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NYT TIL EUD

 

Den nye webBog SketchUp 3D
er målrettet fagområderne 
Træfagenes Byggeuddannelse, 
murer, struktør og brolægger 
på GF2. Indholdet er langt hen 
ad vejen selvinstruerende, da 
eleverne ved at arbejde sig 
igennem en række introguides lærer at tegne de 
for deres fag mest grundlæggende elementer og 
konstruktioner i SketchUp 3D. 

Forud for tegning i 3D lærer eleverne om, hvad 3D 
i det hele taget er, hvordan SketchUp-programmet 
installeres, og de præsenteres for de vigtigste tegne-
funktioner i små videosekvenser.

Mekanikerens følgesvend er den uundværlige  
      opslagsbog og værktøj nr. 1 for den moderne  
           mekaniker. Den rummer konkret information 
                og vigtige grunddata til såvel nye som  
       gamle, velkendte teknologier.

                     10. udgave er opdateret med nyeste viden   
                     om teknologier, der findes i biler med   
                 avanceret elektronik, fejlfinding på bilens 
             systemer, test- og diagnoseudstyr, CAN-        
          bus, el- og hybridsystemer, ABS, ESP  
      og NOx-katalysator.

Varenr. 31273-1 

MEKANIKERENS 
FØLGESVEND 
10. udgave, 496 sider, hæftet.

Skolepris:

12 8 00
DKK

KØB BØGERNE PÅ 
WEBSHOP.PRAXIS.DK

SKETCHUP 3D
WEBBOG, 2017 

Skolepris:

 Varenr. 161004-10
75 52

DKK

 Varenr. 41007-10

FLAMBERING OG 
TRANCHERING
WEBBOG, 2017 

Skolepris:

108 00
DKK

Flambering og tranchering er en helt ny webBog 
til tjeneruddannelsens hovedforløb, hvor det ved 
hjælp af tekst billedserier og ikke mindst film for- 
klares, hvordan man udfører to af de mere spektaku-
lære opgaver inden for tjenerfaget.

webBogen indeholder 16 film, hvor fremgangs- 
måderne ved flambering og tranchering af forskellige 
retter og råvarer demonstreres. Efter hver film er der 
billedserier med tilhørende tekster, som giver mere 
viden om emnet og fremhæver de vigtigste punkter 
fra filmene.
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måderne ved flambering og tranchering af forskellige 
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tyrkiske lærere 
Uddannelsesforbundet støtter de tyrkiske lærere med 1.500 euro. 
Støtten er overført til Education International’s solidaritetsfond til 
den tyrkiske lærerorganisation Egitim Sen. Omkring 1.500 af dens 
medlemmer er blevet fyret – formodentligt af politiske grunde – de 
seneste måneder. Egitim Sen ønsker især at bruge deres egne mid-
ler samt den økonomiske støtte, de modtager, til en månedlig udbe-
taling til de afskedigede lærere.

Gratis medlemskab af 
Forbrugsforening

Hvis du ikke allerede er med i Forbrugs-
foreningen, kan du nu få et gratis medlem-
skab i 12 måneder som medlem af Uddan-
nelsesforbundet. Det betyder, at du kan få 
rabatter i for eksempel en række butik-
ker, hoteller og biludlejninger landet over.

Thumbs up  
til lærerne
Eleverne trives på erhvervsuddannelserne. De er helt overordnet me-
get tilfredse med niveauet, læringsmiljøet – herunder lærernes ind-
sats – samt trivslen på skolerne efter erhvervsuddannelsesreformen. 
Det viser den nye trivselsmåling blandt mere end 43.000 elever. Ud-
dannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan er fuld af respekt 
for lærerne, der trods stærkt forringede vilkår stadig kan bevare en så 
fin elevtilfredshed, men advarer også mod ’bagsiden af mønten’, at så 
mange lærere har problemer med stress.

VUC-lederne får nyt navn

Fremover hedder Lederforeningen for VUC ”Dansk 
HF & VUC”. Formanden for bestyrelsen Verner Rylan-
der-Hansen begrunder det med, at man gerne vil have 
et navn, ”der i højere grad spejler og signalerer, at vi er 
en sektor, der står for en bred palette af uddannelser”. 
I alt repræsenterer Dansk HF & VUC 30 uddannelses-
institutioner med 90 afdelinger. 

It-kompetencer mangler 

Knap hver anden virksomhed oplever medarbej-
dere med utilstrækkelige it-færdigheder, men ar-
bejdsgiverne gør ikke altid noget ved det. Det vi-
ser en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsin-
stitut, EVA. Den fremhæver dog blandt andet un-
dervisningsområdet og sundhed som to af de bran-
cher, hvor medarbejdere faktisk får et it-løft. Eva-
lueringskonsulent Mille Lassen, der står bag un-
dersøgelsen, mener, at det kan tyde på, at det især 
er her, man er længst fremme med digitaliseringen.

36.500
fuldtidsstillinger er forsvundet fra kommunerne fra 2010 til slut-
ningen af 2016. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Omregnet til 
fuldtidsstillinger var der ved udgangen af sidste år 416.200 ansat-
te i landets kommuner. 
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DIT ARBEJDSLIV ER GRUNDLAGET  
FOR VORES OK-KRAV  

I UDDANNELSESFORBUNDET HAR vi tradition for at 
spørge medlemmerne om, hvad der betyder mest for 
dem i deres arbejdsliv. Og især har det stor betydning 
for os at vide, hvordan medlemmerne oplever deres 
arbejdsliv her og nu, hvor vi skal forberede de krav, 
der skal vægtes højest ved overenskomstforhand-
lingerne i begyndelsen af 2018.

Tilrettelæggelsen af arbejdstid er på 
mange af medlemmernes arbejdsplad-
ser blevet ændret væsentligt siden 2013. 
Ledelsen har fået hele ansvaret for tilret-
telæggelsen af lærernes arbejdstid, her-
under at udarbejde opgaveoversigter og 
registrere den forbrugte tid.

Vi har i vores nye medlemsundersø-
gelse blandt andet spurgt, hvad der er 
vigtigst i forhold til arbejdstid. Og der er 
kommet nogle meget signifikante bud. 
Hele 82 procent af medlemmerne tillæg-
ger det stor betydning, at der er fleksibili-
tet i forhold til, hvornår arbejdet skal ud-
føres, mens det for 74 procent er væsent-
ligt, at der er fleksibilitet i forhold til, hvor 
arbejdet udføres.

Lærerne vil meget gerne udføre de-
res arbejde på den mest hensigtsmæs-
sige måde og levere den bedst tænkelige 
undervisning til elever og kursister. Men det kræver 
ordentlige arbejdsrammer og -ro. Den professionelle 
lærer ved godt, at man ikke forbereder sig optimalt 
efter syv lektioner. Ofte er der behov for at koble af, 
før man forbereder næste dags lektioner.

Tilbagemeldingerne fra medlemmerne viser, at 
lederne på mange skoler har urealistiske forvent-
ninger til lærerne. Mange underviser alt for mange 

lektioner pr. uge og har ikke den fornødne tid til at 
forberede undervisningen.

I vores undersøgelse svarer flere end fire ud af ti 
medlemmer, at det mest belastende ved deres ar-
bejde er den manglende overensstemmelse mellem 
de opgaver, de skal løse, og den tid der er til rådighed.

Det er et vink med en vognstang til vores øverste 
arbejdsgivere i KL og Moderni-
seringsstyrelsen om, at de må 
tage ansvar: De skal sikre, at læ-
rerne har tid til at tilrettelægge 
deres undervisning, så den for 
alvor kan få elever og kursister 
videre fagligt og socialt. 

Selv om vi nu har gennem-
ført en undersøgelse af med-
lemmernes vurdering af de-
res arbejdsliv, er det bare før-
ste skridt i at samle viden ind 
om ønskerne til OK18. Debat-
ten om kravene til OK18 begyn-
der først for alvor nu.

Vi har oprettet en speciel OK-
del på vores hjemmeside, hvor 
man kan skrive OK-ønsker ind. 
Her kan man også finde debat-
materiale samt vigtige infor-

mationer og oplysninger, som kan bruges til møder 
på arbejdspladserne – blandt andet de fem temaer, 
som hovedbestyrelsen sætter til debat.

