SteDeR, foRDi DeR 

VAR noget gALt meD Dem? SåDAn eR Det ikke meRe,  men Det VeD foLk 

ikke,  og Det eR SynD. DeR eR mAnge, DeR tRoR, At Du kun kAn bLiVe 

tiL noget,  HViS Du tAgeR DiRekte i  gymnASiet.  men Det HeR eR jo 

bARe en AnDen Vej.  HeR fåR Du LoV tiL At finDe uD Af,  om Du ViL 

VæRe Det,  Du tænkeR På,  i  SteDet foR At SiDDe og LæSe i  tRe åR.

Louise Bergsbo,  fotoelev

foto Louise bergsbo
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Hvad kan de lære af det?
Hvad	er	egentlig	det	dybere	formål	med	at	sende	elever	fra	produktionsskolen	ud	for	
at	style	kommunens	ældre	og	forevige	processen	med	fotos?	Det	forklarer	Lisette Ja-
kobsen,	der	er	linjeleder	og	lærer	på	Krop,	Stil	og	Mode.

-	De	kompetencer,	eleverne	tilegner	sig,	er	tydelige	for	mig	som	lærer.	Ud	over	de	op-
lagte	som	at	kunne	lægge	makeup,	style	hår	og	lave	en	flot	manicure,	vokser	elever-
ne	som	mennesker.	Uden	at	tænke	over	det	drager	de	automatisk	omsorg	og	lærer	at	
samtale	med	mennesker,	de	ikke	umiddelbart	har	noget	til	fælles	med,	men	som	de	
opdager	godt	kan	være	interessante	alligevel.	Det	kan	de	tage	med	i	deres	udvikling	
både	personligt	og	uddannelsesmæssigt.	I	alle	erhverv,	hvor	man	har	med	mennesker	
at	gøre,	kan	de	bruge	den	erfaring	om	måden,	man	tager	imod	et	andet	menneske	på,	
taler	med	en	fremmed	på	og	lader	fordommene	ligge.	Personligt	kan	de	bruge	erfa-
ringen,	når	de	møder	forhindringer	eller	udfordringer	på	deres	vej,	fordi	de	kan	sto-
le	på,	at	de	tør	springe	ud	i	ting,	de	er	usikre	på.	Deres	selvtillid	og	selvværd	er	helt	
sikkert	vokset	og	har	givet	dem	mod	til	at	tro	på,	at	de	kan	mere,	end	de	selv	troede,	
forklarer	Lisette	Jakobsen.

-	Når	vi	har	fokus	på	produktionen,	er	det,	fordi	eleverne	hermed	ser	ud	over	deres	
egen	næsetip	og	slipper	for	byrden	af	at	skulle	lære	for	deres	egen	skyld.	Det	er	vi	fak-
tisk	den	eneste	skoleform,	der	kan	tilbyde.	For	os	er	det	også	vigtigt	at	se	lokalsamfun-
det	som	en	”kunde”,	hvor	der	opstår	en	forpligtende	relation	og	produktion.	Det	giver	
også	et	meget	større	perspektiv	og	udfordring,	at	kunden	aldersmæssigt	er	langt	fra	
elevernes	egen	alder.	Og	rent	samfundsmæssigt	betyder	det	at	bringe	unge	og	ældre	
sammen,	at	der	opstår	en	forståelse	for	hinanden,	at	de	ældre	oplever	de	unge	som	
nogle	søde	og	rare	elever,	og	de	unge	oplever,	at	ældre	mennesker	faktisk	også	har	en	
historie	–	at	der	er	noget	inde	bag	det	ydre.	

-	Sidst,	men	ikke	mindst,	er	fordelen	ved,	at	flere	linjer	arbejder	sammen	om	en	pro-
duktion,	at	den	enkelte	elevs	kreativitet	vokser,	og	at	man	får	respekt	og	forståelse	
for	hinandens	arbejde.	Det	kan	også	vække	en	interesse	for	andre	områder	end	det,	
man	selv	har	valgt	at	beskæftige	sig	med.

dop	

ger, at de har brug for mindre medicin og 
sovepiller, når vi har været der, så jeg tror, 
det betyder rigtig meget for dem. Det er 
jeg glad for.

Fik fjernet fordomme
Louise Bergsbo er vant til at omgås ældre 
mennesker. Hendes fars kones mor har 
boet hos dem i otte år, så der er altid en 
at komme hjem til, som hun siger. Alligevel 
har hun aldrig tænkt på de ældre som en 
fotomulighed, og hun kom først og frem-
mest med i projekt Dream Team, fordi hen-
des fotolærer Kim Marcussen opfordrede 
hende til det.

Første gang, de var ude, tænkte hun ikke 
så meget over, hvad der skete. Hun stillede 
blot op med udstyret sammen med de an-
dre og tog billeder. Det var mest af alt bare 
lidt hyggeligt.

- Men anden gang var det ligesom, det 
føltes meget federe – både at tage bille-
derne af de ældre og arbejde med nogle fra 
de andre linjer på skolen. Normalt har vi på 
Fotolinjen ikke meget fællesskab med an-
dre, og der var nok nogle fordomme mod 
Krop, Stil og Mode-eleverne fra min side. 
Men de var jo supersøde alle sammen.

Du betragtede det hele, mens Helena 
stylede, hvad skete der undervejs?

- Før de ældre fik lagt makeup, var det 
som om, de manglede noget. Det ser ud 
til, at de mangler noget glæde. Der er ikke 
nogen af dem, der sådan rigtig 100 pro-
cent smiler. Det er mere noget med, at "nu 
må jeg hellere smile ind i kameraet", ikke? 
Og bagefter satte de sig ned på stolen og 
smilede rigtigt. Der gjorde de det bare. Jeg 
kunne virkelig se forskel, og det kan man 
også se på billederne. •

Helena Linnea  
rørholt, 17 år,  
fra valby:

Hvorfor produktionsskole?

-	Jeg	var	så	skoletræt,	at	jeg	drop-
pede	ud	af	10.	klasse	på	Vesterbro	
Ny	Skole.	Min	vejleder	tilbød	mig	
et	ophold	på	Brøndby	Produktions-
skole,	og	heldigvis	blev	der	plads	
på	Krop,	 Stil	 og	Mode-linjen,	 for	
jeg	vil	gerne	være	frisør.

-	Jeg	har	altid	været	en	meget	ge-
nert	person,	men	vil	 gerne	være	
mere	moden	og	 selvstændig.	Al-
lerede	ved	rundvisningen	tog	pi-
gerne	her	 rigtig	 godt	 imod	mig,	
og	måske	er	det	derfor,	 at	 jeg	 er	
blevet	mere	åben.	Jeg	ville	gerne	
blive	mere	klar	til	uddannelse,	og	
det	synes	jeg,	jeg	er	godt	på	vej	til	
i	hvert	fald.	Det	er	rart,	at	man	får	
lov	til	at	lave	ting	på	skolen,	man	
godt	kan	lide,	og	at	man	arbejder	
rigtig	meget	med	sig	selv.	For	ek-
sempel	har	vi	om	positiv	tænkning	
og	om	kost	og	sundhed.	Jeg	synes,	
man	lærer	sig	selv	at	kende.

-	De	 ting,	 vi	 laver	her,	 siger	mig	
meget.	Jeg	er	blevet	bedre	til	hår,	
hovedbundsmassage	og	makeup.	
Skolen	har	bekræftet	mig	i,	at	det	
er	den	vej,	 jeg	skal.	 Jeg	har	også	
fundet	ud	af,	at	jeg	vil	være	make-
upartist,	fordi	det	er	spændende	at	
arbejde	med	farver	og	med,	hvor-
dan	man	kan	komme	til	at	se	ud,	
når	man	er	stylet	op.	Nu	skal	jeg	i	
gang	med	at	søge	en	læreplads,	in-
den	jeg	begynder	på	frisørskolen.	
Det	 er	 rigtig	 svært,	men	nu	kan	
jeg	vise	dem	billederne	fra	Dream	
Team-projektet.



KURSER & KONFERENCER

Diagnosticerede unge 
Konference 25.02.2014
Odense Congress Center

ADHD. Autisme. Angst. Depression. OCD. Tourette. Antallet af unge med 
diagnoser er kraftigt stigende. 

Hvad er baggrunden for denne stigning? Og hvordan tilgodeser vi bedst 
muligt diagnosticerede unge i uddannelsessystemet?  Disse spørgsmål er 
i fokus på denne meget aktuelle konference, hvor oplæggene leveres af 
Svend Brinckmann, Per Hove  Thomsen og Jens Wilbrandt. 

Tilmelding og  
mere information:  
kurserogkonferencer.dk

Svend Brinckmann Per Hove Thomsen Jens Wilbrandt
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” Der sker  
rigtigt meget, 
når man  
kommer

væk fra  
arbejdspladsen” 

{  Af signe Lukowski • 

foto AnnemARie LøPPentHin og HAnne LooP }

Antallet af lærere, som bliver sygemeldt 
og førtidspensioneret, er stigende. 
Det har de også oplevet på Vesteg-

nens Sprog- og Kompetencecenter, hvor de 
tidligere har haft problemer med langtids-
sygemeldinger og stress blandt medarbej-
derne. Skolen valgte derfor at sætte fokus 
på trivsel og fik gennem projektet ”Nye veje 
til fastholdelse af lærere” en pose penge til 
at skabe forandring.

- Vi ville gerne øge trivslen og arbejds-
glæden ved at skabe en bedre arbejdskultur 
på skolen og et bedre samarbejde mellem 

de forskellige faggrupper, fortæller fællestil-
lidsrepræsentant Susanne Baun Sørensen.

En del af pengene blev brugt på et op-
læg om arbejdsglæde på et personalese-
minar, som skulle give medarbejderne et 
fælles sprog og en fælles bevidsthed om-
kring trivsel. Dernæst fik alle teams tilbudt 
supervision med en coach, men den mulig-
hed var der ikke mange, som havde lyst til 
at benytte sig af.

- Det overraskede os, at der ikke var 
flere, der havde lyst til coaching. Men så 
valgte vi at omformulere projektet, så teams- 

ene i stedet selv kunne beslutte, hvad de 
ville bruge resten af pengene til. Og så fik 
vi rigtigt mange henvendelser, siger Su-
sanne Baun Sørensen.

det sociale er vigtigt
Anna Konstantelos Birke og Vibeke Jo-
hansen underviser begge på Danskuddan-
nelse 1. De valgte sammen med resten af 
deres team at søge penge til en tur ud af 
huset, nærmere bestemt en todages triv-
selstur til Sejrø.

- Vi havde længe haft samtaler om det 
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nye veje til fastholdelse af lærere
er	et	fælles	projekt	for	Lærernes	Centralorgani-
sation	(LC)	og	KL,	som	skal	modvirke	sygefra-
vær	og	tidlig	pensionering	blandt	kommunale	
undervisere.	Projektet	blev	aftalt	ved	overens-
komstforhandlingerne	i	2011	og	afsluttet	1.	juni	
i	 år.	Vestegnens	Sprog-	 og	Kompetencecenter	
fik	dog	forlænget	deres	projekt	til	1.	november.

med trivsel. Vi er et meget stort team med 
forskellige temperamenter, og bølgerne går 
højt ind i mellem. Derfor er der behov for 
at have et socialt element også, for så bli-
ver det nemmere at rumme hinanden, si-
ger Anna Birke.

- Det med at tage en tur ud af huset var 
ikke noget, vi havde tænkt over tidligere, 
men da vi fik mulighed for at gøre noget for 
trivslen, var vi ikke i tvivl om, at vi skulle af 
sted. Det giver en helt anden måde at være 

sammen på, når man kommer ud i et andet 
miljø, fortæller Vibeke Johansen. 

Alle i teamet var med til at planlægge tu-
ren, som både bød på smukke naturople-
velser, socialt samvær og faglige diskussi-
oner. Teamet valgte blandt andet at sætte 
fokus på kursisternes sociale læringsmiljø, 
og det kom der nogle konkrete tiltag ud af, 
som også har været med til at øge kursi-
sternes trivsel efterfølgende.

Inspiration til andre
Underviserne er ikke i tvivl om, at turen til 
Sejrø har betydet meget for hele team-
ets trivsel og deres indbyrdes samarbejde.

- Vi har lært hinanden bedre at kende 
nu. Det betyder, at vi er blevet bedre til at 
holde gemytterne i ro og bedre til at evalu-
ere, hvis noget går galt på vores teammø-
der. Vi kan bedre sige ting til hinanden, for-
tæller Anna Konstantelos Birke.

- Vi har lært at holde af hinandens for-
skelligheder og har fået en større gensi-
dig respekt for hinandens faglighed. Vi har 

jo alle ambitioner på danskuddannelsens 
vegne, siger Vibeke Johansen.

Flere af skolens andre teams har også 
valgt at søge penge til udflugter ud af hu-
set, og det er der kommet meget godt ud af.

- Der sker rigtigt meget, når man kom-
mer væk fra arbejdspladsen. Når du kom-
mer ud og har tid til at stoppe op, er der 
bedre tid til at snakke om, hvor man gerne 
vil hen. De teams, der har været ude og har 
haft nogle gode trivselssessions, er ble-
vet mere forankrede som team, fortæller  
Susanne Baun Sørensen. •

Vi ville øge trivslen og arbejdsglæden via en 
bedre arbejdskultur og et bedre samarbejde 
mellem de forskellige faggrupper, fortæller fæl-
lestillidsrepræsentant Susanne Baun Sørensen.

Anna Birke (tv.) og Vibeke Johansen er enige om, 
at en todages tur til Sejrø gjorde underværker: Vi 

er et stort team med forskellige temperamenter, 
og bølgerne går højt ind i mellem. Nu har vi fået 

større respekt for hinandens faglighed.



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

begyndersystemer
til dU3 

Modul 1: På vej til dansk
Modul 2: Videre mod dansk

til dU2

Modul 1: Vi taler dansk 1

ny Udgave 
med ekstra 

hjælp 
til Udtalen

“på allerhøjeste
kvalitetsniveau...”

“vil sætte nye  
kvalitetsstandarder  
for grundbøger i dansk  
som andetsprog”.

Af anmeldelse fra Uddannelsesbladet 4/2012

solgt til 

sprogkUrser 

i mange 

lande

alle bøger dækker ministeriets 3 obligatoriske  
emner for modulet:

•	 Arbejde
•	 Uddannelse
•	 Hverdagsliv	/	medborgerskab

gratis til bøgerne på www.synope.dk

•	 Lydfiler	til	praktisk	udtaletræning
•	 Stort	udvalg	af	supplerende	øvelser	
•	 Rettenøgle	for	selvstændigt	arbejde	



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

Laererstandens annonce Uddannelsesbladet 178x226.5.indd   1 21-10-2013   14:47:15
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FerIeBOlIGer  

2014
Uddannelsesforbundet har feriehuse og lejligheder, som kan lejes af med-
lemmerne.
nu udlejes boligerne for hele 2014 og frem til april 2015.
det sker efter først til mølle-princippet fra mandag den 16. december kl. 
09.00 enten per telefon eller mail – ikke begge dele.

leJeperIOde
Både	lejligheder	og	huse	kan	lejes	hele	året	(fire	af	husene	i	Ertebølle	kan	dog	kun	le-
jes	fra	29.	marts	til	18.	oktober).
I	højsæsonen	kan	ferieboligerne	kun	lejes	på	ugebasis	og	højst	for	to	uger	ad	gangen.	
En	uge	går	fra	lørdag	til	lørdag.
Resten	af	året	kan	de	også	lejes	for	en	weekend	(fredag-søndag)	eller	i	en	eller	flere	dage.

Lejeperioden	er	fra	ankomstdagen	kl.	14	til	afrejsedagen	kl.	12.

SæSOner
Højsæson	er	fra	7.	juni	til	16.	august.
Mellemsæson	er	fra	22.	marts	til	7.	juni	og	fra	16.	august	til	18.	oktober	samt	uge	7	og	8.
Lavsæson	er	frem	til	22.	marts	(uge	7	og	8	undtaget)	og	igen	fra	18.	oktober	til	31.	marts	
2015	(uge	7	og	8	undtaget).

BetInGelSer
Ferieboligerne	kan	kun	lejes	af	Uddannelsesforbundets	medlemmer.	De	må	ikke	udlå-
nes	eller	udlejes	videre	til	andre.
Ferieboligerne	udlejes	efter	først	til	mølle-princippet.	Medlemmer	med	forsikring	i	Tje-
nestemændenes	Forsikring	har	dog	fortrinsret	til	husene	i	Lønstrup,	Klint,	Fanø,	Møn,	
Langeland	og	Sverige	og	til	lejligheden	i	Berlin.
Man	skal	selv	medbringe	sengelinned,	håndklæder,	viskestykker	og	toiletpapir.
Huset/lejligheden	skal	gøres	rent	inden	afrejse.	Det	er	lejerens	ansvar.	Husk,	at	du	af-
leverer	stedet	til	en	kollega.
Det	henstilles,	at	der	ikke	ryges	indendørs.	
Der	må	ikke	medbringes	husdyr.	I	Ertebølle,	hus	nr.	81,	er	det	dog	tilladt	at	medbrin-
ge	hunde.

BetAlInG
Lejen	skal	betales	hurtigst	muligt	og	være	Uddannelsesforbundet	i	hænde,	se-
nest	en	måned	før	lejeperioden	begynder.
Lejeaftaler	er	bindende.	Ved	afbestilling	opkræves	et	gebyr.

SådAn BeStIller dU en FerIeBOlIG:
Udfyld	blanketten	på	www.uddannelsesforbundet.dk	og	send	den	via	
mail	til	feriehus@uddannelsesforbundet.dk

Du	kan	også	ringe	til	Lisbet	Poulsen	på	3330	0659.

Medlemmer	med	forsikring	i	Tjenestemændenes	Forsikring	har	for-
trinsret	til	lejligheden	i	Berlin	og	husene	i	Lønstrup,	Klint,	Fanø,	
Møn,	Langeland	og	Sverige.	Men	i	ledige	perioder	kan	de	lejes	af	
alle medlemmer.

rInG tIl Lisbet	Poulsen,	tlf.	3330	0659

eller Send en MAIl tIl
feriehus@uddannelsesforbundet.dk

Læs
Det	hjælper	ikke	 

at	sende	mail	før	 

mandag	kl.	09.00,	der
	

ses	nemlig	bort	fra	alle	

bestillinger	via	mail	

modtaget	før	mandag	

den	16.	december	

kl.	09.00.
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Møn  kun 500 meter til badestrand

  Lavsæson er frem til 23. marts (uge 7 og 8 undtaget) og igen fra 19. oktober til 31. marts 2014 (uge 7 og 8 undtaget).

KlInt  tæt ved strand og Kattegat

lønStrUp  ved Vesterhavet

Velisoleret træhus på 95 m2 ved Klint Strand. Ca. 500 m til børne-
venlig strand direkte til Nyrup Bugt/Kattegat. Tæt ved Nykøbing 
Sjælland, Rørvig og Sommerland Sjælland. Gode muligheder for 
golf og lystfiskeri. 94 km til Strøget i København.

6 sovepladser. Vinkelstue med lysindfald til kip og konvektions-
brændeovn. Tv, dvd-afspiller, radio og cd-afspiller. Udgang fra stuen 
til stor overdækket træterasse. Køkken med opvaskemaskine og 
køl/frys. Værelse med køjeseng og egen udgang. 2 soveværel-
ser med dobbeltsenge. Lækkert bad med gulvvarme og eksklusiv 
wellness-kabine med brus, damp og spa.

Priser i 2014

HøJsæsOn:  3.900 kr. pr. uge
MeLLeMsæsOn:   3.500 kr. pr. uge (weekend 575 kr. pr. dag, 

hverdage 500 kr. pr. dag)
LavsæsOn:   3.000 kr. pr. uge (weekend 500 kr. pr. dag, 

hverdage 425 kr. pr. overnatning)
eLektRicitet:  2 kr. pr. kW/t.

Se flere billeder på uddannelsesforbundet.dk

Velisoleret træhus på 75 m2 på ugenert grund med udsigt over 
engareal. Ca. 2 km til vandet ad asfaltvej. I nærheden byder det 
tilsandede fyrtårn ved Rubjerg Knude på et oplevelsesunivers, der 
forener natur- og kulturhistorie med interaktive medier.

6 sovepladser. Tv og radio med cd-afspiller. Åbent køkken med 
opvaskemaskine, mikroovn, komfur og køle-/fryseskab. Bad med 
vaskemaskine. 3 soveværelser: et med dobbeltseng, et med to en-
keltsenge og et med halvandenmandsseng. Desuden høj barnestol.

Brændeovn i stuen (brænde er ikke med i prisen) og el-radiatorer.

Priser i 2014

HøJsæsOn:  3.500 kr. pr. uge
MeLLeMsæsOn:   3.100 kr. pr. uge (weekend 525 kr. pr. dag, 

hverdage 450 kr. pr. dag)
LavsæsOn:   2.700 kr. pr. uge (weekend 450 kr. pr. dag, 

hverdage 375 kr. pr. dag)
eLektRicitet:   2 kr. pr. kW/t.

Se flere billeder på uddannelsesforbundet.dk

SÆSONER  Højsæson er fra 7. juni til 16. august. * Mellemsæson er fra 22. marts til 7. juni og fra 16. august til 18. oktober samt uge 7 og 8. 
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Møn  kun 500 meter til badestrand

  Lavsæson er frem til 23. marts (uge 7 og 8 undtaget) og igen fra 19. oktober til 31. marts 2014 (uge 7 og 8 undtaget).

Velisoleret træhus på 77 m2 ved Råbylille Strand med ca. 500 m til 
badestrand direkte til Østersøen. 2 nye cykler til rådighed.

Møns Klint. Liselund Slot. 10 minutter til golfbane. 2 cykler til 
rådighed.

Huset er beregnet til 6 (8) personer. Der er tv, radio og cd-af-
spiller. Åbent køkken med opvaskemaskine, mikroovn, komfur og 
køleskab med fryser. Bad og bryggers med vaskemaskine. I alt 8 
sovepladser: 2 soveværelser med dobbeltsenge, stue med alkove 
med 2 sovepladser, hems med stige i gangen med 2 sovepladser. 
Desuden barneseng og høj barnestol.

Brændeovn i stuen (brænde er ikke med i prisen) og el-radiatorer.

Priser i 2014

HøJsæsOn:  3.900 kr. pr. uge
MeLLeMsæsOn:   3.500 kr. pr. uge (weekend 575 kr. pr. dag, 

hverdage 500 kr. pr. dag)
LavsæsOn:   3.000 kr. pr. uge (weekend 500 kr. pr. dag, 

hverdage 425 kr. pr. dag)
eLektRicitet:   2 kr. pr. kW/t.

Se flere billeder på uddannelsesforbundet.dk

Møn  kun 500 meter til badestrand

 Lavsæson er frem til 22. marts (uge 7 og 8 undtaget) og igen fra 18. oktober til 31. marts 2015 (uge 7 og 8 undtaget).
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Velisoleret træhus på 75 m2 med stor terrasse. Omgivet af stort 
skovklædt fællesareal og fredede områder med kæmpehøje og 
andre oldtidsminder. Ca. 2 km til god badestrand ved Limfjorden. 
Mellem husene er der store fællesarealer uden trafik, hvor børn 
kan lege i fred.

6 sovepladser. Tv og radio med cd-afspiller. Åbent køkken med 
komfur, mikroovn og køle-/fryseskab. Bad og 3 soveværelser: et 
med dobbeltseng og to med to enkeltsenge i hver. Høj barnestol.

Brændeovn i stuen (brænde er ikke med i prisen) og el-radi-
atorer. Huset ventileres året rundt med udvendigt system drevet 
af solenergi.

Priser i 2014

HøJsæsOn:  3.200 kr. pr. uge
MeLLeMsæsOn:    3.000 kr. pr. uge (weekend 500 kr. pr. dag, 

hverdage 455 kr. pr. dag)
LavsæsOn:   2.700 kr. pr. uge (weekend 450 kr. pr. dag, 

hverdage 375 kr. pr. dag)
eLektRicitet:  2 kr. pr. kW/t.

Se flere billeder på uddannelsesforbundet.dk

Velisolerede træhuse på 60 m2 med stor terrasse. Omgivet af stort 
skovklædt fællesareal og fredede områder med kæmpehøje og 
andre oldtidsminder. Ca. 2 km til god badestrand ved Limfjorden. 
Mellem husene er der store fællesarealer uden trafik, hvor børn 
kan lege i fred.

Alle husene er beregnet til 4 personer. Bad og 2 soveværelser: 
et med dobbeltseng og et med to enkeltsenge. Stue og køkken i 
et rum. Tv og radio med cd-afspiller. Køle-/fryseskab. El-radiatorer.

I hus nr. 81 er det tilladt at medbringe hund.

Priser i 2014

HøJsæsOn:  2.400 kr. pr. uge
MeLLeMsæsOn:   2.300 kr. pr. uge (weekend 375 kr. pr. dag, 

hverdage 325 kr. pr. dag)
LavsæsOn:   2.125 kr. pr. uge (weekend 360 kr. pr. dag, 

hverdage 300 kr. pr. dag)
eLektRicitet:  2 kr. pr. kW/t.

Se flere billeder på uddannelsesforbundet.dk

erteBølle  omgivet af skov og fredede områder  · HuS nR. 81-84-85-87

erteBølle  omgivet af skov og fredede områder  · HuS nR. 121 (HeLåRSHuS) ·

SÆSONER  Højsæson er fra 7. juni til 16. august. * Mellemsæson er fra 22. marts til 7. juni og fra 16. august til 18. oktober samt uge 7 og 8. 
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Stenhus på 88 m2 på 2.000 m2 naturgrund tæt på en af Fanøs 
bedste badestrande. Ca. 1,5 km til vandet.

Subtropisk badeland i nærheden og gode muligheder for ak-
tiviteter som golf og tennis. Mange kunstnere, gallerier og kunst-
museum.

6 sovepladser. Tv, radio og cd-afspiller. Åbent køkken med op-
vaskemaskine, mikroovn, komfur, køleskab og fryser. Bad og 3 
soveværelser: et med dobbeltseng, to med to enkeltsenge i hver. 
Høj barnestol.

Brændeovn i stuen (brænde er ikke med i prisen) og el-radiatorer.

Priser i 2014

HøJsæsOn:  3.500 kr. pr. uge
MeLLeMsæsOn:   3.100 kr. pr. uge (weekend 525 kr. pr. dag, 

hverdage 450 kr. pr. dag)
LavsæsOn:   2.700 kr. pr. uge (weekend 450 kr. pr. dag, 

hverdage 375 kr. pr. dag)
eLektRicitet:   2 kr. pr. kW/t.

Se flere billeder på uddannelsesforbundet.dk

FAnø  tæt ved en af øens bedste badestrande

ugesex@sexogsamfund.dk

Tlf. 33 93 10 10

●   Uge Sex giver dig gratis materialer til seksualundervisning på EUD, EGU og produktionsskoler.

●   Årets tema “Grænser” sætter fokus på gode og respektfulde relationer i seksuallivet, på nettet og som ven eller 
kæreste.

●   Unge på EUD mangler viden om kroppen, sexsygdomme, prævention, ansvar og rettigheder.

●   Uge Sex er tilpasset fag og temaforløb.

●  Uge Sex tilbyder anbefalinger og konkrete metoder til seksualundervisning til nye undervisere på området.

Læs mere og tilmeld dig og dine elever på www.ugesex.dk

PRÆVENTION SEXSYGDOMME UØNSKET GRAVIDITET LYST 
RELATIONER SEKSUALITET KØN GRÆNSER RETTIGHEDER

Sms

US ERHVERV til 1919

og få mere info*

  *) koster kun alm. sms-takst

 Lavsæson er frem til 22. marts (uge 7 og 8 undtaget) og igen fra 18. oktober til 31. marts 2015 (uge 7 og 8 undtaget).



KøBenHAvn  alle danskeres hovedstad

Lejlighed på første sal i renoveret ejendom. Skønt, grønt område 
i Rudolf-Schwarz-Strasse ca. 15. min fra Alexanderplatz. Parke-
ring mod betaling.

88 m2 og 4 sovepladser. Stue med spiseplads og udgang til 
dejlig altan med havemøbler. Tv, radio og cd- og dvd-afspiller. Nyt 
køkken med komfur og køleskab med lille fryser. Bad og 2 sove-
værelser med dobbeltsenge.

Priser i 2014

HøJsæsOn:  3.750 kr. pr. uge inkl. el
MeLLeMsæsOn:   3.750 kr. pr. uge (weekend 610 kr. pr. dag, 

hverdage 525 kr. pr. dag)
LavsæsOn:   3.750 kr. pr. uge (weekend 610 kr. pr. dag, 

hverdage 525 kr. pr. dag)
eLektRicitet:  inkl.

Se flere billeder på uddannelsesforbundet.dk

To lejligheder på 2. og 3. sal i Nørre Farimagsgade 15 midt i Kø-
benhavn. Ejendommen ligger over for Ørstedsparken. Få minut-
ters gang til bus, S-tog og metro. Strøget, Rådhuspladsen, Tivoli 
og andre seværdigheder inden for gåafstand.