Jeg skal på Hovedbestyrelsens vegne opfordre 
alle medlemmer til at deltage i debatten om OK18: 
Kom med dit bud på, hvad der er væsentligt at stille 
af krav til vores arbejdsgivere på det kommunale og 
på det statslige område. •

Børge  
Pedersen,  
næstformand i  
Uddannelses
forbundet

”Hele 82 procent 
af medlemmerne 
tillægger det stor 
betydning, at der er 
fleksibilitet i forhold 
til, hvornår arbejdet 
skal udføres, mens 
det for 74 procent er 
væsentligt, at der er 
fleksibilitet i forhold 
til, hvor arbejdet 
udføres.
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 07  MEDLEMMERNE VIL HAVE SENIORDAGE

  Mere end hver syvende lærer ønsker ret til nedsat tid, efter at
   de er fyldt 60 år. Det viser en undersøgelse blandt Uddannelses -
  forbundets medlemmer.

 10  ARBEJDSTIDEN BLIVER STRIDSPUNKT

  Arbejdsgiverne vil ikke rokke ved aftalerne om arbejdstid ved 
  overenskomstforhandlingerne i 2018, men emnet star meget 
  højt pa Uddannelsesforbundets dagsorden. Der skal findes en 
  losning, hed det på forbundets repræsentantskabsmøde.

 12  UDLICITERING:

  Det tærer på sproglærerne at få deres arbejde sendt i udbud
  igen og igen. Mød to af de lærere, der konstant har skiftet 
  arbejdsgivere … og hvad sker der med kvaliteten ved udlicitering? 
  Det vil professor Ole Helby Petersen, der forsker på området, 
  gerne vide mere om.

 16  BRYDNING GIVER UNGE MERE OVERSKUD TIL AT LÆRE

  Brydekampe og mere berøring er med til at give sårbare elever
  på STU på ASV Horsens større selvtillid og mere mod på
  undervisningen.

 20  TÆNK DIDAKTIK FØR TEKNIK

  Det siger Jeppe Egendal fra VIA Efter- og videreuddannelse,
  som har undervist EUD-lærere i brugen af digitale værktøjer i
  flere år.

Forsideillustration af Morten Voigt. 
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Læs systime.dk  |  Ring 70 12 11 00  |  Skriv systime@systime.dk  |  Deltag lab.systime.dk

 Alverdens dansk

Nye grundbøger til dansk som andetsprog på avu 
Gennem aktiverende lytte-, skrive- og læseøvelser træner kursisterne den grundlæg-
gende kommunikation i dagligdagen.

Den sproglige sikkerhed styrkes gennem enkle og klare grammatiske introduktioner 
og øvelser. Desuden giver Alverdens dansk en sociokulturel introduktion til normer, 
værdier og livsformer i Danmark.

Udgivelsen opfylder til fulde de faglige mål i læreplanerne for dansk som andetsprog.

dansk som andetsprog Af Hanne Hauge Milling & Anne Weile

Alverdens dansk. Basis
Temaer: naturen, familie, boformer, fester og 
samværsformer.

iBog®  alverdensdanskbasis.systime.dk
  Videoklip | Lydfiler | Interaktive opgaver | 

Opgaver | Oplæsning | NemLæs

Bog 144 sider

Alverdens dansk. G-niveau
Temaer: kærlighed, ensomhed, forskellighed, ret-
færdighed, sundhed og tryghed.

iBog®  alverdensdanskg.systime.dk
  Videoklip | Lydfiler | Interaktive opgaver | 

Opgaver | Oplæsning | NemLæs

Bog 211 sider
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FLERE END SYV ud af ti medlemmer af Ud-
dannelsesforbundet efterspørger retten 
til at gå ned i tid, når de er fyldt 60 år. Det 
viser en medlemsundersøgelse, som for-
bundet har foretaget forud for overens-
komstforhandlingerne på det offentlige 
område i 2018. 

- En grund kan være, at deres belast-
ning er steget. Der er simpelthen kom-
met mere pres på som følge af reformer 
og store forandringer. Til gengæld er re-
surserne ikke fulgt med, siger Jens Dam, 
vicesekretariatschef og leder af forhand-
lingsenheden i Uddannelsesforbundet.

Som eksempel nævner han reformen 
af erhvervsuddannelserne. Den har ikke 
medført den ønskede og ventede elevtil-
gang, og dermed er økonomien ifølge Jens 
Dam stram på skolerne.

- For erhvervsskolerne betyder det, at 
der har været fyringsrunder, som selv-
følgelig påvirker arbejdsmiljøet, forkla-
rer Jens Dam.

- Overordnet ser jeg ønsket om at gå 
ned i tid som et behov for at få et puste-
rum. Underviserne er meget engagerede 
og vil utroligt gerne gøre noget godt for de-
res elever og kursister, påpeger han videre.

Stort ønske blandt sprogcenter-lærere 

Nok ikke så overraskende stiger ande-
len, som efterspørger en seniorordning, 

jo ældre de adspurgte er. Blandt de un-
der 30-årige er det sammenlagt 27,6 pro-
cent, der tillægger det meget stor betyd-
ning, mens det er 53,7 procent af de over 
60-årige.

Der er ligeledes forskel på, hvor stort 
ønsket om seniorordning er afhængigt 
af, hvilken uddannelse læreren under-
viser på. Især underviserne på AOF- og 
Lærdansk-sprogcentre udviser stor inte-
resse på tværs af aldersgrupper. Eksem-
pelvis tillægger 62,5 procent af de under 
30-årige i den gruppe muligheden for at 
gå ned i tid, når de er over 60 år, meget 
stor betydning.

Daniel Nørregaard, der er underviser 
ved Lærdansk Odense, har som tillidsre-
præsentant talt med sine kolleger om det.

- Det kan skyldes, at antallet af un-
dervisningstimer er blevet noget højere 
de senere år. Mange føler nok ikke, at de 
kan blive ved, til de er fyldt 70 år, siger 
29-årige Daniel Nørregaard.

Fra politisk side er der samtidig igen 
tale om, at pensionsalderen generelt skal 
hæves.

- Bliver den det, så bør arbejdet være 
lidt nemmere til sidst i arbejdslivet. Må-
ske er det derfor, at folk under 30 år giver 
udtryk for et ønske om seniordage. Det er 
jo os, der skal arbejde i længst tid, påpe-
ger Daniel Nørregaard.

SYV UD AF 
TI ØNSKER 
SENIORDAGE
Mere end hver syvende lærer ønsker ret til nedsat tid, efter at de er fyldt 60 år. 
Det viser en undersøgelse blandt Uddannelsesforbundets medlemmer.

  Så mange vil have seniordage

•  47 procent siger, at det har meget stor 
betydning for dem, at de får ret til at gå 
ned i tid, når de er over 60 år, 25 procent 
stor betydning, 13 procent nogen betyd
ning, fem procent mindre betydning og 
tre procent ingen betydning.

•  Ligeledes siger 47 procent, at det har 
meget stor betydning for dem, at de bli
ver kompenseret for manglende pensi
onsindbetaling, hvis de går ned i tid, når 
de er over 60 år. 25 procent siger, det har 
stor betydning, 13 procent nogen betyd
ning, fem procent mindre betydning og 
tre procent ingen betydning.

•  De fleste, der har svaret på undersøgel
sen er over 50 år. 40 procent er mellem 
50 og 59 år, mens 20 procent er over 60 
år, og 24 procent er 40 til 49 år.

A F  A N D R E A S  A N TO N I  LU N D
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TRE UD AF ti medlemmer af Uddannelsesfor-
bundet overvejer at søge nyt job. Det viser en 
undersøgelse, som Uddannelsesforbundet har 
foretaget blandt sine medlemmer som optakt 
til overenskomstforhandlingerne i 2018.

- En forklaring kan være det pres, de ople-
ver på arbejdet. Samtidig ser vi fyringsrun-
der i et omfang, vi ikke har set før. Så kan der 
være nogle, der ikke føler sig så sikre i deres 
stilling og derfor begynder at gå i tanker om 
at finde noget andet, siger Jens Dam, vicese-
kretariatschef og leder af forhandlingsenhe-
den i Uddannelsesforbundet.