Lejlighederne er nyistandsat. Åbent køkken med kombineret 
stue og spisestue. Komfur og køleskab med fryser. Tv, radio, cd- 
og dvd-afspiller. Soveværelse med dobbeltseng. Gæsteseng og 
barneseng til at folde ud.

Priser i 2014

HøJsæsOn:  3.400 kr. pr. uge
MeLLeMsæsOn:   3.400 kr. pr. uge (weekend 575 kr. pr. dag, 

hverdage 480 kr. pr. dag)
LavsæsOn:   3.400 kr. pr. uge (weekend 575 kr. pr. dag, 

hverdage 480 kr. pr. dag)
eLektRicitet:  2 kr. pr. kW/t.

Se flere billeder på uddannelsesforbundet.dk

 Lavsæson er frem til 22. marts (uge 7 og 8 undtaget) og igen fra 18. oktober til 31. marts 2015 (uge 7 og 8 undtaget).

BerlIn  Europas kulturelle frontløber
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SverIGe  ødegård 2½ time fra København

 Udlejning starter mandag den 17. december kl. 09.00

lAnGelAnd  vilde heste, sauna og boblebad

Velisoleret træhus i sommerhusområde tæt på stranden. Bus fra 
Rudkøbing via Humble til Bagenkop. Fra Humble er der cirka seks 
kilometer til huset. 4 cykler til rådighed. Gode udflugtsmuligheder 
– fx Ristinge Klint, Langelse Bondegårdsskov, Skovsgård, Trane-
kær Slot og Valdemars Slot.

3 soverum med i alt seks sengepladser plus hems med sove-
mulighed. Opholdsstue med brændeovn, tv, dvd og radio. Køkken 
med alle moderne hjælpemidler. Badeværelse, sauna og boblebad. 
Vaskemaskine og tørretumbler. Barneseng og barnestol.

Priser i 2014

HøJsæsOn:  3.900 kr. pr. uge
MeLLeMsæsOn:   3.500 kr. pr. uge (weekend 575 kr. pr. dag, 

hverdage 500 kr. pr. dag)
LavsæsOn:   3.000 kr. pr. uge (weekend 500 kr. pr. dag, 

hverdage 425 kr. pr. dag)
eLektRicitet:   2 kr. pr. kW/t.

Se flere billeder på uddannelsesforbundet.dk

SverIGe  ødegård 2½ time fra København

1½ plans træhus (hovedhus) på 100 m2 samt gæstehus på ca. 20 
m2 i Hylta 110 km fra Helsingborg og 130 km fra Malmø (broen). 
Ca. 2½ time i bil fra København.

Huset ligger på en stor naturgrund i det sydlige Sverige kun 5 
km fra den store sø Immeln.

Hovedhus: Spisekøkken med adgang til spisestue, som har ud-
gang til stor terrasse. Stor opholdsstue (2-3 stuer en suite), flot 
svensk kakkelovn, bad. Første sal: soveværelse med skrå vægge 
og lille altan samt endnu et soveværelse, i alt 6 sovepladser.

Gæstehus: Opholds- og soverum med 2 sovepladser. Køk-
kenafsnit med 2 kogeplader. Bad med brus og adgang til sauna.

Priser i 2014

HøJsæsOn:  4.000 kr. pr. uge
MeLLeMsæsOn:   3.500 kr. pr. uge (weekend 575 kr. pr. dag, 

hverdage 500 kr. pr. dag)
LavsæsOn:   3.200 kr. pr. uge (weekend 500 kr. pr. dag, 

hverdage 425 kr. pr. dag)
eLektRicitet:   2 kr. pr. kW/t.

Se flere billeder på uddannelsesforbundet.dk

 Udlejning begynder mandag den 16. december kl. 09.00



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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AMU:

SIGnAl- 
FOrvIrrInG  
på HøJeSte  
plAn
opsvinget er over os, og både regeringen og diverse rapporter melder, at der bliver brug 
for kvalificeret arbejdskraft. Men hvor dælen skal den komme fra, spørger direktøren fra et 
af landets AMU-centre. Han melder sammen med sine kolleger om lærerfyringer, overfyldte 
eller aflyste hold, udskudte investeringer, underskud og nul muligheder for nyudvikling i 
Danmarks mest ukendte uddannelsessystem: arbejdsmarkedsuddannelserne.

{  Af DoRtHe PLecHingeR }

P
å landets AMU-
centre ryster de 
ikke blot på hæn-
derne over igen-
igen at skulle le-
vere larmende 
røde tal på årets 
regnskaber og 
budgetterne for 
næste år. De ry-

ster også på hovedet af de politikere, der 
risikerer at lade en masse dejlige, danske 
arbejdspladser gå danskernes næse forbi 
i de kommende opsvingstider, hvis de ikke 
erkender, at opkvalificering af voksne kort-
uddannede koster penge. Arbejdspladser 

på Fehmern-forbindelsen, supersygehuse 
og letbaner vil gå til udenlandsk og ofte 
billigere arbejdskraft, hvis man bliver ved 
med at sulte de uddannelsesinstitutioner, 
der kan levere den danske vare.

- Smertetærsklen er nået, siger Ove G. 
Dalby, forstander på AMU-Fyn, resigneret.

Han sidder faktisk fast i en elevator, da 
interviewet skal gå i gang, hvilket er meget 
symbolsk for den situation, som landets selv-
stændige AMU-centre befinder sig i lige nu.

- Vi har forsøgt at rationalisere os ud 
af besparelserne og har desværre måttet 
fyre 45 lærere sidste år. Det er lærere med 
mange kompetencer, og den gode historie i 
den dårlige er, at de derfor er kommet hur-

tigt i arbejde igen uden for huset. Omvendt 
betyder det, at det kan være vanskeligt at 
få de gode lærerkræfter ind igen, hvis vi får 
brug for dem senere, siger han.

Rationaliseringen har også betydet, at 
skolen for eksempel ikke har investeret i 
nyt udstyr, og at udbuddet og udviklingen 
af nye kurser hele tiden bliver mindre på 
grund af manglende penge, samtidig med 
at der bliver færre og færre lærere på sta-
dig større hold.

- Jeg er bange for, at vi simpelthen ikke 
kan levere varen i form af den nødvendige 
opkvalificering, siger Ove G. Dalby, der ærg-
rer sig dobbelt, fordi alene Odense Kom-
mune budgetterer med anlægsinvesterin-
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ove g. dalby  
AMU-Fyn

- Vi budgetterer med et underskud på over en 
million kroner for det nye år. Sidste år havde vi et 
underskud alene på svejsekurserne på 220.000 
kroner, og det ville have været 200.000 kroner 
større, hvis skolen ikke havde fået lov at bruge alu-
miniumsresterne fra en lokal virksomhed. Besty-
relsen for AMU-Fyn har besluttet, at svejsekur-
serne skal gennemføres, fordi vi bliver nødt til at 
leve op til vores samfundsansvar, men man skal 
ikke have gået mange år i skole for at indse, at 
det ikke hænger sammen, når priserne på mate-
rialer stiger så meget, samtidig med at taksterne 
for kurserne sættes ned, siger Ove Dalby.

Både han og de øvrige direktører og forstan-
dere mener, at der er et reelt mis-match mellem 
det, politikerne siger, og det, de gør. Mellem øn-
skerne om en toptunet arbejdsstyrke og de mid-
ler, der bliver sat af til det. Kim E. Hansen, for-
stander på AMU Hoverdal, kalder det signalfor-
virring på højeste plan. Og de har også et næsten 
enstemmigt svar på hvorfor.

- Det må skyldes et stort element af uviden-
hed hos politikerne. Der er ikke mange af dem, 
der ved noget om AMU-systemet. Selv om det er 
et uddannelsestilbud, som i sin tid en million dan-
skere gik igennem årligt, er det det mest ukendte 
uddannelsessystem i Danmark, siger Dalby og er-
kender, at AMU-systemet kan virke uoverskueligt 
med så mange takster og taxametre.

- Men så er det heller ikke sværere at forstå. 
Hvis man har en bil, som man ikke vedligehol-
der, kommer der et tidspunkt, hvor den ikke kan 
køre mere. •

torben Pedersen
AMU Vest i Esbjerg og formand for Foreningen 
af forstandere og direktører for AMU-centrene

- Vi kommer helskindet igennem 2013, men det skyldes primært energisek-
toren her i området. Det er den, der trækker den store aktivitet. Fremover er 
der ingen tvivl om, at der trækker meget sorte skyer ind over, for vi tjener dy-
best set ingen penge, siger Torben Pedersen og anslår, at blot for at lappe 
de værste huller skal AMU Vest have tilført 50 millioner kroner til næste år.

AMU Vest i Esbjerg har i længere tid hutlet sig igennem ved at spare på 
investeringer i maskiner og udstyr. Mandskabet er skåret ind til benene ”med 
de forringelser af kvaliteten, der følger med det”. De lave takster på både 
fælles- og undervisningstaxametre trænger i dén grad til et grundigt efter-
syn, mener han, og område for område tjekkes for, om de hænger sammen.

Svejsekurserne, hvor udgifterne til udstyr er steget med raketfart, mens 
taxametrene er faldet, er nemlig ikke det eneste område, som det ”efterhån-
den er ren filantropi at udbyde”, og der er ikke mange skoler, der har lyst til 
at udbyde tabsgivende aktiviteter. Heller ikke de erhvervsskoler, der udby-
der AMU-kurser.

- Hvorfor skulle de det, hvis AMU-programmet måske udgør fem procent 
af aktiviteterne? spørger Torben Pedersen og tilføjer, at normalt kører AMU-
centrene efter princippet om gynger og karruseller.

- Men lige nu har vi kun gyngerne tilbage, hvis det altså er dem, der giver 
underskuddet. Der er for få områder, der hænger sammen.

Er det ikke bare det sædvanlige klynk om, at ulven kommer?
- Hvis du fremskriver vores regnskab for 2013 til næste år, vil du se, at det 

simpelthen bliver tabsgivende. Vores held har været, at jobcentrene i områ-
det har brugt os så meget til uddannelser for ledige til energisektoren. El-
lers så det sølle ud.

- Der er så meget støj omkring reform af erhvervsuddannelserne og be-
hovet for højtuddannede, men man må ikke glemme, at der også er en mil-
lion ufaglærte eller kortuddannede danskere, der her og nu har brug for ud-
dannelse. Leo Larsen-rapporten (se boks, red.) har forudsagt, at vi får brug 
for tusindvis af kvalificerede medarbejdere fremover, men hvor dælen skal 
de komme fra, hvis de ikke bliver uddannet? Det ender med, at Fehmern-for-
bindelsen bliver bygget med udenlandsk arbejdskraft, fordi man har glemt 
at fodre systemet. •

ger i størrelsesordenen 25 milliarder kroner 
de næste seks år til sygehus, letbane med 
videre. Det kunne have betydet en masse 
gode arbejdspladser rent lokalt.

Ove Dalby er ikke den eneste, der vrider 
hænder ved udsigten til et minus på fire pro-
cent på AMU-taxametrene med den store 
rundbarberingsmaskine på næste års fi-
nanslov. Samme nødråb lyder fra de øvrige 

centre, der står for den erhvervsrettede og 
unikke danske skoleform med korte og flek-
sible arbejdsmarkedskurser for en million 
ufaglærte eller kortuddannede danskere.

- Vi sidder og stirrer stift ud i horisonten, 
siger Torben Pedersen, direktør for AMU 
Vest i Esbjerg. Han har som formand for 
Foreningen af direktører og forstandere 
for AMU-centrene henvendt sig med nød-

råbet til Undervisningsministeriet, og her 
lyder svaret, at der kommer en ekstra mil-
liard til voksen- og efteruddannelsesind-
satsen næste år.

- Men vi kan ikke budgettere med noget, 
der måske kommer i fremtiden, siger han. 

Her er, hvad direktører og forstandere 
fra de fem selvstændige AMU-centre mel-
der om status lige nu. •



uddannelsesbladet 12-2013 31

Peter thomsen 
AMU Nordjylland

- Forårets lockout betød et stort tab for os, og selv om det er en anden situa-
tion, kom den i en tid, der i forvejen var presset økonomisk. Vi har helt indisku-
tabelt dårlige taxametre, der er så snærende, at de meget hurtigt bliver tabsgi-
vende. For eksempel skal der på truckcertifikat-kurserne være ti kursister, før 
et kursus løber rundt; det giver underskud, bare én deltager melder fra. Sker 
det, står vi i en situation, hvor vi enten skal aflyse og risikere, at folk mister tilli-
den til os, eller gennemføre med tab, siger han og fortæller, at næste problem 
er, hvis man så vælger kun at udbyde de økonomisk sikre kurser i stedet for de 
mere usikre, men fremtidsrettede:

- Der er for eksempel udsigt til, at der bliver brug for ekstra kurser fremover 
inden for bygge- og anlægsbranchen, men dem tør vi ikke udbyde i samme 
grad, siger han, der i øvrigt kan levere et regnskab med underskud i år. Igen.

- Vi står over for en periode med vækst, og hvor arbejdsstyrken bliver min-
dre. Det betyder, at der er færre, som har de nødvendige kompetencer. Og AMU 
har vist, at de kan sikre fleksible, erhvervsrettede uddannelser af voksne. Det 
er dét, der står på spil – man er ved at slå et arbejdsmarkedspolitisk struktu-
relt værktøj ihjel.

- Alle er enige om, at man vil uddannelsessystemet det bedste, og selvføl-
gelig skal vi også koncentrere os om de unges uddannelse, men hvad med alle 
de danskere, der ingen eller kun kort uddannelse har? Det er da dem, der har 
potentialet til at blive flyttet fra passiv forsørgelse over i aktiv beskæftigelse. 
Corydon har sagt, at danskerne skal have værktøjerne til at klare sig selv. Og det 
er en god tanke. Men det kræver, at man har nogle kompetencer. Og så forstår 
jeg ikke, at vi ser den kæde af takstreduktioner. Hvordan hænger det sammen? •

Mogens jørgensen 
AMU Syd i Kolding

- Det er meget op ad bakke og i strid modvind, hvis besparelserne på finans-
loven på taxametrene slår igennem næste år, konstaterer Mogens Jørgensen 
tørt og tilføjer:

- I forvejen har vi svært ved at få taxametrene til at slå til, og hvis der kom-
mer yderligere besparelser, bliver det helt umuligt.

Aktiviteten på AMU Syd i Kolding er faldende for beskæftigede, og selv om 
den stiger lidt for de ledige, kan det ikke opvejes. Det skyldes især vilkårene 
med forringet løntabsgodtgørelse, men også at taksterne for kost og logi er fal-
det, og det betyder rigtig meget for AMU Syd, der har en del landsdækkende 
aktiviteter. Samtidig tænker arbejdsgiverne mere i overarbejde end efteruddan-
nelse og har skåret helt ind til benet, siger han.

Også på AMU Syd budgetterer man derfor med røde tal for næste år. Lige-
som man går ud af dette år med underskud, selv om kurser er blevet aflyst, ud-
gifter og indkøb af nyt udstyr er blevet udskudt, og medarbejderne kun er sendt 
på den absolut mest nødvendige efteruddannelse.

- Vi sparer stort set på alle parametre. Jeg ved ikke, hvor mange lig der skal 
på bordet, før man reagerer. Det eneste, vi kan gøre, er at afvente finanslovs-
forhandlingerne og se, hvad regeringens vækstplan lander på. •

Lærerlockouten  
var det sidste puf
For AMU i Nordjylland kom forårets lockout af 
lærerne som en reel mavepuster. I forvejen var 
budgettet presset til det yderste, og da under-
visningen så gik død i en måned – midt i høj-
sæsonen – var skolen ved at gøre det samme: 

- Forårets lockout betød et tab på i om-
egnen af ti millioner kroner. I vores højsæson 
måtte vi stå helt stille, siger Peter Thomsen fra 
AMU Nordjylland.

- I vores område betyder sæsonkurserne 
meget, og når vi lukker her, kommer mulighe-
den ikke igen. Derfor kunne vi ikke indhente 
tabet, ligesom vi forpassede tiden med flere 
projektaktiviteter. Så vi endte med et stort tab.

AMU Nordjylland henvendte sig til Under-
visningsministeriet for at bede om et lån til at 
dække dette likviditetstab, ”for ellers var vi luk-
ket. Pengekassen var helt tømt”. Og det fik sko-
len bevilget. Alligevel har skolen rejst sagen po-
litisk, fordi den ikke mener, det er rimeligt, den 
skal bære et tab, som den ingen indflydelse har 
haft på. Og arbejdsgiverne blev for eksempel 
kompenseret af deres organisation under kon-
flikten, som Peter Thomsen siger.

Har I været nødt til at fyre lærere?
- Det har vi ikke gjort i år. Men vi kommer 

ud med underskud på et tocifret millionbeløb, 
og det havde ligget noget lavere, hvis der ikke 
havde været lockout. Fremadrettet er det dog 
nødvendigt at sikre en balance mellem indtæg-
ter og udgifter i skolens økonomi, og her er alt 
i spil lige nu. •

Leo Larsen-udvalget
Blev	nedsat	af	Beskæftigelsesministeriet	for	at	vur-
dere	behovet	for	kvalificeret	arbejdskraft	i	forhold	
til	de	store	anlægsbyggerier,	der	er	planlagt	for	i	alt	
cirka	200	milliarder	kroner	indtil	2022:	Femern-for-
bindelsen,	supersygehuse	og	letbaner	med	videre.	

Udvalget	konkluderede	i	september	i	år,	at	vi	får	be-
hov	for	arbejdskraft	på	i	gennemsnit	8500	såkaldte	
mandår	hvert	år	de	næste	ti	år.	Cirka	40	procent	af	
dem	forventes	at	udgøres	af	ufaglærte.	

I	rapporten	hedder	det:	”Projekternes	størrelse	og	
kompleksitet	vil	stille	krav	til	den	efterspurgte	ar-
bejdskraft.	Selv	om	en	stor	del	af	merefterspørgslen	
vil	være	på	ikke-faglært	arbejdskraft,	er	det	forvent-
ningen,	at	der	vil	blive	stillet	en	række	krav	til	kom-
petencer	og	erfaring.”
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kim e. Hansen 
AMU Hoverdal

- Vi er også tvunget til at reducere om-
kostningerne, og i yderste konsekvens kan 
det betyde, at vi bliver nødt til at sige far-
vel til nogle yderst kompetente medarbej-
dere, der er blevet specialiserede gennem 
mange år. Det er ikke særlig smart, at de 
siver andre steder hen. Det udhuler syste-
met endnu mere. Vi forsøger lige nu at få 
alt ud af dem, og går det ikke i længden, må 
vi sige, at så var det dét, siger Kim E. Han-
sen og fortæller, at regnskabet for 2013 gi-
ver underskud, og at det helt klart også er 
forårets lockout, der har givet de røde tal 
på bundlinjen.

AMU Hoverdal er højt specialiseret i ud-
dannelser på kran-, kedelpasser- og ven-
tilationsområderne; det vil sige alle de fy-
ringstekniske uddannelser, der betyder, at 

vi som samfund kan spare på ressourcerne. 
Det betyder også meget dyre maskiner. For 
eksempel koster en mobilkran og en byg-
ningskran mellem to og fire millioner kroner, 
og ud over denne udgift skal de vedligehol-
des – også af sikkerhedsmæssige grunde:

- Det betyder, at vi ikke bare kan skære 
lidt ned på det område, for så går det ud 
over kursisternes sikkerhed, siger han og 
tilføjer, at udgifterne er de samme, uanset 
om der er ti kursister eller færre.

På Hoverdal har man haft den samme 
dalende tilgang som andre på landsplan, 
så "vi kan ikke sige, at vi ligefrem skovler 
penge i banken".

Hvad skal der efter din mening til for 
at redde systemet?

- Der skal ro til. En udmelding om, at det 

her system er unikt for Danmark. Det har 
vist sit værd gennem mange år, og der er in-
gen grund til at udsulte det mere. Hvis man 
har en intention om at lukke det, kan man 
lige så godt gøre det på én gang i stedet 
for at gøre det sådan … drypvist.

Tror du, det er intentionen?
- Man kunne håbe, at det skyldes, at 

politikerne ikke ved nok om systemet, om 
hvordan det hænger sammen, og hvad det 
er for nogle opgaver, vi løser. Man kunne 
håbe eller tro, det var årsagen. Og når man 
ikke ved noget, er det nemmere at sige, at 
så gør det nok ikke noget, at der smutter 
nogen hist og her. •

situationen kort
I	2007	fik	AMU-centrene	et	løft,	da	en	treparts-
aftale	betød	en	milliard	kroner	ekstra	til	at	styr-
ke	erhvervsrettet	voksen-	og	efteruddannelse	for	
kortuddannede	fra	2008	til	2010.	Også	under-
visningstaksterne	blev	 justeret	 frem	 til	 2011.	
Det	betød	en	kæmpe	stigning	i	antallet	af	kur-
sister,	der	i	2009	rundede	en	million.

Så	kom	Genopretningspakken	i	2010,	der	før-
te	til,	at	satserne	på	VEU-godtgørelse	blev	sat	
ned	til	80	procent	af	dagpengesatsen,	ligesom	
tilskud	til	befordring,	kost	og	logi	blev	sat	ned,	
samtidig	med	at	deltagerbetalingen	blev	sat	op.	
Fra	andet	halvår	i	år	er	der	indført	en	karenspe-
riode	på	fire	måneder	for	ledige.	Samtidig	blev	
effektiviseringskravene	til	uddannelsesinstitu-
tionerne	strammet.	Alt	i	alt	betød	det,	at	AMU	
oplevede	næsten	en	halvering	af	kursistantal-
let,	samtidig	med	at	taxametrene	blev	skåret.

AMU-centrene	blev	hjulpet	på	målstregen	i	år	af	
en	politisk	overgangsaftale	mellem	regeringen	
og	Enhedslisten;	det	betød	en	dispensation	fra	
besparelseskravet	for	AMU	i	2013,	men	for	2014	
er der no	more	mercy:	AMU's	taxametre	ser	lige	
nu	ud	til	at	blive	skåret	igen	med	fire	procent.

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.    





Løsningen kan ses på www.uddannelsesforbundet.dk

Medarbejdere, der er kommer til skade un-
der en julefrokost på jobbet, har som regel 
været dækket af arbejdsgiverens forsikring. 
Men det vil beskæftigelsesminister Mette 
Frederiksen (S) lave om på. Hun mener ikke, 
at en skade opstået på dansegulvet ved fir-
majulefrokosten kan betegnes som en ar-
bejdsskade. Derfor har hun bedt Arbejds-
skadestyrelsen om at komme med forslag 
til en lovændring.

- Det er ikke for at ødelægge den gode 
julestemning. Vi har et arbejdsskadesystem 
for mennesker, der er kommet til skade i 
forbindelse med, at de passer deres ar-

bejde – ikke en julefrokost, mener Mette 
Frederiksen.

Men en julefrokost er ikke altid fritid. Ofte 
forventes det, at man deltager både i jule-
frokosten og i andre sociale arrangemen-
ter. Nogle steder opfattes der som asoci-
alt – som om man ikke gider sine kolleger 
– hvis man altid melder fra.

I dag er man dækket af reglerne om ar-
bejdsskader, så længe festen er planlagt 
til at vare. Og det gælder, uanset om jule-
frokosten holdes på selve arbejdspladsen 
eller for eksempel i lejede lokaler. Og man 
behøver såmænd ikke at være appelsin-

fri for at kunne anmelde en skade opstået 
under julefrokosten som en arbejdsskade.

Men tager man selv videre i byen, dæk-
ker arbejdsgiverens forsikring ikke.

Der er tidligere givet erstatning for et 
brækket håndled, hvor en kvinde gled un-
der dans på grund af glatte sko. Og den 
klassiske “skub af anden danser” med fald 
og knubs som resultat giver som regel også 
erstatning.

Men det er måske slut efter næste æn-
dring af arbejdsskadesikringsloven. •

PAuSenl l

Minister vil sløjfe julefrokosten som jobskade
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SUdOKU let SUdOKU Svær

Utilfredsheden fra lærerkonflikten ulmede under kommunalvalget.



Du har mange fordele i Lån & Spar som medlem af Uddannelses
forbundet. 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.

*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. Tilbagebetaling 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.

Til medlemmer af  
Uddannelsesforbundet

Værsgo.  

Køb bil til 
100.000 kr.  
for bare 911 kr. 
om måneden* 

i samarbejde med

Tjek altid ÅOP!
Når du skal vælge billån, kan det være svært at gennem 
skue, hvor meget du egentlig skal betale i alt for lånet.  
Hvis du kigger på ÅOP, får du et klart billede af, hvad  
de reelle omkostninger er. ÅOP (Årlige Omkostninger  
i Procent) inkluderer alle udgifter – både renter, gebyrer  
og etableringsomkostninger. 

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.
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Eud-reformen:
Brug faglærernes gode erfaringer
en ny erhvervsskolereform bør bygge på de bedste erfaringer fra 
de seneste 30-40 år – så smid ikke barnet ud med badevandet!

af Peter Ulrich toubøl
faglærer og teamleder for EL-afdelingen på erhvervsskolen Tradium i Randers

SOM	STADIG	AKTIV	FAGLæRER har jeg 
siden 1977 oplevet og overlevet utallige 
reformer. Nogle reformer har været bedre 
end andre, men sjældent har man forstået 
at videreføre de bedste ting fra den foregå-
ende. Tværtimod var for eksempel Margre-
the Vestagers Reform 2000 en sand kata-
strofe, som kun blev reddet de steder, hvor 
man forstod ikke lige at ”smide barnet ud 
med badevandet”. Det vil sige, at man til-
passede den nye reform med noget af det 
bedste fra den foregående ved for eksem-
pel at bibeholde klasseprincippet samt at 
ændre begrebet ansvar for egen læring 
til medansvar og ved ikke at gennemføre 
ideerne om fuld elevstyring og store open 
learning-centre, hvor hundredvis af elever 
skulle forestille at studere hvert sit emne på 
computer. En reform udtænkt af akademi-
ske embedsmænd, som aldrig selv har gen-
nemgået en håndværkeruddannelse, og som 
aldrig har forstået mesterlæreprincippet.

Men hvad skal den nye reform indeholde, 
og hvilke problemer skal den løse?
Ifølge statsminister Helle Thorning-Sch-
midts tale ved Socialdemokraternes kon-
gres, så skal eleverne nu undervises i 37 
lektioner om ugen, dvs. syv-otte lektioner 
om dagen. Det kan statsministeren love helt 
gratis, da finansminister Bjarne Corydon jo 
selv dikterer arbejdstidsaftalen for lærerne 
fra den 1. august 2014!

Men det er slet ikke noget nyt, at elever 

bliver undervist i 36-38 lektioner, for det 
sker for de fleste hovedforløbselever (ele-
ver, der er kommet i praktik). For elever på 
grundforløbet, hvor mange har svært ved at 
koncentrere sig i mere end tre-fire teorilek-
tioner om dagen, vil det umiddelbart ikke 
føre til en forbedring, med mindre de ekstra 
timer bliver brugt til fx flere praktiske værk-
stedstimer. Nogle af timerne kan også med 
succes bruges til motion og idræt eller so-
ciale almenpraktiske tiltag, som fx at ele-
verne overtager kantinen og selv er med til 
at lave mad. Flere daglige teoritimer vil være 
fuldstændig spild af de fleste elevers tid.

Grundforløbets længde skal tilpasses den 
enkelte elev.
Det foreslås, at alle elever, der kommer fra 
9.-10. klasse, skal have et grundforløb på 
40 uger, og de øvrige et på kun 20 uger. 
Nej, nu må det være slut med at dele men-
nesker ind i båse alt efter deres alder, sko-
lebaggrund osv.!

Jeg oplever ofte, at en elev fra 9. klasse 
kan lære faget lige så hurtig og godt som 
en student på 20 år. Nu har vi i de sidste 10 
år med stor succes lært at tilpasse læng-
den af grundforløbet til den enkelte elevs 
evner og baggrund. Skal vi så nu igen til at 
gå baglæns og putte elever i kasser alt ef-
ter alder, skolebaggrund og lignende?

Nej, lad eleverne opleve et undervisnings-
miljø, som er indrettet på at håndtere de-
res forskellige baggrunde og læringsstile, 

ved at forløbet – så vidt muligt – er målsty-
ret og ikke tidsstyret. Vi har igennem mere 
end 10 år ladet den enkelte elev bruge den 
tid på de forskellige læringsaktiviteter, som 
var nødvendig for, at han kunne bestå den 
efterfølgende prøve. Altså har nogle elever 
gennemført SSI-grundforløbet på 12 uger, 
andre på 18 eller 30. Når eleven opdager, 
at han kan bruge den nødvendige tid på de 
emner, som falder ham svært, øger det hans 
selvtillid, ligesom eleven ikke skal kede sig 
med emner, han allerede kan eller har for-
stået på kort tid.

Forskellige adgangskrav.
Adgangskrav som bestået eksamen i visse 
fag bør tilpasses den enkelte uddannelse. Fx 
er det helt urealistisk at starte på en udan-
nelse som elektriker uden bestået, ja, endda 
gode karakterer i matematik; men det gæl-
der ikke nødvendigvis i malerfaget. Vigti-
gere end en bestemt karakter er dog ele-
vens modenhed, flair for faget, motivation, 
og at de fungerer socialt (møder udhvilet, 
har fået sund morgenmad mv.).