Hans vurdering er, at det er en relativ høj 
andel, som går i tanker om jobskifte. Han på-
peger dog, at der mangler sammenligningstal. 
Men undersøgelsen viser også, at knap halv-
delen af de adspurgte samtidig er bekymret 
for, at det kan blive svært at finde et nyt job. 
20 procent i meget høj grad og 27 i høj grad.

- At tre ud af ti overvejer et jobskifte, lyder i 
den sammenhæng højt, især i betragtning af, 
at det kan være svært at se, hvilke alternative 
job der er. Undervisningsområdet er jo pres-
set, pointerer Jens Dam. •

KNAP HVER TREDJE 
OVERVEJER JOBSKIFTE

A F  A N D R E A S  A N TO N I  LU N D

Selv om de måske ikke umiddelbart tror, at 
der er et nyt job at finde for dem derude, går 
omkring hver tredje underviser med tanker 
om at finde nye arbejdsgræsgange, viser 
undersøgelsen.

  OK2018

•  Der skal forhandles overenskomst på det statslige og kommunale område. 

•  Forhandlingerne finder sted i foråret 2018.

•  Allerede nu er Uddannelsesforbundet gået i gang med at spørge sine medlemmer 
om deres ønsker til forhandlingerne.

•  Du kan læse meget mere om forløbet i OK2018 og afgive dine ønsker på  
uddannelsesforbundet.dk/okatten.

  Top tre krav til 
OK2018

1) Lønstigninger

2) Seniorordning

3)  Fleksibilitet i arbejds
tiden

Også underviserne på ungdomssko-
lerne udviser særlig stor interesse for en 
seniorordning – især når de selv er kom-
met op i årene. For eksempel tillægger 64,7 
procent af de over 60-årige ungdomssko-
lelærere det meget stor betydning.

Ønske om kompensation  

fra arbejdsgiverne

Det er også et klart ønske fra undervi-
serne, at det ikke er dem selv, der skal stå 
tilbage med regningen. Flere end syv ud 
af ti vil gerne kompenseres for manglende 
pensionsindbetaling, hvis de går ned i tid, 
efter at de er fyldt over 60 år.

- Det er oplagt. Det vil være lidt absurd 
at løse et belastningsproblem ved at be-
tale selv for at gå ned i tid. Udfordringen 
med belastningen bør arbejdsgiverne være 
med til at løse, mener Jens Dam.

Han hæfter sig også ved, at undersø-
gelsen viser, at Uddannelsesforbundets 
medlemmer generelt meget gerne vil blive 
på arbejdsmarkedet så længe som muligt. 

- Selv om de er udsat for stor belastning, 
vil de tydeligvis gerne fastholde deres ar-
bejde, fremhæver Jens Dam.

Data fra Lærernes Pension viser, at den 
gennemsnitlige pensionsalder for Uddan-
nelsesforbundets medlemmer steg til 65,3 
år i 2016 fra 64,7 år i 2015. •

  Fakta om undersøgelsen

Medlemsundersøgelsen er udsendt til 8.148 
medlemmer af Uddannelsesforbundet. 3.754 
medlemmer – svarende til 46 procent – har ud
fyldt undersøgelsen.



 Se priser og licenser på shop.systime.dk

Læs systime.dk  |  Ring 70 12 11 00  |  Skriv systime@systime.dk  |  Deltag lab.systime.dk

Test dine elever og kursister online
• Slip for rettearbejdet
•  Få testresultater og visuelt overblik online
•  Arbejd målrettet med evaluering og indsatsområder for at støtte læringsprocessen.

Med Screening kan du teste elevernes og kursisternes faglige færdigheder på avu, 
hf, hhx, htx og stx. 

Materialet er udviklet og testet af erfarne undervisere, læse- og matematikvejledere.

Licenspriser fra 12 til 35 kr.

screening.systime.dk

systimescreening

Gratis prøveadgang

Kontakt os for prøve adgang til 

skolens lærere og vejledere



10 UDDANNELSESBLADET 03 / 2017

ARBEJDSTID 
BLIVER 
STRIDSPUNKT 
Arbejdsgiverne vil ikke rokke ved aftalerne om 
arbejdstid ved overenskomstforhandlingerne i 2018, 
men emnet står højt på Uddannelsesforbundets 
dagsorden. Så der skal findes en løsning.

A F  M A R I E  B E GT R U P  /  M O D E L F OTO :  M I K K E L  Ø S T E R G A A A R D

OPGAVEOVERSIGTERNE FUNGERER IKKE, 

arbejdstiden bliver ikke opgjort korrekt, 
tid og opgaver matcher ikke hinanden. 
Det fremgår tydeligt af den undersøgelse, 
som Uddannelsesforbundet har foreta-
get blandt medlemmerne som optakt til 
de kommende overenskomstforhandlin-
ger. Arbejdstid er derfor et af de temaer, 
som står øverst på dagsorden, når Uddan-
nelsesforbundet skal stille krav til OK18. 
Det fortalte næstformand Børge Peder-
sen på årets repræsentantskabsmøde i 
Svendborg den 19. april:

- Vi er nødt til at få sikret en korrekt 
opgørelse af arbejdstiden og sikre, at der 
er sammenhæng mellem opgaver og tid. 
Medlemmerne ønsker fleksibilitet i tilret-
telæggelsen af arbejdstiden, og det må vi 
gå videre med. De skal ikke arbejde uden 
at få løn, og de skal ikke arbejde grænse-
løst, sagde Børge Pedersen.

Vores arbejdstid er ikke normaliseret

Formand Hanne Pontoppidan forudser, 
at arbejdsgiverne ønsker at feje kravet 
om arbejdstid af bordet, men hun mener 
klart, at kravet skal stilles.

- Arbejdsgiverne siger, at vores arbejds-
tid er normaliseret. Det passer ikke. Det er 
et tagselvbord for de ledelser, der ønsker at 
bestemme på skolerne uden at inddrage 
medarbejdere og tillidsrepræsentanter. 
Vores medlemmer skal som minimum 

månedsnorm, varslingsbestemmelser og 
generelle regler, som værn mod belastning. 

Hvor stejlt skal vi stå?

Spørgsmålet er, hvor stejlt man skal stå, 
når modparten klart melder ud, at de ikke 
vil rykke på deres hegnspæle. Hovedbe-
styrelsesmedlem Jan Andreasen opfor-
drede til, at den diskussion bliver taget 
ude på arbejdspladserne:

- Jeg synes, det er for tidligt at lægge 
sig ned. Det er vigtigt, at vi tager diskus-
sionen med medlemmerne. De skal vide, 
at hvis de vil have en arbejdstidsaftale, 
så bliver det ikke på en fredelig måde. Vi 
kan ikke sende vores dygtige politikere 
og embedsmænd til forhandlinger og for-
vente, at der kommer noget ud af det. De 
tider, hvor man gav lidt og fik lidt, er forbi, 
sagde Jan Andreasen.

For Hanne Pontoppidan er der ingen 
tvivl om, at hun ikke vil have L409 og går 
efter en professionsstrategi.

- Det er det, der skal til, for at give med-
lemmerne mulighed for at udføre deres ar-
bejde godt. Men vi er også nødt til at gøre os 
nogle overvejelser om, hvorvidt vi vil for-
søge at konflikte os til en sådan aftale, el-
ler om vi i stedet vil gå et normaliserings-
spor, sagde hun med henvisning til de reg-
ler, som de øvrige offentligt ansatte har. •

Hanne Pontoppidan understregede på repræsentantskabsmødet, at Uddannelsesforbundet 
går efter en aftale om arbejde, der understøtter det professionelle arbejde som lærer.

have reelle værn mod grænseløst og bela-
stende arbejde, sagde Hanne Pontoppidan 
på repræsentantskabsmødet og fortsatte:

- Vi går efter en aftale om arbejdstid, 
som understøtter det professionelle ar-
bejde som lærer. Hvis det viser sig at være 
fuldstændigt umuligt at finde en løsning 
med arbejdsgiverne herom, må det natur-
lige være, at vi kræver regler som andre 
offentligt ansatte har. Det normale på det 
offentlige arbejdsmarked er, at man har en 
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A F  H E L L E  J U N G  /  F OTO :  PA L L E  S KO V

TRE ÅRTIER 
I UDBUDS-
CENTRIFUGEN
Else Langes arbejde er blevet sendt i udbud seks 
gange. Det har faglige og personlige konsekvenser 
at arbejde på et område, der gennem gentagne 
udliciteringer beskæres stadig mere.
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BENTE KROG HOS AOF Center Fyn Sprogskole i Ringe 
har været sproglærer siden midten af 1980’erne, men 
har ikke tal på, hvor mange udbudsrunder, forlængel-
ser og dispensationer hun har lagt ansættelse til, siden 
udliciteringerne begyndte der i 2002. I 2009 blev det 
hende for meget, og hun pendlede i fire år til en kommu-
nal sprogskole i Haderslev, indtil hun følte sig klar til at 
søge tilbage i møllen, som hun kalder det.