Så giv skolerne lov til at stoppe elever, 
der viser, de ikke er uddannelsesparate. 
Der bruges i dag alt for mange nyttesløse 
kræfter på den type elever.

Praktikpladsgaranti er nøglen til succes.
Praktikpladsmanglen er den største for-
hindring for, at erhvervsuddannelserne kan 
blive en succes og kan tiltrække flere dyg-
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tige unge mennesker. Hvor mange ville be-
gynde på gymnasiet, hvis det var et tilfæl-
digt held, der afgjorde, om de kunne fort-
sætte efter det første år?

Nu har erhvervslivet igennem årtier vist, 
at de ikke kan løse problemet, da de er kon-
junkturafhængige, og da mange af de store 
virksomheder ikke er deres ansvar bevidst. 
Ja, selv offentlige myndigheder følger ikke 
op på aftaler om ansættelse af lærlinge, når 
de udbyder større anlægsopgaver. Så op-
gaven må lægges over til staten, som hvert 
år kan fastsætte antallet af det kommende 
års garanterede praktikpladser ud fra pro-
gnoser for det fremtidige behov.

Praktiktiden i virksomheden kan for en 
fireårig uddannelse nedsættes med et halvt 
år. Til gengæld indføres der mere værksteds-
praktik i grundforløbet. Derved kan virk-
somhederne aftage 20 procent flere lær-
linge. Samtidig vil de fra første dag få lær-
linge, som er dygtigere, og som er i stand 
til at udføre mange flere opgaver. Desuden 
bør de virksomheder, der tager lærlinge, få 
nedsat deres betaling til arbejdsgivernes 
elevrefusionsfond betragteligt. Det vil mo-
tivere de virksomheder, der ikke tager lær-
linge, til at komme i gang. Overskuddet kan 
– evt. sammen med et statstilskud – bruges 
til at nedsætte lærlingelønnen i de første 
år, hvilket også vil medvirke til at gøre det 
mere attraktivt at tage lærlinge.

Halvdelen af eleverne har brug for at af-
prøve flere fag.
Forslaget om at genindføre ideerne fra efg, 
så grundforløbseleven starter med at prøve 
flere fag, inden han/hun vælger retning, er 
en rigtig god ide for cirka halvdelen af de 
unge. Nemlig de, der er usikre på, hvilken 
uddannelse de skal vælge, samt de, der op-
dager, at deres ”ønskeuddannelse” var helt 
anderledes, end de forstillede sig, eller at 
de undervejs opdagede, at de ikke kunne 
leve op til fagets krav. Men det er et spørgs-
mål, om det er en god idé at tvinge alle?

Nej, lad eleven efter et kort og grun-
digt afklaringsforløb afprøve sit første valg 
i tre-fire uger. Hvis det igennem test og ar-
bejdsindsats stadig viser, at det er det rig-

tige valg, så lad ham fortsætte, mens de 
andre kan prøve flere fag.

Stor mangel på nye undervisnings ma-
terialer.
Et andet stort problem er manglen på nye 
og moderne undervisningsmaterialer og læ-
rebøger. På grund af de mange og ofte små 
uddannelser er det uøkonomisk for forla-
gene at lave nye undervisningsmaterialer, 
hvilket betyder, at mange skriftlige øvel-
ser foregår på papirudgaver fra 70'erne 
og 80'erne eller med øvelser udarbejdet 
af den enkelte lærer.

Der er især stor mangel på pc-baserede, 
elevstyrede undervisningsmaterialer. Altså 
øvelser, hvor eleven umiddelbart får rettet 
sine svar og får henvisning til, hvad han skal 
øve sig på. Samtidig skal de være visuelt 
spændende, så de kan hamle op med det, 
eleven ellers møder på computeren af spil 
mv. Den slags materialer er nødvendige, 
hvis vi skal lave en ordentlig undervisnings-
differentiering, som tilgodeser den enkelte 
elevs behov og læringsstil.

Efteruddannelse af lærerne.
Lærerne skal have ”erhvervspædagogi-
ske kompetencer”, siger statsministeren. 
Jeg aner ikke, hvad hun mener med det. I 
dag har en erhvervsskolelærer en uddan-
nelse inden for det fag, han/hun undervi-
ser i, har minimum fem års erhvervserfaring, 
en videregående uddannelse (for el-områ-
det typisk el-installatør, el-teknolog eller in-
geniør) eller mindst to stx-fag på A-niveau 
samt gennemgået en voksenpædagogisk 
uddannelse på et år. 

Til gengæld er der mange lærere, som 
efterfølgende mangler opfølgningskurser 
både fagligt og pædagogisk, fordi skolerne 
siden 1980'erne har sparet dem væk, da 
taxametrene er blevet skåret ned år efter 
år, hvilket det forlyder også skal ske i 2014. 
Så mere efteruddannelse er nødvendig.

Her er opskriften på en ny erhvervssko-
lereform:
Det skal være slut med at dele mennesker 
ind i båse efter deres alder, skolebaggrund 

osv. Derimod skal undervisningen og grund-
forløbets længde tilpasses hver enkelt elevs 
evner og forudsætninger igennem differen-
tieret og målstyret tilrettelagt undervisning.

Adgangskravene skal tilpasses de en-
kelte uddannelser, og eleverne skal være 
undervisningsparate.

Der tilbydes mulighed for at afprøve flere 
uddannelser i grundforløbet for de elever, 
der har behov.

Uddannelses garanti for alle egnede 
elever sikres ved 20 procent kortere prak-
tiktid i virksomhederne. Til gengæld indfø-
res der langt mere praktisk værkstedsun-
dervisning i grundforløbet, så den samlede 
længde fastholdes. 

Der indføres motion, idræt og fx ernæ-
ringsundervisning kombineret med kanti-
nedrift, fælles sociale og kulturelle arran-
gementer, studieture, international udveks-
ling mv. på grundforløbet.

Regeringen og folketinget skal være pa-
rate til at bevilge de nødvendige økonomi-
ske midler, hvis reformen skal lykkes – el-
lers holder de endnu engang både befolk-
ningen og skolerne for nar! Derfor skal 
der afsættes økonomiske midler af til bl.a.:
•  Udvikling af digitale, elevstyrede under-

visningsøvelser og test.
•  Bygningsforbedringer, herunder udbyg-

ning med idrætshaller og fælles sam-
lingslokaler.

•  Løbende efteruddannelse af lærerne.
•  Indkøb af tidssvarende udstyr og værk-

tøj.

Tilbage har vi opgaven med alle de unge, 
som ikke kan klare en håndværksuddan-
nelse og ikke er uddannelsesparate og al-
ligevel ikke kan få et ufaglært job. Det kræ-
ver også et svar! •

Peter Ulrich Toubøl blev ansat som den 
første elektronikfaglærer i Randers i 1977 
og har været med til at starte efg Jern & 
Metal, htx og nu eux-uddannelsen op. Han 
har fungeret som afdelingsleder og pæ-
dagogisk praktikvejleder for nye lærere i 
mere end 25 år.
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Margrethe Vestagers Reform 2000 var noget af en 
katastrofe og satte på mange punkter den af udlan-
det højt priste danske håndværkeruddannelse over 
styr. Dog var elementerne med differenceret under-
visning, fleksibel uddannelseslængde og -indhold 
samt kontaktlærerordningen et stort fremskridt. Så 
hvorfor lægger Antorinis nye uddannelsesreform så 
op til, at eleverne igen skal puttes i kasser, alt ef-
ter om de kommer fra 9.-10. klasse eller senere?

Det er jo et brud med det allervigtigste under-
visningsprincip om, at al læring skal tage udgangs-
punkt i den enkelte elevs forudsætninger og mål. 
Det har den nuværende reform givet mulighed for i 
de sidste 13 år. Vi har på grundforløbet i større eller 
mindre grad haft succes med målstyret undervis-
ning for den enkelte elev, så undervisningstid, em-
nets omfang og dybde kom til at passe til eleven.

Der er behov for at erkende, at elever ikke kan 
deles ind efter alder eller forudgående skoleuddan-
nelse. Nej, tag udgangspunkt i den enkelte elevs 
behov for, hvordan og hvor meget tid hun eller han 
skal arbejde med de enkelte undervisningsemner. 
Så, kære undervisningsminister, lad fortsat grund-
forløbets længde være vejledende, og lad den en-
kelte elev sammen med kontakt- og klasselærer 
sammensætte det forløb, som passer til hans eller 
hendes forudsætninger og mål.

Jeg husker endnu tydeligt en mandlig elev på 
24 år, som var ved at opgive uddannelsen som 
elektriker og ville udmeldes, fordi han stadig ikke 
forstod en af de grundlæggende regnearter, som 
også havde givet ham nederlag i folkeskolen. Jeg 
bad ham udsætte beslutningen om udmeldelse i 14 
dage og så glemme alt om at følge de øvrige ele-
vers tempo, men bare sammen med læreren kon-
centrere sig om at forstå det emne, som altid havde 
givet ham nederlag. Jeg glemmer aldrig hans stolt-
hed og glæde, da han endelig havde overvundet van-
skeligheden og forstod emnet – og samtidig for-
stod, at han nok skulle nå sit mål, selv om der ville 
gå nogle uger mere eller mindre end det, den vej-
ledende tid foreskrev.

Peter Ulrich Toubøl
faglærer og teamleder for EL-afdelingen  

på Tradium i Randers

Behold fleksible  
erhvervsuddannelser

Sådan kan der blive 20 procent 
flere praktikpladser
Hvis erhvervsuddannelserne skal 
blive mere attraktive og populære, 
så er den vigtigste faktor en prak-
tikpladsgaranti – og vel og mærke 
praktik i en virksomhed. Uden en 
praktikpladsgaranti vil erhvervs-
uddannelserne aldrig komme til at 
tiltrække tilstrækkeligt med kvalifi-
cerede unge mennesker, og derved 
vil Danmark stå med en stor man-
gel på uddannede, dygtige hånd-
værkere. Desuden skal værksteds-
praktikken genindføres i grund-
forløbet, så eleverne igen kan op-
leve, at de er i gang med en hånd-
værksuddannelse og umiddelbart 
se nødvendigheden af det teoreti-
ske faglige stof. Fraværet af værk-
stedspraktik får eleverne til at op-
leve teknisk skole som en forlæn-
gelse af folkeskolen og giver dem 
ikke et realistisk indtryk af fagets 
håndværksmæssige krav.

Begge problemer kan løses på 
en gang ved at flytte de faglige fær-
digheder, eleven normalt skal lære i 
det første halve år i virksomheden, 
over på grundforløbet. Det vil for 
en typisk fireårig uddannelse be-
tyde, at grundforløbet kommer til at 
tælle for et år og ikke som i dag et 
halvt, og at de derfor kun skal være 
i virksomheden i tre år. Da eleven 
i forvejen også er i skolen i ca. 40 
uger af de tre år betyder det, at ti-
den, eleven reelt er til rådighed for 
virksomheden, bliver nedsat med 
ca. 20 procent. Derved kan virk-
somheden ansætte 20 procent flere 
lærlinge i den samme periode, og 
manglen på praktikpladser og den 
manglende tilgang af dygtige elever 
til de faglige håndværkers uddan-
nelser er så godt som løst.

Jamen, hvad vil virksomhederne 
sige til det? Nu har erhvervslivet i 

de sidste 40 år vist, at de ikke har 
kunnet løse praktikpladsproblemet 
bl.a. pga. at de er konjunkturafhæn-
gige. Desuden er praktiktiden i de 
nye eux-uddannelser blevet ned-
sat – og det endda uden at eleven 
får mere praktik på grundforløbet.

Udgifterne til skoleundervisnin-
gen behøver heller ikke blive væ-
sentlig større, hvis man bibeholder 
tiden på grundforløbet som vejle-
dende og lader den reelle uddan-
nelsestid være bestemt af, at ele-
ven har nået målene. I dag går der 
masser af uafklarede og umotive-
rede elever på grundforløb i både 
30 og 40 uger, uden at det fører til 
noget. Det vil kunne stoppes med 
fagindgangsbestemte adgangs-
krav og krav om, at de skal være 
undervisningsparate og aktive. Dog 
skal der flere midler til materialer, 
værktøj og udstyr for at gennem-
føre værkstedsundervisningen. Men 
det er også på høje tid, da elever i 
dag typisk hverken kender til eller 
kan bruge selv det mest alminde-
lige håndværktøj. De kender stort 
set kun til joystick, mus og tastatur!

Peter Ulrich Toubøl
faglærer og teamleder  

for EL-afdelingen på  
Tradium i Randers- 

første elektronikfaglærer  
i Randers, ansat i 1977  

med til at starte efg  
ern & Metal, htx og eux

fungeret som afdelingsleder  
og pædagogisk  

praktikvejleder for nye  
lærere i mere end 25 år
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Lockout eller knockout
"To be or not to be, that is the  
question …". Det kunne også  
omformuleres til: At være eller  
ikke være lockoutet.

Det er med beklagelse, jeg læser 
midtersiderne i det netop udsendte 
”fagblad” (Uddannelsesbladet nr. 11, 
november 2013). Efter min opfat-
telse er en så kraftig udmelding om 
OK13 på et så tidligt tidspunkt ikke 
gavnligt for nogen parter.

De fleste tillidsfolk i Uddannel-
sesforbundet sidder p.t. i dialogmø-
der med ledelserne og prøver at få 
klarhed over, hvordan man i fælles-
skab skal klare de nye udfordringer 
som følge af konflikten. Dialogmø-
der, hvor vi prøver at (gen)skabe til-
lid til hinanden frem mod fælles mål 
i nye udfordringer.

På egen skole har jeg været 
rundt på afdelingerne og mødt fru-
strerede kollegaer, der tror, at ind-
lægget bliver deres virkelighed fra 
1. august 2014. Ingen mellemvej, 
ingen mulighed for fleksibilitet m.m.

Jeg har derfor måttet mane til 
besindighed og fortælle, at indlæg-
get er en ”i værste fald”-situation og 
ikke en vej, vi tror, vi kommer til at 
betræde på TEC.

Ingen fejl på indlæggets indhold, 
men det ville have været mere på 
sin plads at sætte det i bladet, når 
man henover foråret har fået føling 
med, hvordan processerne går ude 
på de forskellige skoler. Er tenden-
sen et sammenbrud, er det natur-
ligt at bringe indlægget i bladet om, 
hvad et sammenbrud kommer til at 
indebære. Men at sende dette ind-
læg allerede inden skolerne er kom-
met rigtig i gang med drøftelserne 
er, set fra min stol, at frempiske en 

uddannelsesbladet 
oppisker negativ 
stemning

Vandene har ikke lagt sig efter tsunamien. 
Trods de lokale fagforeningsmænds formi-
dable indsats for at løsne de kommunikative 
snævre bånd mellem ledelse og medarbej-
dere og med høj røst gjort opmærksom på 
regler og vedtægter, taler kollegaer på samt-
lige TEC-adresser stadig om arbejdsforhold, 
arbejdsmiljø, kommunikation mellem ledelse 
og den almene medarbejder … Mon vi no-
gen sinde kommer videre?

Derfor var der også højvande på Uddan-
nelsesforbundets ekstraordinære kongres i 
Forum Horsens. De delegerede (inkl. under-
tegnede) var samlet til budgetmøde – om kon-
tingentbetaling. Overordnet skulle der læg-
ges en strategi for afbetaling af konfliktens 
gældsbeløb – for forhøjet kontingentbeta-
ling. Det trækker ud.

Tillidsmænd fra nær og fjern ytrede sig og 
lagde ikke fingrene imellem: Kommunikatio-
nen mellem 1) hovedbestyrelsen i Uddannel-
sesforbundet, 2) de regionale/lokale forenin-
ger og helt ned til den 3) enkelte faglærer 
har på mange måder svigtet – både i lock-
out-perioden, men er desværre ikke forbedret 
op til den ekstraordinære kongres i Horsens.

"Kommunikation fremmer forståelsen" må 
være den manglende kommunikative brik her. 
At lede efter the missing link burde ikke være 
en uoverkommelig opgave for de implicerede 
parter. At samarbejde mellem de tre ovenstå-
ende parter kræver, at fælles information vi-
deregives til det enkelte fagforeningsmedlem.

Dette har i høj grad svigtet! Under lockout-
perioden herskede der total forvirring. Ingen 
tog ansvar for den manglende kommunika-
tion. Ingen informerede om status i processen. 
Der var intet sammenhold/solidaritet at spore.

De lockoutede kollegaer må have følt sig 
som Palle alene i verden trods de ikke-lock-
outedes store villighed til at synliggøre mis-
forholdet mellem de to parter (omdeling af 

brochurer, badges på trøjer og jakker, veste 
som lyste op i gadebilledet), var og forblev 
splittelsen mellem de to grupper en realitet. 
(OBS: De lockoutede AMU-lærere fik via de-
res private mail daglige orienteringer fra så-
vel Uddannelsesforbundet centralt som Ud-
dannelsesforbundet ved TEC).

Hvordan kommer vi videre? Lad os se 
fremad! Fælles kamp skaber fælles håb om 
forbedret kommunikation – og større solida-
ritetsfølelse.

Hvis vi oplever en ny stejkeperiode – og 
denne kan nok en gang vise sig – uden var-
sel, som slår ned med lynets hast fra en klar 
himmel, har vi i så fald en klar handlingsplan 
med udførlige punkter, som mere eller min-
dre kan følges – jf. en drejebog?

Uden samarbejde i de kommunikative fa-
ser både før, under og efter en lockout falder 
korthuset sammen. Dette indlæg bør opfat-
tes som en tydelig opfordring til at forbedre 
de nuværende kommunikative processer mel-
lem Uddannelsesforbundets hovedbesty-
relse, lokalforeninger og medlemmer. Des-
uden skal der lægges vægt på skriftligt at 
belyse punkter i en mulig kommende strejke-
handlingsplan – let tilgængelig for alle impli-
cerede parter. Vi skal stå sammen! Alle med-
lemmer, grupperinger af Uddannelsesforbun-
det, større eller mindre fraktioner, sukker ef-
ter solidaritet/ fællesfølelse, fodslag i kam-
pen for lige rettigheder.

En løsningsmodel i kommende strejke-
periode (nægter personligt at tro, at seneste 
kampfase var den sidste) kunne være: ind-
kaldelse til fælles fagmøder på de institutio-
nelle adresser med de lokale formænd som 
frontløbere, skriftlig kommunikation, info til 
alle så tidligt i forløbet som muligt samt op-
følgning/opsummering af vedtagne proce-
durer – og regelsæt.

Med håb om, at dette indlæg kan inspirere 
til nytænkning og forbedring af tidligere ar-
bejdsprocedurer.

Troels Høst Schmidt
fuldtidsfungerende læsevejleder ved

TEC Frederiksberg/Lyngby (DTU)

LæSerbreVe
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 Aggression. en naturlig del af livet
Af Jesper Juul. Akademisk 2013. 160 s. 249,95 kr.

    

Jesper Juul står på barnets side. Ingen, der læser denne bog, 
kan være i tvivl om det. Ikke mod de voksne. Men med psy-
kologisk værn, opbakning og støtte til at udvikle og bevare et 
sundt barneliv. Forfatteren skriver om barnet sammen-med-
sig-selv. Barnet sammen med jævnaldrende og søskende. Bar-
net sammen med forældre, lærere og andre voksne. Det voks-
ne barn sammen med jævnaldrende. Sammen med-relationen 
som aksen i ethvert menneskeliv.

Mange udsagn i bogen formuleres som – ind imellem ret 
grove – generaliseringer. Men de nuanceres og mildnes de fle-
ste gange umiddelbart efter. Dels ved at tilkendegive, at det er 
generaliseringer, og dels ved at teksten foldes ud med prakti-
ske eksempler, som mange vil kunne genkende fra virkelighe-
den. Til illustration af dette kan der fx på s. 94 læses: ”Da der 
i de fleste lande er skolepligt, men ikke ret mange, der de på-
gældende steder gør sig mange tanker om, hvad det vil sige 
at være barn, og hvad der bevæger dem til at lære noget, er 
det en stor fordel, hvis børn kan træde indenfor i skolebygnin-
gen med en sund selvfølelse og en solid selvtillid.” Og sene-
re på samme side: ”har mange skoler klaget over disciplinær 
krise, hvad der ikke er andet end projektionen af en pædago-
gisk krise. (…) Den virkelige udfordring for lærerne i dag er 
ikke af intellektuel art: Lærerne skal finde ud af, hvordan de 
kan opnå ægte, velfortjent respekt.”

Da bogens emne er aggression, er det naturligvis værd at 
bemærke Jesper Juuls udsagn på s. 98 om, at ”Aggression 
er andet end vrede, irritation og råben og skrigen. Uden ag-
gression ville vi ikke være i stand til at sætte os et mål og for-
følge det”. Herefter følger bud på en forståelse af aggressi-
on som både en destruktiv og en konstruktion følelse. Følel-
sen oplever alle børn og voksne, men evnen til at kommuni-
kere den konstruktivt og forståeligt for omverdenen er en del 
af den menneskelige modningsproces.

I denne bogs tekst er aggression altså ikke tabu. Aggres-
sionens væsen skal forstås i sammenhæng med alle menne-
skers ønske om at føle sig værdifulde. Hvis frustrationer, ag-
gressioner og kaotiske udbrud fra børn (og for den sags skyld 
også voksne) anerkendes som ”systemiske reaktioner”, vil de 
opleves som en invitation til gensidigt feedback. Så bliver de 
”forkælede” børn, bøllerne og de stille piger, der fortrænger de-
res aggressioner, til den ene part i udviklingen af en frugtbar 
og følelsesfuld relation. Det kræver både ny indsigt, ny forstå-
else og nye handlemåder.

Det kan umiddelbart lyde frygtelig urealistisk og virkelig-
hedsfjernt for de fleste. Heldigvis øser Jesper Juul generøst 
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lokalt indgås andre aftaler. 
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af et helt livs erfaringer som familieterapeut og 
supervisor i mange forskellige miljøer. Der er en 
lang række af eksempler på, hvordan samvær 
præget af destruktive aggressioner kan udvik-
les til respektfuld ditto, hvor ingen af parterne 
bliver taber: ”Da konflikter er uundgåelige i kær-
lighedsrelationer, er det bedste, du kan gøre for 
din familie, at lære, hvordan du håndterer kon-
flikter på en konstruktiv måde. Jo mere kon-
struktiv din egen konflikthåndtering er, jo bed-
re vil dine børn være i stand til at slappe af og 
leve deres eget liv” (s. 115).

I bogen behandles temaet aggression, som 
det træder frem eller hæmmes i familien, sko-
len, daginstitutioner og fritid. Der er tilpas me-
get teori til at forstå begreber som empati, men-
tal sundhed og aggressionens rødder. Her præ-
senteres masser af gode, relevante råd til brug 
i hverdag og fest, uden at den skal forveksles 
med en manual til ”den rigtige opdragelse”. Og 
som det siges på s. 97: ”Man kan godt arbej-
de terapeutisk uden at være terapeut.” Jesper 
Juul inviterer med sin bog til ”at forstå aggres-
sive børn og unge”.

Aggression – en naturlig del af livet er skre-
vet i et letforståeligt og bredt, snakkende sprog. 
Den er således et vægtigt bidrag til forståelse 
og indsigt i et af tidens hotte temaer. Bogen 
får en varm anbefaling til læsning, diskussion 
og udveksling af erfaringer både i et privat og 
fagligt forum. Som øjenåbner, guide og kilde til 
pædagogisk engagement.

Marianne Bindslev

 den gode elevsamtale. en coachende 
tilgang til mødet med unge
Af Lotte Juul Lauesen. Akademisk 2013. 
200 s. 269 kr.

    

”En samtale med et andet menneske kan være 
noget af det mest berigende i et menneskes liv.” 
Den sætning står som Steen Hildebrandts ind-
ledende anbefaling i Lotte Juul Lauesens bog 
om den gode elevsamtale med coaching som 
tilgang. I 2013 har begrebet og aktiviteten coa-
ching vundet indpas i næsten alle områder af 

personlig udvikling og afklaring af muligheder i 
uddannelse og arbejde. Coaching som metode 
har sit udspring i 1990'ernes idrætspsykologi. 
Som naturlig følge deraf har coaching fokus på 
at nå nye mål og sætte nye handlemåder i gang.

Grundelementerne i coaching var fra be-
gyndelsen mentaltræning, positiv tænkning og 
evnen til at se sig selv i mål. Med andre ord at 
finde løsninger og nye muligheder i sit liv. I ti-
den herefter er coaching som metode blevet vi-
dereudviklet og tilpassset de mange forskelli-
ge sammenhænge, hvor den praktiseres. Men 
det fælles udgangspunkt, som coaching blev 
skabt på, er bevaret.

”Coaching retter sig mod uudnyttede poten-
tialer og fremtidige muligheder. I coachingen 
er relationen ligeværdig og magtfri, og proble-
matikken såvel som løsningen af den antages 
at bo ene og alene hos fokuspersonen…”, og 
”coachens opgave er at bevare en neutral po-
sition og gennem åbne spørgsmål hjælpe fo-
kuspersonen til større selvindsigt og nye hand-
lemåder” (s. 58). Til forskel fra terapi bygger 
coaching altså ikke på "forløsning af følelser 
og dysfunktionelle tanker, som de kommer til 
syne i nutiden” (s. 57).

Hvordan kan en sådan coaching så folde sig 
ud i praksis? Som det fremgår af denne bog, er 
vigtige nøgleord kontakt, motivation, anerken-
dende spørgsmål, lytning og visioner. På forbil-
ledlig vis gennemgår Lotte Juul Lauesen alle 
aspekter af disse begreber – og mere til, fx for-
skellige faser i en coachende samtale. Hvilke 
spørgsmål kan få en samtale godt i gang, og 
hvilke ville smadre en samtale, måske før den 
er begyndt? I forfatterens erfaring med unge, 
fremtræder også forskellige elevtyper, som vi 
får præsenteret: perfektionisten, den resulta-
torienterede m.fl.

Der er fin teori og erfaring med, hvordan 
kendte selskabslege kan kvalificeres til ægte og 
udfordrende visionær coaching. Her præsente-
res ”10-årsrejsen” og ”Hvad nu, hvis du vågne-
de op, og alt var muligt?” og ”Fyrtårnet” om ide-
aler og læremestre. Bogens tretten kapitler fø-
rer læseren igennem både introduktion og prak-
tisk vejledning til coaching og den gode elev-
samtale. Den giver også indblik i metodens styr-
ker og svagheder – eller rettere bliver det klart, 
hvor og hvor ikke den kan gøre gavn.

Den gode elevsamtale sluttes af med et af-
snit om den forandrede virkelighed. Tiden ef-
ter coaching-samtalerne. I en uddannelses-
sammenhæng vil de enkelte elevers personli-
ge forandring naturligvis have en afsmittende 
virkning på klassen, underviserne og resten af 
institutionen. I bilag ses pluk fra forskellige ud-
dannelsers erfaring med coaching. Fx noterer 
Uddannelsescenter Holstebro: ”Vi foreslår, at 
man starter med hele lærerkollegiet og arbej-
der i bunden med kulturen og den tilgang, læ-
rerne har til eleverne…”. Og Handelsgymnasi-
et i Silkeborg: ”De coaching-uddannede lære-
re har lært at møde klasserne med en anerken-
dende holdning med fokus rettet mod at finde 
de enkelte elevers potentiale.”

Lotte Juul Lauesens bog fremstår som et 
ambitiøst terningekast. Den er særdeles rele-
vant, inspirerende og brugbar for alle, der ar-
bejder professionelt med vejledning – både i 
udannelse og på arbejdsmarkedet.

Marianne Bindslev

 drenge og maskuliniteter i ungdoms-
uddannelserne
Af Christian Helms Jørgensen, red. Roskilde 
Universitetsforlag 2013. 283 s. 295 kr.

    

Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannel-
serne er en antologi i 14 kapitler. Tyve forfatte-
re skriver for ”at bidrage til en mere kvalifice-
ret og nuanceret debat om drenges vilkår og 
vanskeligheder i uddannelsessystemet” (s. 7).

De fjorten kapitler omhandler vilkår for dren-
ge både i de almengymnasiale og de erhvervs-
gymnasiale uddannelser, på handelsskoler og 
på tekniske skoler. Desuden belyses drenges 
overgang til videregående uddannelser, dren-
ge fra etniske minoriteter og såkaldt sårbare 
drenge. De tyve forfattere beskæftiger sig alle 
med emnet på forskningsniveau. Det bliver na-
turligvis tydeligt alene ved, at en gruppe akade-
misk uddannede fagpersoner ønsker at sam-
le og fremlægge data om emnet på et seriøst 
grundlag. For herefter at udsætte det for kritisk 
diskussion og udvikle ny viden.