” MAN ER  
HELE TIDEN  
I ET VAKUUM”
Det slider, når arbejdspladsen 
kommer i udbud hvert tredje år. 
Bente Krog var klar til at pendle 
langt for at undgå usikkerheden. 

arbejdstid, og der er blevet grædt som aldrig før, også blandt kursi-
sterne. Det handler ikke om modvilje fra eller mod arbejdsgiveren, 
for det har været kaotisk for os alle, siger Else Lange.

For hende er den seneste vanskelige overgang til en ny udbyder 
af sprogundervisningen udtryk for den skærpede konkurrence. Hun 
har siden 1989 oplevet en markant professionalisering af sprogsko-
leområdet og sin egen faglighed. Dengang var holdene på højst otte 
kursister mod i dag op til 35-40. I dag skal læreren derfor rumme 
flere kursister og kan ikke tilgodese de individuelle behov i samme 
grad som før, samtidig med at læreren forventes at kunne udforme 
individuelle handleplaner.

- Kursister bliver tabt. Jeg frygter, at nogle ikke vil kunne gen-
nemføre og bestå de afsluttende prøver inden for tidsfristerne, der 
giver dem muligheden for at søge permanent opholdstilladelse eller 
statsborgerskab. Samtidig kan vi ikke som før interagere med det 
omgivende samfund, fordi for eksempel en børnehave eller en bank 
ikke kan tage imod besøg, når holdene er blevet så store. 

Else Lange fortsætter dog, for hun elsker sit job og især kontak-
ten med kursisterne. Men hun er indædt modstander af udlicitering.

- Kommunerne burde i stedet tage integrationsansvaret på sig. 
De oplysninger, jeg videregiver, skal gennem tre-fire led, før de når 
frem til en, der kan træffe beslutninger, men undervejs er meget vi-
den tabt. Der er rigtig mange, der kigger på en kursist, men kigger 
de længe nok til at kunne se noget? •

ELSE LANGES KARRIERE som lærer i dansk som andetsprog 
begyndte i Ribe Amt i 1986. Kommunerne overtog sprog-
undervisningen tre år senere, gik straks i gang med at ud-
licitere opgaven og har gjort det lige siden. Derfor har Else 
Langes arbejdsområde nu været udbudt seks gange. Først 
til FOF Sprogskole i Esbjerg, derefter med virksomheds-
overdragelse til Sprogcenter Vest to gange på fire år, så vi-
dere til Lærdansk Sydvest i ligeledes to gange fire år og se-
nest til AOF Job og Dansk i Esbjerg ved årsskiftet.

- Undervejs er kollegerne og jeg blevet fyret, genansat og 
fyret igen et utal af gange. I starten blev vi nogle gange fy-
ret før en sommerferie og så ansat igen til de samme opga-
ver, når ferien var forbi. Ved hver udlicitering har vi været 
spændte, for den nye arbejdsplads kan jo nemt have andet 
behov og økonomi end den foregående, siger Else Lange.

Kaotisk overgang

Den seneste udbudsrunde var fuldstændig kaotisk og måtte 
gå om tre gange. Den faldt på plads uden virksomhedsover-
dragelse. Det betød lukning af Lærdansk Sydvest og ingen 
overdragelse til AOF Job og Dansk – af noget som helst.

- En håndfuld af den hidtidige stab blev ikke genansat, så 
da 18 af os mødte op på første arbejdsdag i januar, var de lo-
kaler, vi skulle fortsætte i under den nye arbejdsgiver, fuld-
stændig tomme. Der var kun toiletpapir og telefoner, helt 
bogstaveligt. Vi havde ingen steder at sætte os, intet papir 
at skrive på eller noget at skrive med. De 3-400 kursister, 
vi skulle modtage samme uge, måtte sidde på gulvet i helt 
nøgne undervisningslokaler. Men der blev da købt en kaffe-
maskine i løbet af dagen, fortæller Else Lange.

Kommunen havde ikke villet give vinderen af udbuddet 
dispensation til at komme på plads, selv om der kun var en 
måned at gøre med. Medarbejdernes eneste kontakt med den 
nye ledelse har været et kvarters ansættelsessamtale, et in-
formationsmøde i december og en mail. Dog kender de den 
ordførende forstander, der før var afdelingsleder.

- Nu er vi fysisk på plads og har fra april også fået bedre, 
holdbare skemaer. Men de mellemliggende måneder har 
været en meget stor belastning for os alle sammen, ansatte 
som ledere, siger Else Lange, der i februar blev valgt som ar-
bejdsmiljørepræsentant.

- Arbejdet blev organiseret ud fra u-opdaterede måltal fra 
udbudsmaterialet, og vi har haft flere kursister end forud-
set. Så planlægningen var vanskelig, og i det første skema 
var omkring halvdelen af timerne værkstedstimer med selv-
studier. Noget at det mest belastende har været kursisternes 
forvirring og frustrationer, for de har jo ikke kunnet forstå, 
hvad der foregik. Vi har skullet stå på skud for noget, vi selv 
dårligt kendte, mens ingenting fungerede, og tilmed i vores 
egen prøveperiode, hvor man gerne vil præstere sit bedste.
 

Stresssymptomer og gråd

- Jeg har set stresssymptomer hos så godt som alle kolleger, 
der for eksempel ikke har kunnet huske, hvad de skulle efter 

A F  H E L L E  J U N G 
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KVALITETEN ER 
DEN UBEKENDTE 
FAKTOR VED 
UDLICITERING
De besparelser, som konkurrence om 
offentlige opgaver kan give, bliver alt for 
ofte hentet hjem på færre lærere og timer. 
Men der er kun begrænset viden om, hvad 
det betyder for kvaliteten af det arbejde, der 
sendes i udbud. Uddannelsesforbundet vil 
have stoppet den negative kvalitetsspiral og 
peger på en række negative indikatorer.

A F  H E L L E  J U N G 

F OTO :  C O L O U R B O X

  Forskning i effekter

•  I de senere år er der foretaget konkur
renceudsættelse af stadig flere offent
lige opgaver, både som udlicitering og 
frit valgordninger. Samtidig er doku
mentationen af effekterne – økono
mi, kvalitet, medarbejderforhold med 
mere – begrænset. 

•  Behovet for forskningsbaseret, uaf
hængig viden er baggrunden for forsk
ningsprojektet ”Dokumentation af ef
fekter ved konkurrenceudsættelse”, 
kaldet ”EffektDoku”. Målet er gennem 
større viden at kvalificere den offentli
ge debat og fremtidige beslutninger på 
området.

•  Leder af projektet er professor med 
særlige områder, Mso, Ole Helby Pe
tersen, Institut for Samfundsviden
skab og Erhverv ved RUC. Og projek
tet involverer forskere fra en række 
universiteter og forskningsinstitutio
nen KORA. 

•  Projektet finansieres af en række fag
foreninger og centralorganisationer, 
heriblandt Uddannelsesforbundets 
Forsknings Udviklings Studie og 
Rejsefond samt FTF og RUC. En ræk
ke branche og arbejdsgiverorganisa
tioner og offentlige myndigheder del
tager som referencegruppe.