AnMeLdeLSer
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Drenges problemer i uddannelsessystemet 
har været stærkt i fokus i medierne og på den 
politiske arena i det sidste årti. Fortællingen om 
drenge som en problemgruppe indeholder ele-
menter fra både skolehistorien, politiske pro-
grammer, hjerneforskning og hverdagsforståel-
ser. Debatten om drengeproblemet har ”en ten-
dens til at forenkle og forfladige de mange for-
skellige skrøbeligheder, som nogle drenge op-
lever i uddannelsessystemet, og at overse de 
ressourcer, som de samme drenge også har” (s. 
20). Som eksempel på, hvilke problemer i sel-
ve grundlaget for debatten der også tages op 
og diskuteres i bogen, kan nævnes: Generel-
le problemer i skolen gøres til specifikke køns-
problemer fx i Sundhedsstyrelsens undersø-
gelse af psykisk mistrivsel blandt 11-15-årige 
skolebørn. Heraf fremgår det, at 15 pct. af pi-
gerne og 19 pct. af drengene ikke kan lide at 
gå i skole. ”Er det så et særligt drengeproblem, 
når også så mange piger ikke kan lide at gå i 
skole? Undersøgelsen viser desuden, at piger 
på mange områder trives dårligere end dren-
ge, og at der er flere piger end drenge med op-
hobning af indikatorer på trivselsmæssige be-
lastninger” (s. 19).

Et andet og meget omtalt problem er den 
såkaldte feminisering af skolen – også kaldet 
”den pigelige skole”. Det bygger på forestillin-
gen om, at de to køn skal ses som hinandens 
modsætninger, således at en skole, der er god 
for piger, ikke samtidig er god for drenge. Tvært-
imod – pigers succes i skolen betragtes som 
noget, der er på bekostning af drengene. I ka-
pitel 10 gøres det tydeligt, at debat og forsk-
ning også handler om fortolkning og forståel-
se af holdninger. Her illustreret ved Drenge i 
udkanten – køn, stedtilknytning og uddannel-
se. Med erfaring fra et stykke såkaldt udkants-
danmark, Nordjylland, bliver der taget hul på fle-
re diskussioner: Hvordan påvirker det de unge 
drenge og piger, at de bor, lever og måske tri-
ves med at bo i det, som i resten af landet om-
tales med diverse metaforer for en ”taberkul-
tur”? Kapitlet henter eksempler fra mediernes 
omtale af ”den rådne banan”, ”det mørke Jyl-
land”, ”vandkantsdanmark” osv. Og beskrivel-
ser om, at de unge mænd ”abonnerer på ned-
slidte maskuline værdier”.

Kunne det være udtryk for et positivt valg 

for de muligheder, livet på landet giver – også 
uden uddannelse – at en stor gruppe drenge 
og unge mænd vælger at blive i barndomslan-
det? Dette er i øvrigt blevet iscenesat i adskil-
lige tv-udsendelser i de seneste år. Tænk fx på 
Gintberg på kanten, Heavy Agger og Læsø kal-
der. I disse udsendelser fremgik det med vari-
ationer tydeligt, at børn og unge ofte er vilde 
med at have husdyr, være tæt på kammerater 
og have muligheder for fritidslivets gratis glæ-
der. Vigtige aspekter af livet på landet.

Et tilfældigt pluk fra indholdsfortegnelsen 
kan give et indtryk af bogens store spændvid-
de: ”Forståelse for drenge. Om behovet for teo-
retiske perspektiver på køn og uddannelse un-
der forandring”, ”Fire drenge på Ørestad Gymna-
sium – skolegang mellem mening og nødven-
dighed” og ”Billeder i hovedet – etniske mino-
ritetsdrenge i erhvervsuddannelserne”. Kapitler-
ne kan sagtens læses uafhængigt af hinanden.

Netop nu opfylder denne bog et stort behov. 
Reform af folkeskolen og erhvervsuddannelser-
ne, diskussion af initiativer, der modgår frafald i 
uddannelserne og skoletræthed i ny, opdateret 
udgave, fylder godt i samfundsdebatten. Man-
ge private og professionelle ønsker derfor sand-
synligvis at trænge ind bag klichéer og politi-
ske positioner. Ved at læse nærværende bog 
er dette muligt – og tillige blive klogere på for-
skellige bud på forståelse af de særlige pro-
blemer, som drenge har i skole og uddannelse. 
De 280 sider er et overflødighedshorn af god-
bidder for alle med interesse for emnet. Der er 
selvsagt meget af stoffet, der henvender sig til 
alle de, der arbejder professionelt med denne 
gruppe af unge. Det være sig som vejleder, so-
cialrådgiver, politiker eller underviser på højere 
læreranstalter. Men enkeltvis er de 14 kapitler 
også velegnede til inspiration eller oplæg i stu-
diekredse og højskoler. Både indhold, sprog og 
redigering gør alt i alt denne bog nyttig og an-
vendelig for et bredt publikum. Denne anmel-
der var tændt fra første side, så den var svær 
at lægge fra sig. Og det er vel ikke det værste, 
man kan sige om en fagbog. Men læs den lang-
somt. Der er ikke noget fyldstof.

Marianne Bindslev

 vejledning
Af Lis Boysen & Bodil Nielsen. Gyldendal 
2013. 99 s. 129 kr.

    

Vejledning har som underrubrik Skolens vejle-
der som ressourceperson. Bogen henvender 
sig til nuværende og kommende vejledere, af-
delingsledere og skoleledere og andre, der er 
optaget af, hvordan vejledere kan bidrage til 
professionel udvikling.

Som vigtig og markant del af et moderne 
samfund i hastig forandring er skolen også i 
konstant udvikling. Skolens opgaver og mulig-
hederne for at indfri dem er derfor også under 
forandring. For at støtte denne udvikling er an-
sættelse af ”ressourcepersoner” blevet en del 
af skolemiljøet i de senere år. En sådan res-
sourceperson er fx en vejleder, der varetager 
opgaver, der vedrører elever, ledelse og lære-
re. Vejlederen indgår i samarbejde med skole-
ledelsen og skal/kan vejlede lærere både en-
keltvis og i grupper.

En vejleder kan være ansat som it-vejleder, 
læsevejleder, akt-vejleder og dansk som an-
detsprogs-vejleder. For alle gælder dog nogle 
fælles vilkår. Foruden sin grundlæggende pæ-
dagogiske og faglige viden og uddannelse har 
alle vejledere (naturligvis) brug for særlige vej-
leder-kompetencer. Herom skriver forfatterne 
s. 15: ”De vejledningsfaglige kompetencer om-
handler viden om vejledningsprocesser, deres 
gennemførelse samt evaluering. Vejleder skal 
kunne overskue vejledningsprocessen (...) Vej-
leder bygger (...) bl.a. på sin viden om skolens 
kultur, indsatsområder mv. og sine organisato-
riske erfaringer fra egen praksis”.

Bogen består af tre dele, som tænkes at 
kunne spille sammen på forskellige måder. 
Første del handler om vejledningens kontekst 
– rammer og metoder for vejledning – og de 
kontrakter, der skal indgås mellem parterne, før 
vejledningen kan komme i værk. Anden del gi-
ver indblik i den konkrete skolesituation og gi-
ver et generelt billede af de vilkår, som skolen 
giver for lærernes arbejde og vejledning. Tred-
je del omhandler eksempler på vejledning, hvor 
bogens første og anden del omsættes i prak-
sis. Vejledningseksemplerne er hentet fra flere 
områder: it, samarbejde, faglig læsning og skriv-
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ning og dansk som andetsprog.
Det fremgår ikke, om disse eksempler er 

fiktive eller referater fra virkeligheden. De vir-
ker på denne anmelder som en særdeles brat 
overgang fra de overmåde velformulerede, gen-
nemarbejdede og inspirerende første to kapitler. 
Man må forudsætte, at alle, der modtager vej-
ledning, er faguddannede og med et vist mål af 
praktisk erfaring. Alligevel fremstår de her som 
bovlamme og uvidende. Især i betragtning af, 
at det direkte møde med eleverne ellers altid 
vil medføre en eller anden grad af overvejelser 
om egen indsats og videre planer.  Samtalere-
feraterne giver så læseren en idé om de for-
skellige positioner, som vejlederen kan have. 
Altid med ansvaret for samtalens rammer og 
gennemførelse, men med plads til at skifte fo-
kus, hvis behovet opstår.

Som helhed er denne bog en gedigen vej-
ledningens A-B-Z. Ikke et hjørne af vejlednings-
situationen, indhold, målsætning, ansvar, fald-
gruber og de muligheder for udvikling, som det 
kan give, lades ufortalt. På disse knap 100 si-
der kommer Lis Boysen og Bodil Nielsen om-
kring i alle hjørner. Der er fine betragtninger 
om både kendte og uerkendte problemstillin-
ger i skolen. Denne kolossale mængde af in-
formationer og erfaringer præsenteres heldig-
vis i en systematisk og hele tiden overskuelig 
form. Særdeles velegnet til at tage i småbidder 
til diskussion og afprøvning i praksis.

For eksempel det faktum, at det i EVA 2012 
fremgår, at rigtig mange lærere er mest opta-
get af undervisningens emne og form og min-
dre af, hvilken læringsværdi den egentlig har. 
Fælles Mål bliver sjældent brugt til løbende ju-
stering, når først årsplanen for undervisningen 
er lavet. Dette kunne i sig selv være emne for 
vejledning. Som et krav til lærergruppen el-
ler efter ønske fra teams eller enkeltpersoner.

Ved afslutning af hvert kapitel er litteraturli-
ste og henvisning til relevante links.

Kan anbefales til målgruppen, men også 
meget gerne til at indgå i generelle pædagogi-
ske diskussioner – endda før behovet for vej-
ledning opstår.

Marianne Bindslev

 Krisen i dansk pædagogik – en uprak-
tisk blog
Af Thomas Aastrup Rømer. Fjordager 2013. 
374 sider. 250 kr.

    

Som underviser kan man undre sig over, at no-
gen kan tro, at bare man anvender moderne 
”hvad virker”-metoder eller mantraer a la klas-
serumsledelse, differentiering eller evaluering 
– så kan man kalde sig en god underviser. Må-
lingens tidsalder er over os. Jo mere vi følger 
i tidens benchmarking-fodspor og bruger kon-
ceptagtige metoder, jo mere tror man, at vi un-
dervisere, som i en anden teknisk anlagt kon-
cern kan producere målbare resultater. Det vil 
sige kursister, der kan tilpasses konkurrence-
statens krav. Tidens motto kan udtrykkes: Er-
hvervslivets behov – uddannelsernes lov.

Som underviser ved man godt, at det er det 
rene vrøvl. Undervisningen bliver ikke god ved 
blot at anvende bestemte metoder eller man-
traer, og man kan under ingen omstændighe-
der måle sig frem til kvalitet. Hvis kursisterne 
skal have en chance for at klare sig i erhvervs-
livet og i livet som sådan, skal der en dybtgåen-
de, medlevende og særlig pædagogik til. Som 
underviser ved man godt, at pædagogik er me-
get mere end didaktiske formaninger.

Med Thomas Aastrup Rømers ord er pæ-
dagogik som et atom: ”Et atom, hvis kerne er 
sædvaner og sociale traditioner i dialog, og hvis 
elektroner er den frie og rablende kritik og test-
ning af traditionens påstande, og hele det pæ-
dagogiske spørgsmål angår tilblivelsen, spæn-
dingen og rykket ind i dette spændstige og ato-
mare magnetfelt.” Pointen er, at man må reflek-
tere over forholdet mellem tradition og kritik. 
Thomas Aastrup Rømer opfordrer os undervi-
sere til at tage bladet fra munden og kritisere, 
at skolerne er blevet til koncerner, som tester, 
måler og kræver opgørelser i afrapporterings-
skemaer. Undervisning og pædagogik drejer sig 
grundliggende om noget helt andet.

Pædagogik er at stå ansigt til ansigt og vil-
le noget med sine kursister, fordi man har en 
kærlighed til sit fag og til undervisning. Pæda-
gogik er et paradoks, på den ene side vil man 
føre (tvinge) kursisterne ind i en tradition, kultur 
og socialitet, som kursisten skal forholde sig til 

og sætte sit særlige præg på. Målet er, at kur-
sisten frit, selvstændigt og kritisk kan træffe 
valg i sit liv. Det er i dette paradoks, vi undervi-
sere har vores arbejde, og det er slet ikke en-
kelt. Men til gengæld er det spændende, kræ-
vende og meningsfuldt.

Thomas Aastrup Rømer mener, at magt-
fulde professorer, embedsmænd og politikere 
modarbejder, hvad pædagogik egentlig er. De 
forsøger at tvinge os undervisere til at reduce-
re pædagogik til et spørgsmål om metodisk og 
funktionalistisk læringskompetence. Derfor er 
der krise i dansk pædagogik. Og vi må gøre no-
get ved denne krise. Nemlig tage til orde og kri-
tisere, hvad vi ser og hører i det daglige. Derfor 
har Thomas Aastrup Rømer udgivet sin blogse-
rie, som handler om at ville give os undervisere 
skyts til at bekæmpe den pædagogiske krise.

Blogserien er fra folkeskolelærernes fag-
blad Folkeskolen og blev skrevet fra 2009–
2012. Pointen er at erstatte holdningsløshed, 
underdanighed og tavshed med modet til at 
stå frem med åben kritik. Det er, hvad Thomas 
Aastrup Rømer selv gør. Han reflekterer over 
og viser krisen i dansk pædagogik i en række 
konkrete stridigheder bl.a. med lærerfyringer i 
Odense og på DPU i Aarhus. Han kæmper på 
den pædagogiske slagmark mod bl.a. profes-
sor i pædagogik Jens Rasmussen og Andreas 
Rasch-Christensen fra VIA (der gengives nog-
le af deres svar i bogen).  Han hader koncern-
systemer og metodetvang, og med sit (profes-
sionelle) liv som indsats vil han forsvare pæda-
gogikkens paradoksale og allestedsnærværen-
de meningsfuldhed.

Krisen i dansk pædagogik – en upraktisk 
blog kan læses i et stræk, men kan også læses 
med nedslag i de konkrete konflikter og pæ-
dagogiske refleksioner. Under alle omstændig-
heder er det en vigtig bog, som kan anbefales 
til alle, der vil ned under overfladen af den mo-
derne bølge af kontraktsystemer, PISA-lister og 
funktionalistiske metoder.