- Man er hele tiden i et vakuum, hvor 
man ikke kan slappe af ved tanken om at 
have sit gode job, fordi man kun er sik-
ker for tre år ad gangen. I bakspejlet kan 
jeg godt se, at jeg har været heldig ikke at 
være blevet prikket undervejs, men man 
ved aldrig, om der er brug for én næste 
gang. Og der er aldrig ro om ens fag eller 
arbejdsplads, fordi det hele tiden skal ret-
tes til, sammenlægges, nedskæres eller 
ændres, fortæller Bente Krog.

Der har for hendes vedkom-
mende hidtil været tale om virk-
somhedslovsoverdragelses-lignende for-
hold, men det har ikke hindret, at hun og 
kollegerne hver gang har været indkaldt 
til samtaler, der skulle afgøre, om de fort-
sat var ansat.

- Det er helt klart psykisk belastende. 
Det skyldes ikke ond vilje fra arbejdsgi-
vernes side, men de vilkår, de er under-
lagt. Og jeg forstår ikke, at vi som samfund 
bare accepterer, at der bliver udliciteret 
og skåret ned på den måde, igen og igen.

Efter Bente Krogs mening burde po-
litikerne i stedet melde klart ud, at det 
handler om at vælge den billigste vare 
på hylden.

- Selvfølgelig skal man tænke økono-
misk, men det her handler jo om menne-
sker og er ikke en pølsefabrik. Aben bli-
ver sammen med ansvaret bare sendt 
videre ned gennem kæden til os lærere, 
og jeg har aldrig set flygtninge, indvan-
drere og kontanthjælpsmodtagere være 
så trængte, som de kursister vi har i dag. 
De bliver presset fra alle sider.

Bente Krog oplever, at hun som konse-
kvens hver dag må gå på kompromis med 
sin faglighed og forsøge at udføre arbej-
det bedst muligt, selv om rammerne ikke 
er tilfredsstillende.

- De kursister, man rammer ved si-
den af med, må man så forsøge at samle 
op bagefter. Heldigvis godt hjulpet af de 
frivillige, der er hos os. Men det koster, 
både på fagligheden, kræfterne og i spe-
kulationer over, hvad man kan leve med. •
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DER SPARES SKATTEKRONER, når offentlige opga-
ver udliciteres. På tekniske områder som affalds-

håndtering, vejvedligehold og rengøring er der ty-
pisk tale om fem-ti procent. Det viser det hidtil stør-

ste forskningsprojekt, der indsamler dokumentation 
for effekterne af konkurrenceudsættelse både her-

hjemme og i udlandet for perioden 2000-2014.
- Man bruger ofte udlicitering til at nedbringe om-

kostningerne, først og fremmest ved lønudgifterne, som 
er den største udgiftspost i både offentlig og privat ser-

vice. Der bliver altså leveret færre arbejdstimer af færre 
medarbejdere. Udlicitering kan ikke lade sig gøre uden 

effekter for medarbejderne, når prisen er den afgørende fak-
tor, forklarer daglig leder af forskningsprojektet, professor 
Ole Helby Petersen, RUC.

Undersøgelsen viser også, at medarbejdere inden for ren-
gøringsområdet efter en udlicitering i højere grad oplever 
ledighed, lavere lønindkomst og mere sygdom.

Lille kendskab til kvaliteten

Ifølge Ole Helby Petersen kan man ikke uden videre overføre 
vilkårene for offentlige serviceydelser til almindelige mar-
kedsvilkår. På det private marked kan man gå et andet sted 
hen, hvis man synes, at en vare er for dyr eller dårlig, og den, 
der betaler, er også den, der skal forbruge varen eller ydelsen.

I det offentlige sker finansieringen indirekte via borger-
nes skatteindbetalinger. Når den anvendes til for eksempel 
danskundervisning af voksne indvandrere, er det altså andre 
end dem, der har betalt, der modtager ydelsen. Og man kan 
ikke nødvendigvis gå andre steder hen, hvis der for eksem-
pel kun er grundlag for én sprogskole – uanset om kommu-
nen selv løser opgaven eller har udliciteret opgaven.

- Interessen for at udlicitere er ikke blevet modsvaret af 
en tilsvarende interesse for at evaluere effekten. Det kan der 
være både praktiske og ideologiske årsager til, men faktum 
er, at rigtig meget offentlig service aldrig er blevet målt syste-
matisk på kvalitet. Vi ved som samfund en hel del om, hvad 
vi betaler for servicen, men alt for lidt om, hvad vi egentlig 
får for pengene, fastslår Ole Helby Petersen.

Udlicitering vil koste dyrt

Uddannelsesforbundets medlemmer har i årevis oplevet 
udlicitering på sprogskoleområdet, men nu breder det sig 
også til AMU-, STU og EUD-områderne. Når nye virksom-
heder kommer på banen, lykkedes det som regel at tegne 
overenskomst. En undtagelse er sprogcentervirksomhe-
den A2B, der er en del af firmaet AS3, som man derfor sam-
men med de øvrige lærerorganisationer indledte en blokade 
imod ved årsskiftet.

- I mine øjne er det påfaldende, at når man på Christi-
ansborg presser kommunerne til større konkurrenceud-
sættelse, tager de enten fat på de mest simple opgaver, der 
umiddelbart kan hentes gevinster på eller de områder, hvor 
brugerne i forvejen er udsatte og har svært ved at gøre de-

res krav gældende. Både på integrationsområdet, i special-
undervisningen og ældreomsorgen kan det være svært at 
finde dokumentation for en forringet kvalitet i ydelserne, 
som man kan komme efter kommunerne med, siger for-
mand Hanne Pontoppidan.

Hun er grundlæggende bekymret for den usikkerhed, utryg-
hed og stress, som konkurrenceudsættelse og gentagne ud-
liciteringer skaber blandt medlemmerne, men også for at fo-
kus på fagligheden går tabt, når nye udbudsrunder går i gang.

- Det resulterer uden tvivl i flere tabere. Man løber ef-
ter de hurtige gevinster, som givetvis på længere sigt bliver 
ædt op, når kursisterne falder ud af systemet, ikke får fod-
fæste på arbejdsmarkedet til at blive gode skatteborgere el-
ler kan skabe det nødvendige grundlag for deres børns ud-
vikling, mener Hanne Pontoppidan.

Hun understreger, at Uddannelsesforbundet intet har 
imod private aktører på området, men hvis politikerne øn-
sker konkurrence, bør den afgøres på kvalitet og ikke på, om 
man bare kan lave billigere tilbud.

- Medlemmerne holder deres lønniveau, men udliciterin-
gerne af danskuddannelserne har betydet en eksplosion i an-
tal kursister på holdene, ligesom kursisternes timetal er ble-
vet rundbarberet. Det presser fagligheden, arbejdsmiljøet og 
frem for alt kvaliteten af undervisningen med alvorlige kon-
sekvenser for kursisternes fremtidsmuligheder, siger hun.

Formanden ser derfor meget gerne taxametersystemet 
indført på sprogskolerne, så man ikke behøver underbyde 
hinanden i en priskrig, men i stedet får opgaverne ud fra 
dygtighed.

Der burde meldes klart ud

Professor Ole Helby Petersen peger på, at den offentlige sek-
tor netop bliver udfordret af sammenhængen mellem pris 
og kvalitet af de udliciterede områder. Det er set i tilfælde 
med for eksempel dalende rengøringsstandard og mange 
konkurser blandt private hjemmehjælpsfirmaer.

- Det er i dag et vilkår i både det offentlige og private, at 
man hvert år står med de samme opgaver, men med stadig 
færre ressourcer til at løse dem. Og det er ansvarsforflyg-
tigelse, hvis kommunerne skyder skylden på de private ud-
bydere, når det går galt, fordi opgaven skal løses for op til 
30 procent mindre end ved sidste udbudsrunde. Når poli-
tikerne ikke prioriterer eller tilpasser opgaverne, så de står 
mål med budgettet, mudrer billedet til, fordi man så blan-
der konkurrenceudsættelse sammen med nedskæringer, si-
ger Ole Helby Petersen.

I hans øjne ville det være mere demokratisk gennemskue-
ligt, hvis politikerne melder klart ud, at der er færre penge 
til rådighed og derfor mindre service at tilbyde.

- Forskningen viser, at udlicitering kan være en vej til 
at skære i udgifterne på nogle områder, men man skal ikke 
foregøgle borgerne, at man altid kan få det samme for færre 
penge. Der ligger et klart politisk ansvar i at prioritere res-
sourcerne. Det forsvinder ikke, selv om opgaven udliciteres. •
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DET ER TIRSDAG formiddag, og 12 STU-
elever på ASV Horsens har idræt. En tyk 
madras og nogle måtter er slæbt ud midt 
på gymnastiksalens gulv. Madrassen gør 
det ud for en bryderring.

– Det gælder om at udfordre sig selv. 
Hvem vil starte? spørger lærer Jesper 
Kjær Jensen. To unge mænd vover sig 
som de første i ringen. Den ene bliver 
hurtigt væltet omkuld. Med et brag ry-
ger han ned fra madrassen, og kampen 
er slut. Pigerne har sat sig ned i en lang 
række for at følge kampene, men lidt se-
nere udfordrer de også hinanden og går i 
ringen for at kæmpe.

– Det kræver mod, og man skal turde 
sige ja for at kunne lære noget. Eleverne 
skal turde begive sig ind i et læringsrum, 
som jo ofte balancerer mellem det kendte 
og det ukendte. Der, hvor man virkelig læ-
rer noget, er ofte også et ret utrygt sted, 
mens det står på. På det sted har man som 
ung brug for en egenkraft og en stærk re-
lation til en professionel, forklarer Jesper 
Kjær Jensen. 

Han bryder selv på livet løs med flere 
af eleverne. Den direkte kropslige kon-
takt kan være med til at åbne ellers luk-
kede døre. 

– I arbejdet med handicappede unge 
eller unge med svære sociale problemer 
bygger man på tillid og sociale relatio-
ner. I brydning og andre former for kon-
taktsport, for eksempel boksning og dans, 
som vi også har på skemaet, kommer vi tæt 
på hinanden, og vi lærer både vore egne 
og hinandens grænser at kende. Igennem 
denne proces åbner vi op og får modet til 
at involvere os, forklarer læreren.  

Han tilføjer, at tilliden ofte skal gen-
opbygges, før udsatte unge kan tage imod 
læring. Mange af dem har mødt neder-
lag i folkeskolen, meget er gået i ’skud-
dermudder’, og derfor mødes de voksne 
med mistillid. 

Brydning giver selvtillid og robusthed

Kontaktsport er ikke blot med til at gen-
opbygge tillid, den styrker også de un-
ges selvtillid. 

– At bruge kræfter handler om andet 
end motion, nemlig at kunne mærke sin 
egen kraft og det udviklingspsykologiske 
perspektiv heri. I brydning forsøger vi at 
iscenesætte vores egen kraft. De unge 
får oplevelser af, at de kan, og at de lyk-
kes. De får positive oplevelser, som de kan 
tage med sig også i andre sammenhænge 

BRYDNING GIVER 
UNGE MERE OVERSKUD 
TIL AT LÆRE

Brydekampe i idrætstimerne og mere berøring i den 
daglige omgang med hinanden er med til at give sårbare 
elever på STU på ASV Horsens større selvtillid og mere 
mod på undervisningen. Lærerne arbejder målrettet  
på at øge indlæringen ved hjælp af fysisk kontakt. 

A F  B I R G I T  S Ø E S  R A S M U S S E N  /  F OTO :  H E L E N E  B A G G E R

  HIP – et udviklingsprojekt 
støttet af EU

ASV Horsens’ inddragelse af fysisk kon
takt i undervisningen af sårbare unge er 
en del af et større EUprojekt, som i en 
treårig periode fra 201316 har haft fo
kus på at udvikle nye måder at arbejde 
med denne gruppe på. 

ASV Horsens har udviklet den danske 
del af projektet i samarbejde med VIA 
University College Aarhus. 

EUpartnere fra Rumænien, Spanien, 
Irland og Holland har bidraget med an
dre projekter. 

Baggrunden for udviklingsarbejdet er, 
at der bliver flere og flere udsatte og 
marginaliserede unge i EUlandene. 

KILDE: HIP.VIA.DKÅR, OG 24 PROCENT ER 40 TIL 49 ÅR.
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DET SIGER 
DE UNGE 
BRYDERE:
Martin, 19 år:

– Jeg er atypisk autist. Det er 
svært for mig at røre ved an-
dre, bare ikke i brydning. Det 
er jo sport, hvor man skal røre 
ved hinanden. I starten var jeg 
bange for at komme til skade, nu 
har jeg det fint med at bryde. Jeg 
gør det bare. 

– I folkeskolen deltog jeg ikke 
i idræt. Jeg var altid så tynd, jeg 
var slet ikke stærk. Derfor und-
gik jeg så vidt muligt idrætsti-
merne. Jeg blev bare hjemme.

Theis, 20 år:

– Det er fedt at bryde. Jeg kan 
godt lide sporten, som jeg første 
gang prøvede, da jeg gik på efter-
skole.  Det er sjovt at prøve kræf-
ter med de andre, og når jeg kan 
kanøfle min lærer, Jesper, føler 
jeg mig lidt sej. Jeg taber også, og 
det er helt OK, for det er også ke-
deligt at vinde hver gang.  

–Brydning er med til at give 
et godt kammeratskab. Vi læ-
rer respekt for hinanden. Når vi 
siger ”stop”, så stopper kampen.  

– som når de for eksempel skal lære selv 
at tage bussen til og fra hjemmet i ste-
det for at blive hentet af den kommunale 
taxa ordning. At kunne befordre sig selv 
er et livsvigtigt projekt, selv om det kan 
synes banalt. Det handler om frihed, si-
ger Jesper Kjær Jensen.

Han peger på, at brydesporten gør ele-
verne mere robuste. 

– Hver især kæmper de med deres per-
sonlige problematikker. Det er hårdt, li-
gesom det er hårdt at være i ringen: Man 
er inde, man er ude, men man mærker, at 
man godt kan klare det. På samme måde 
er det ude i det virkelige liv, hvor en elev 
for eksempel oplever, at det ikke går med 
praktikken – så er det op på hesten igen. 

Den fysiske kontakt er i de senere år 
blevet en integreret del af kulturen hos 
ASV Horsens, efter at Jesper Kjær Jen-
sen og hans kolleger er begyndt at bruge 
det mere bevidst i pædagogisk øjemed. 
Både i idrætstimerne og i deres daglige 
omgang med de unge indgår fysisk berø-
ring som en del af kommunikationen, for 
eksempel som en hånd på skulderen for at 
understøtte en mundtlig besked. 

Knubs og blå mærker tager de med

Jesper Kjær Jensen ser fysisk kontakt 
som en naturlig del af et stort personligt 
engagement, som han mener er nødven-
digt i arbejdet med sårbare unge. 

– Når vi rører de unge, får de en for-
nemmelse af accept, som skal være der 
på daglig basis. Accepten er med til at un-
derstøtte opbygningen af identitet. Mange 
af dem har en dårlig kropsfornemmelse, 
fordi de hverken har været med i leg eller 
idræt, mens de voksede op. De har ikke fy-
sik eller kognitive evner til at være med 
på det lokale fodbold- eller håndboldhold. 
De kommer her med en erfaring af, at de-
res krop ikke kan noget. Den erfaring for-
søger vi at kode om. 

Og der sker hurtigt fremskridt. De før-
ste gange er eleverne nervøse for at gå ind 
i kampen, de overvinder sig selv, og for 
hver kamp vokser de med opgaven og får 

lyst til at udfordre sig selv og hinanden til 
en kamp, der godt kan gå lidt hårdt for sig 
og give en smule knubs og blå mærker, når 
man ryger uden for ringens bløde madras 
og ned på gulvet. 

Men det er ikke brydning som ved for 
eksempel OL. Der er enkle regler om, at 
man ikke må slå, rive eller bide hinanden. 
I Horsens appellerer brydningen mest til 
leg og lysten til at prøve sig selv og egne 
grænser af. Det ses tydeligt, da to piger 
går i ringen. De sidder ned over for hin-
anden, tager et solidt greb i hverandre, 
mens de under stor latter forsøger at få 
rivalen ned at ligge. Det er først og frem-
mest sjovt, men den venskabelige dyst gi-
ver også sved på panden. 