Lærke Grandjean

AnMeLdeLSer
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FAgLigt AktUeLt
Af jenS DAm, ViceSekRetARiAtScHef 

LeDeR Af foRHAnDLingSenHeDen i uDDAnneLSeSfoRbunDet

Samarbejdsforpligtelsen over for 
tillidsrepræsentanter og ansatte
"Arbejdsgiverne udøver ledelsesretten i overensstemmelse med de i de kollektive 
aftaler indeholdte bestemmelser og i samarbejde med arbejdstagerne og deres 
tillidsrepræsentanter i henhold til de mellem Finansministeriet og Lærernes 
Centralorganisation, CO 10 eller disses medlemsorganisationers til enhver 
tid gældende aftaler” (Hovedaftalen mellem Finansministeriet og Lærernes 
Centralorganisation m.fl. 2011)

Kontakt Sanne   
på tlf: 46 91 02 59
group@team-benns.com
www.team-benns.com

Andre rejsemål:  
Berlin med bus 4 dg/3 nt på hostel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra kr. 690,-
Istanbul 6 dg/5 nt på hostel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra kr. 2.295,-
Prag med bus 6 dg/3 nt på hostel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra kr. 1.275,-
Amsterdam med fly 5 dg/ 4 nt på hostel . . . . . . . . . . . . fra kr. 1.950,-
Lissabon med fly 5 dg/4 nt på hotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra kr. 2.635,-

Top 3 studiebesøg i Madrid:  
· Avisen El Pais
· Vinproducent: Bodegas Osbourne
·  Monumentet Valle de los Caídos  

(de faldnes dal)

BOXEN KAN ÆNDRES I 
HØJDEN, MEN VINKLERNE 
SKAL ALTID VÆRE DE SAMME

10
2 

GR
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SKOLEREJSE TIL

Madrid
2.570,-6 dage/5 nætter

fly + hostel, fra kr.

Billige skolerejser til hele verden

Mød os på
facebook.com/TeamBenns

JUBILÆUM
50

1963 2013

års

i en tid, hvor forårets lockout og det ef-
terfølgende lovindgreb i lærernes ar-
bejdstidsregler fylder i hverdagen ude 

på skolerne, kan det være nyttigt at gen-
opfriske de grundlæggende spilleregler for 
samarbejdet mellem ledelse, medarbejdere 
og tillidsrepræsentanter.

Citatet ovenfor er fra vores overenskom-
sters og aftalers ”grundlov”, nemlig den så-
kaldte hovedaftale mellem Lærernes Cen-
tralorganisation/Uddannelsesforbundet og 
arbejdsgiverne i Finansministeriet.

Som det fremgår, anerkender vi ledel-
sernes ret til at lede og fordele arbejdet på 
vores arbejdspladser. Men det er en forud-

sætning, at dette sker i samarbejde med 
arbejdstagerne og deres tillidsrepræsen-
tanter, som det er fastsat i aftaler herom.

Lovindgrebet i lærernes arbejdstidsregler 
er af arbejdsgiverne blevet lanceret som et 
paradigmeskifte, som med et slag gjorde le-
derne til ledere med et meget stort L. Des-
uden er det betonet, at ledelsesrummet nu 
er blevet betydeligt større.

Hos ledelserne på nogle skoler kan der 
derfor være opstået den misforståelse, at 
ledelsesretten og ledelsesrummet er blevet 
næsten uden begrænsning. Det er ikke kor-
rekt. Den ansattes arbejdsforhold er fort-
sat reguleret af gældende lovgivning, af de 

aftaler, som Uddannelsesforbundet og LC 
har indgået med arbejdsgiverne, og af lo-
kalt aftalte spilleregler.

Også efter lovindgrebet skal lederne lede 
i et samarbejde med medarbejderne ude på 
skolerne, og som det ses i citatet ovenfor, 
gælder samarbejdsforpligtelsen også over 
for tillidsrepræsentanten.

Tillidsrepræsentanten er medlemmer-
nes lokale talsmand og repræsentant. Det 
er tillidsrepræsentanten, som i forhandlin-
ger og øvrigt samarbejde med ledelsen ta-
ger hånd om alle forhold på arbejdsplad-
sen, der vedrører medlemmernes arbejds-
vilkår – alt det, der er fælles.

Tillidsrepræsentanten er dermed det cen-
trale omdrejnings- og samlingspunkt for læ-
rerne på arbejdspladserne. Ikke mindst i en 
periode, hvor lovindgrebet implementeres.

Og forpligtelsen til ledelsen om samar-
bejde med tillidsrepræsentanten fremgår 
af selve overenskomsternes grundlov –  
Hovedaftalen. •
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kUrSer, Møder MV.PFA PenSion inForMerer:

FtF-A inForMerer:

ny forbedret pensionsordning
Har du via dit ansættelsesforhold din pensionsordning i PFA Pension, så vil den blive opgraderet. Den 
nye pensionsordning – PFA Plus – træder i kraft i foråret 2014, og du vil i starten af det nye år modta-
ge information fra PFA Pension, der nærmere viser vilkårene i den nye ordning.

Med PFA Plus får du større indflydelse og mulighed for at få et godt afkast; du er fortsat forsikret på 
samme niveau i din nye PFA Plus ordning, som du er i din nuværende ordning.

Attraktiv opsparing
Din nuværende pensionsordning er som udgangspunkt placeret i gennemsnitsrentemiljøet, og i PFA 
Plus vil din fremtidige pensionsindbetaling blive placeret i markedsrente, det giver dig mulighed for at 
opnå et attraktivt afkast på din opsparing.

I gennemsnitsrentemiljøet er afkastet baseret på en depotrente, der fastsættes af pensionsselska-
berne, og med de skærpede kapitalkrav til pensionsbranchen og udsigt til fortsat lave depotrenter de 
kommende år, vurderes muligheden for afkast til at være begrænset.

I PFA Plus sparer du op i et fleksibelt investeringskoncept med fire forskellige investeringsprofiler. 
Fælles for dem alle er, at risikoen gradvist nedtrappes frem mod den enkeltes pensionsalder. Du kan til 
enhver tid selv ændre din investeringsprofil.

Dit afkast følger markedet, og derfor får du det aflast, som investeringen giver.

Informationsmøder
Hvis der er stemning for at afholde et informationsmøde på den enkelte skole, kan Claus Jens Hansen 
fra PFA Pension kontaktes på telefon 24 88 42 87.

rådgivning
Du opfordres til at sætte dig ind i din nye pensionsordning, så du aktivt kan tage stilling til de valgmulig-
heder, der følger med i forbindelse med omlægningen af pensionsordningen, så den matcher dine øn-
sker og behov. På den måde sikrer du, at din pensionsordning giver dig den nødvendige tryghed, så du 
kan udleve dine drømme, når du går på pension.

Hos PFA Pension kan du søge råd og vejledning enten på telefonen eller via webrådgivning, hvor du 
taler med en pensionsrådgiver i telefonen, og samtidig får vist dine muligheder på din computer, eller en 
personlig rådgivningssamtale. Du kan kontakte PFA Pension på telefon 70 12 50 00.

Du kan også via www.minpension.pfa.dk få adgang til alle informationer og detaljer om din pensions-
ordning, og her kan du også lave beregninger, se prognoser og ændre investeringsprofil.

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 red-
skaber med nye vinkler til træning 
af bækkenbunden. Du kan med det 
samme bruge øvelserne og teknikker-
ne i praksis. Teknikkerne tager hen-
syn til bækkenbundens funktion som 
en muskelgruppe, der konstant skal 
tilpasse sig de bevægelser og belast-
ninger, vi foretager os. Bækkenbun-
dens og hele bækkenets elasticitet er 
af stor betydning 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 oplysnings- 
forbund: 300 kr.

Medlemmer og ansatte ved daghøj-
skoler: 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

Gå ikke på pension før du skal have efterløn 
Efterlønsreformen i 2012 ændrede på efterlønsalderen for personer født i 1954 og senere, så efter-
lønsalderen gradvist hæves fra de nuværende 60 år helt op til 66 år eller mere. Pensionsalderen blev 
ikke hævet tilsvarende. Det betyder, at en række danskere i de kommende år når pensionsalderen, før 
de har mulighed for at gå på efterløn.

Det kan være fristende at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, så snart pensionsalderen nås, 
men der er nogle ”fælder”, som du skal være opmærksom på, inden du træffer din beslutning.

Er du født efter 1. januar 1954 og har planer om at gå på efterløn, så er det vigtigt, at du ikke går på 
pension, inden du forventer at gå på efterløn. Hvis du først er gået på pension, mister du nemlig din ret 
til at gå på efterløn.

For at få efterløn skal du enten komme direkte fra arbejdsmarkedet eller fra ledighed. Har du først 
valgt at forlade arbejdsmarkedet og gå på pension, så fraskriver du dig også retten til at gå på efter-
løn – selv om du har indbetalt til efterlønsordningen. I det tilfælde vil du dog kunne få udbetalt det efter-
lønsbidrag, som du har indbetalt gennem årene.

Er du usikker på, hvornår du kan gå på pension og efterløn, er du altid velkommen til at kontakte 
FTF-A på ftf-a.dk eller ringe på 7013 1312.
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Måske er der en, der kan ærgre sig nu...?
Der var to topscorere i årets quiz. 

Begge gik galt i byen med hensyn til 
Henrik Sass Larsens politiske karri-
ere, og den ene svarede også forkert 
på den andet "SAS-spørgsmål" og lan-
dede dermed på 11 rigtige. Den anden 
havde kun det ene forkerte svar, men 
var kommet til at springe et spørgsmål 
over, som dermed står ubesvaret. Det 
kunne altså være blevet en 12'er og 
dermed en sikker sejr, hvis det mang-
lende svar var rigtigt. Men det får vi 
aldrig at vide, og selv om et ubesva-
ret spørgsmål jo ikke er svaret forkert, 
kan det heller ikke tælle som rigtigt – 
og her tæller vi kun rigtige.

Vi ender altså med to vindere med 
11 point hver, og så skal der jo efter 
reglerne trækkes lod om, hvem der skal 
have præmien.

Man fordi denne quiz er den sidste i 
rækken, og da der var lidt fnidder med 
det dér manglende svar, og da det snart 
er jul, og vi gerne vil sprede glæde, så 
har overdommeren egenhændigt be-
sluttet at bøje reglerne og ændre præ-
mien fra seks flasker rødvin til seks fla-
sker lidt bedre rødvin, men til gengæld 
dele dem mellem de to.

Derfor er der tre flasker lidt bedre 
rødvin på vej til både Susanne Elkjær 
Dahl fra Metropol og til Erling Flyv-
holm fra HTX-Roskilde. Og så siger 
vi ikke et ord om, hvem der kom til at 
springe spørgsmålet om juni-tempera-
turen over. Vi vil jo ikke dryppe malurt 
i en velsmagende rødvin.

Og ja, kære læser, du læste rigtigt: 
Denne årsquiz var den sidste i denne 
omgang. Det har været sjovt, men an-
tallet af quizdeltagere har været for 
lavt til, at en ressourcepresset redak-
tion kan bruge de nødvendige kræf-
ter på den. Men til alle dem, der del-
tog i år og de foregående år: Tak, fordi 
I legede med!

I øvrigt var otte rigtige svar det hyp-
pigst forekommende, og ligesom sid-
ste år var laveste score seks rigtige. •

Svar på de 13 spørgsmål om 2013
1. Bliver SAS solgt til et eller flere udenlandske flyselskab(er)?
neJ

2. Er Henrik Sass Larsen minister den 15. november 2013?
JA, men kun 30 procent havde set den komme.

3. Bliver der konflikt på et eller flere af Uddannelsesforbundets områder i forbindelse 
med overenskomstforhandlingerne i 2013?
JA. Her skiltes vandene næsten lige. 45 procent forudså en konflikt, mens 55 ikke 
troede på den.

4. Får mindst to skoleformer under Uddannelsesforbundet nye arbejdstidsregler i 
forlængelse af overenskomstfornyelserne i 2013?
JA. Her var der til gengæld enighed. næsten ni ud af ti forventede nye 
arbejdstidsregler, og de kom jo så også via et lovindgreb i forårets lockout.

5. Er der mindst fem selvstændige AMU-centre den 15. november 2013?
JA. tre ud af fire var optimistiske, og det var en god ide.

6. Beslutter Folketinget inden den 15. november 2013 at gøre folkeskolerne til selvejende 
institutioner?
neJ. ingen tvivl her. ingen sagde ja, alle sagde nej. Den største konsensus i 
årsquiz'ens historie.

7. Den 1. november 2012 havde Uddannelsesforbundet 10.171 medlemmer. Er tallet højere 
den 1. november 2013?
JA, tallet var nøjagtig 201 højere, så her svarede 61 procent rigtigt.

8. Bliver det besluttet at iværksætte en undersøgelse af det politiske forløb forud for 
bankpakke II?
neJ. det lyder næsten utroligt, men her havde halvdelen ret og halvdelen uret –  
præcis 50 procent på begge svar. Det var måske også det sværeste svar at analysere 
sig frem til?

9. Vinder Caroline Wozniacki sin første Grand Slam-turnering inden 15. november 2013?
neJ – og det var nemmere: 82 procent havde analyseret sig frem til det rigtige svar...

10. Kvalificerer fodboldlandsholdet (herrer) sig til VM i Brasilien?
neJ. Håb og/eller patriotisme fornægter sig aldrig, når det kommer til 
fodboldlandsholdet. 32 procent satsede på et ja, selv om det allerede for et år siden så 
meget sort ud.

11. Bliver den danske spillefilm "En kongelig affære" nomineret til en Oscar?
JA, og det havde de fleste også regnet med. to ud af tre sagde ja.

12. Bliver juni 2013 varmere end gennemsnittet for juni måned (14,3 grader)?
neJ. om det var ønsketænkning, der fik hele 86 procent til at sige ja, vides ikke, men 
vi nåede kun op på 14,0 grader og manglede altså 0,3 grad i at tangere gennemsnittet.

13. Indgår fagforbundet 3F overenskomst med Restaurant Vejlegården i Vejle inden den 
15. november 2013?
neJ – og det havde tre ud af fire da også forudset.

Uddannelsesbladets årsquiz
{  Af LucAS VAgn engeLL }
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Tilmeld dig nyhedsbrevet, 
og få direkte besked  
om nyheder og tilbud.

FVU

Kaffe – og lidt mere er et helt nyt og anderledes læse- 
materiale til FVU trin 1 for kursister med dansk som 
andetsprog.
 
Kaffe – og lidt mere består af:
•	 en	grundbog	med	fire	kapitler	samt	en	nyttig	faktadel
• et minisite med interaktive ekstraopgaver og de ind- 
	 talte	diktater:	www.alfabetadigital.dk/kaffe
 
I	løbet	af	materialets	fire	utraditionelle	kapitler:	Kaffe, 
Fødder, Liv og Søvn – bliver kursisterne præsenteret for 
spændende og læsebearbejdede artikler med efterfølgende 
øvelser, som styrker ordforrådet og de basale færdig- 
heder i læsning og stavning.
 
Kaffe – og lidt mere vil også være velegnet på sprog-
skolernes sene moduler.

FVU-LÆSNING 
trin 1

Lykken er ikke det værste man har
og om lidt er kaffen klar.
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af Anna Soele Zachau Johansson og Carina Bagge
120 sider
Kr. 210,- 

Læs uddrag af bogen, og køb på alfabetaforlag.dk.
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