De fleste elever bliver hurtigt trygge 
ved de fysiske udfoldelser, men det sker, 
at nogle siger fra, fortæller Jesper Kjær 
Jensen.

- Det er helt i orden. Det vigtigste er, 
at de bliver klar over deres egne grænser 
for, hvad de vil bruge deres krop til. Men 
jeg forsøger alligevel at få dem med ved 
at lægge mig fladt ned på maven og bede 
eleven om at vende mig om på ryggen. Jeg 
gør det svært for dem ved at spænde op, 
og eleven synes som oftest, at det er rig-
tig sjovt. Der bliver grinet, pustet og støn-
net en del under den øvelse, som plejer at 
være en god åbner for elevens aktive del-
tagelse i brydning. 

Eleverne inviterer hinanden til en 
kamp ved at pege på den, han ønsker at 
bryde med. Dagens kampe viser, at drenge 
slås mod drenge, piger mod piger, men at 
de også gerne udfordrer deres lærer. Jes-
per Kjær Jensen stiller beredvilligt op.

- Som lærer er jeg andet og mere end et 
fagligt medie. Jeg bringer også gerne min 
personlighed i spil, ligesom jeg inddrager 
min krop i undervisningen. Ved at være 
fysisk tæt på hinanden i en brydekamp, 
lærer vi hinanden bedre at kende, og vi 
bliver knyttet tættere sammen. Derved 
bliver der skabt grobund for en pædago-
gisk platform, som er gunstig i undervis-
ningen af de unge. •  

  STU er…

•  den særligt tilrettelagte ungdoms
uddannelse

•  et treårigt tilbud til den unge, der 
ikke har mulighed for at gennem
føre en anden ungdoms eller vok
senuddannelse fra man har afslut
tet folkeskolen og frem til det 25. 
år

•  en uddannelse, hvor de unge op
når personlige, sociale og fagli
ge kompetencer, der blandt andet 
kan bygge bro til videre uddannel
se og beskæftigelse.



 Se priser og licenser på shop.systime.dk

Læs systime.dk  |  Ring 70 12 11 00  |  Skriv systime@systime.dk  |  Deltag lab.systime.dk

Kursistens arbejde med at udvikle 
kompetencer er omdrejningspunktet 
for denne iBog®.

Kort og klar tekst suppleres af vi
deoer, illustrationer, opgaver, prak
tiske aktiviteter, quizzer, målskema 
og oplæg til portfolieopgaver.

Kursisten arbejder med 'Naturen i 
og omkring os' i en række temaer.

Nyeste temaer:
• Fødevarer – det hele er kemi
• Livet med kroppen – arv og miljø.

I de kommende måneder udvides 
udgivelsen med flere kapitler.

Naturvidenskab avu iBog® tilgode
ser både holdtilrettelæggelser og 
mere fleksible tilrettelæggelser, 
hvor kursisten arbejder på egen 
hånd i en del af undervisningstiden.

Fra skolestart i august 2017 dæk
ker udgivelsen niveau G samt FED.

Liselotte Ryhding Pedersen og Bjarne 
 Hendrichsen | Licenspriser fra kr. 44,

iBog®

naturvidenskabavu.systime.dk

Natur videnskab avu

Niveau FED er k
lar ti

l sk
olestart

Engelsk basis til G henvender sig 
til unge og voksne, som har brug 
for engelsk på basis og Gniveau, 
og som gerne vil læse temaer, der 
henvender sig netop til dem. 

Gennem nyskrevne tekster, billeder 
og opgaver opbygges et ordforråd, 
som både kan bruges i undervis
ningen og uden for klasserummet.

I hvert kapitel træner kursisten 
mundtlig og skriftlig kommunika
tion på engelsk.

Udgivelsens tekster indlæses med 
native speakers, og grammatikken 
gennemgås undervejs og i relation 
til det enkelte kapitels tema.

Susanne Djurhuus og Tatiana Christen
sen | Udkommer sommeren 2017

iBog®

engelskbasistilg.systime.dk

Se udgivelsen allerede nu!

Engelsk basis til G
Klar ti

l sk
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” MAN SKAL JO BARE SE 
IT-TEKNOLOGIERNE 
SOM MEDIER”

Digitale værktøjer er på mange måder perfekte i netop EUD-
uddannelsen og til lærerne her. Hvis de tænkes didaktisk 
ind og bruges på den rigtige måde. Lærerne er blevet mere 
modige, når det gælder digitalisering, mener lektor og 
forsker Jeppe Egendal fra VIA Efter- og videreuddannelse, 
der har undervist EUD-lærere i brugen i f lere år.
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R PÅ MANGE MÅDER ligger brugen af digitale værktøjer lige 
til højrebenet hos især EUD-lærere og elever: De kender, 
møder og bruger allerede masser af avancerede teknolo-
gier i uddannelserne og på virksomhederne. Det vil sige, at 
der er masser af erhvervsfaglig teknologi, som de i forvejen 
håndterer. Selve den eksperimenterende arbejdsform med 
it ligger også på rygmarven hos mange EUD-lærere. De er 
vant til at prøve sig frem, fejle, prøve igen og måske lykkes:

- Teknologierne gør, at man ikke kan tænke sig til resulta-
terne, men skal ud at undersøge og prøve. Og det passer rig-
tig godt til mange erhvervsskolelærere. De er vant til at gøre 
ting. De lærer gennem at handle, siger lektor Jeppe Egendal.

Han forsker i digitale teknologier på EUD-området, er 
læringskonsulent inden for området i Undervisningsmi-
nisteriet og har efteruddannet et stort og stigende antal 
EUD-lærere i at arbejde didaktisk og hands on med brugen 
af de digitale værktøjer i undervisningen de seneste fire-
fem år. Han oplever, at gruppen af teknologimodstandere 
blandt EUD-lærerne helt klart er blevet mindre, men der 
er stadig udfordringer med at tænke didaktik før teknik og 
at tænke en digital strategi ind i alle ledder og kanter i or-
ganisationsudviklingen. 

- Skrækeksemplet, hvis man ikke gør det, er de inter-
aktive tavler, der i dag slet ikke bliver brugt optimalt, siger 
Jeppe Egendal og henviser til den rapport, som Danmarks 

Evalueringsinstitut, EVA, lavede i 2015 om digitalisering 
i ungdomsuddannelserne – potentialer og udfordringer – 
der viser netop det.

Den fokuserer blandt andet på ledelsens rolle i forhold 
til at få didaktikken på plads, før teknik og udstyr kommer i 
hus. En vigtig pointe er, at hvis man virkelig vil have det til at 
rykke, skal man på højeste strategiske niveau på skolerne tage 
den helt overordnede diskussion af, hvad man vil bruge it til. 
Man bliver nødt til at se det som en del af organisationsudvik-
lingen, der er forankret i skolens strategi og handlingsplan:

- Hvis man ikke gør sig klart, hvad formålet er med digi-
talisering i undervisningen, ved man heller ikke, hvor kræf-
terne skal lægges: I it-afdelingen eller gennem inddragelse og 
kompetenceudvikling af lærerne? Og man skal være skarp 
på, om man tænker det som en proces, hvor man gerne vil 
skabe bedre læring, adgang for flere – eller om det primært 
skal ses som en spare-øvelse, siger han og tilføjer, at svaret 
for de fleste nok ligger et sted imellem. 

It skal bruges til at sætte i gang

Hvis man ikke har taget diskussionen om didaktikken, hav-
ner man også let i fælden med at tro, at it er noget, hvor ele-
verne kun skal ”klaskes” ned foran en computer:

- Det er lige præcis det, man skal undgå, for så mister man 
de erhvervsfaglige processer – det vil sige arbejdet med hæn-
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  Didaktik før teknik

Før du går i gang med at bruge et nyt digitalt 
værktøj, så spørg dig selv:

Hvad skal og kan det bruges til?

Kan det understøtte det, mine elever skal lære:

•  Deres mål i undervisningen?
•  Deres samarbejde med hinanden?
•  Deres samarbejde med dig?
•  Hvor kan det især gavne?
•  Hvem kan det især gavne?
•  Hvordan skal det bruges?
•  Er det nemt at bruge for mig?
•  Er det nemt at bruge for mine elever
•  Er det noget, de umiddelbart kan få fat på?

Se i øvrigt EVA’s rapport om it på ungdomsud
dannelserne på http://bit.ly/2oN8AnK

derne og det sanselige, der netop er kendetegnende for EUD. Så bliver det de 
kognitive læreprocesser, man bruger i stedet, siger Jeppe Egendal og tilføjer:

- Man skal jo bare se it-teknologierne som medier: I stedet for at have ma-
terialerne i en fysisk bog har du dem måske digitalt, og i stedet for at have 
opgaven på et ark papir har du dem måske på computeren eller smartpho-
nen. Den kan du nu have i lommen og tage med dig, og det er dét, der rum-
mer nogle andre muligheder for at tilrettelægge undervisningen, så eleverne 
bruger det til selv at gå i gang med at undersøge.  

Når læreren kommer i flow

Ét er, at man på højere ledelsesniveau tænker digitalisering og didaktik, no-
get andet er når det på mere operationelt niveau – blandt uddannelseslederne 
– skal omsættes til efteruddannelse, indkøb af udstyr og lignende. Og noget 
tredje er, når lærerne selv skal omsætte det didaktisk:

- Og det er i virkeligheden først der, det begynder at blive interessant: Når 
læreren for eksempel skal overveje, hvad det er, man kan og skal bruge pro-
grammerne til, hvilke der kan give mening i undervisningen, og hvordan de 
kan og skal bruges, siger Jeppe Egendal og peger på en anden udvikling, der 
ofte sker med læreren i denne proces:

- Når du inddrager teknologierne i din undervisning, er du nødt til at gå 
ind og lave en del eksperimenter med værktøjerne. Og når du gør det, er du 
i virkeligheden ved at udvikle din lærerrolle og lærergerning. Det er her, du 
ofte får en mere designmæssig tilgang til din undervisning og dermed lettere 
kommer over nogle af barriererne ved at re-designe: ”Jeg ved, at det her kan 
give udfordringer, men jeg er så nysgerrig på det, at jeg overkommer dem”. Vi 

kan se, at når lærerne kommer ind i det flow, hvor de 
virkelig føler, det er spændende, og får nogle tilba-
gemeldinger fra eleverne om, at de også synes, det 
er spændende, så bliver det også positivt i forhold 
til undervisningen. 

De digitale teknologier kan virkelig bruges til 
mange af målene i forhold til EUD-reformen. Her 
er rigtig mange potentialer, siger Jeppe Egendal: De 
kan være med til at skabe mere variation i under-
visningen. De kan bruges til at differentiere under-
visningen, så eleverne kan blive så dygtige, som de 
kan blive, og de kan for eksempel give støtte til de 
elever, som har svært ved at læse, skrive og regne. 
Her er der virkelig sket en enorm udvikling, mener 
han, og nævner videoerne som et medie, der har vist 
sig at være yderst velegnet til EUD-undervisnin-
gen, og som lærerne her da også i særlig grad har 
kastet kærligheden på:

- De er meget velegnede for lærerne til at vise og 
fange processerne i for eksempel kommunikation, 
svejsning og madlavning, men de kan også sætte ele-
verne til selv at filme eller tage billeder af processen 
i undervisningen for at lave dokumentationen. Også 
på det område ser jeg, at mange EUD-lærere er mere 
eksperimenterende end før, siger Jeppe Egendal. •
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SUDOKU LET

8 5 3 7

3 1 5 2 4

7 2 1 8

8 4 2 9

8 6 1

9 3 1 2

4 8 5 2

3 8 7 9 4

2 9 6 5

4 1 7 5

3 7 4 8

9 4

5 2 6 1

6 7

9 4 3 5

8 1

7 6 2 4

2 5 8 3

SUDOKU SVÆR

Brydning kan styrke indlæringen hos unge med særlige behov...
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Randager 90, 2620 Albertslund
7020 2810, forlaget@synope.dk
www.synope.dk

BEGYNDERSYSTEMER

Til modulundervisning og  
’Arbejdsmarkedsrettet’ dansk

DU3:
På vej til dansk – trin for trin
Videre mod dansk – trin for trin

DU2:
Vi taler dansk 1
Vi taler dansk 2
Vi taler dansk 3

DANSK UDTALE

BREVE/SKRIFTLIG 
FREMSTILLING

DANSK  
TALESPROG

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

Læs mere på www.synope.dk
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14.- 15. september 
Ungdomsuddannelserne og diagnoserne modul 1 
 
Hvordan forstår vi de unges sårbarhed, og hvordan støtter  
vi bedst op om deres almene dannelsesudvikling, samt de  
faglige udfordringer, de møder på ungdomsuddannelserne?
 
For:  Alle interesserede 
Tid og sted:  Den 14/9 kl. 10 - den 15/9 kl. 13   
 Scandic Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde 
Kontakt:  Tine Mai Petersen,  
 tmp@uddannelsesforbundet.dk 
Pris: Tilmelding senest den 1. maj • 3.500 kr.
 Tilmelding senest den 23. juni • 4.500 kr.
Tilmelding:  SENEST 23 JUNI

16. maj
Generalforsamling i Regionsklubben for sektionen af  
lærere i dansk som andetsprog i Region Sjælland

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til punkter på  
dagsordenen sendes til formanden for regionsklubben Finn 
Watson på mail: finnwatson3@gmail.com senest den 9. maj

For:  Medlemmer af sektionen
Tid og sted: Kl. 14.00 i Uddannelsesforbundet,  
 Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K

5 gange af 6 timer over et skoleår
Kompenserende it i ordblindeundervisningen
 
Er du ordblinde- eller FVU-underviser, der har ordblinde 
kursister med it-hjælpemidler?
Vil du vide mere om, hvordan du inddrager kompenserende  
it i ordblindeundervisning? 
 
For:  Ordblinde- eller FVU undervisere
Tid og sted:  Kl. 9.30-15.30
Kontakt:  Pernille Nihøj 
 pni@uddannelsesforbundet
Se pris og tilmeldingsfrist på: 
uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer

13. september
Det 3. liv
 
Få ideer og inspiration til et fortsat, aktivt og spændende liv  
og et godt grundlag for at træffe nye valg og sætte nye mål.
 
For: Medlemmer 55+
Tid og sted:  Kl. 9.30-17 på AMU Fyn 
 Petersmindevej 50, 5000 Odense C 
Kontakt:  Pernille Nihøj, pni@uddannelsesforbundet.dk 
Pris: Gratis for medlemmer
 200 kroner for ikke-medlemmer                               
Tilmelding:  SENEST 30. august

Udpluk af  
møder og konferencer 

Se forbundets møder og konferencer:  
uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer
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Af Susanne Djurhuus og Lene Trolle Schütter
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RELIGION PÅ 
SKOLER ER EN 
SLAGMARK FOR 
VÆRDIKRIGERE

SIDSTE ÅR SKABTE det stor debat, da en 
gruppe muslimske elever på VUC i Hvid-
ovre udvandrede fra undervisningen på 
grund af tekster og billeder, som de opfat-
tede som gudsbespottende. 

Bederum på skoler har i det hele taget 
været et heftigt debatteret emne, siden Pa-
num Instituttet som det første danske ud-
dannelsessted indrettede et i 2001. Men 
faktisk har langt de færreste uddannel-
sessteder – i alt syv, viser en optælling fra 
Jyllands-Posten – afsat lokaler, som ele-
ver og kursister kan bruge til at bede og 
reflektere i. Og, som Erik Ernø-Kjælhed, 
rektor på VUC Aarhus siger, tegnes der 
”et helt skævt billede” af undervisningen.

- Jeg er vældig træt af fokus på det 
her område. Det fylder meget, meget lidt 
i skolens hverdag. Nærmest ingen ting. 
Men otte ud af ti gange, hvor jeg taler 
med en journalist, er det om det emne, 
fortæller han.

Rektoren står ikke alene med holdnin-

gen om, at uddannelsesinstitutionerne er 
blevet til en slagmark i kampen om, hvil-
ken rolle religion må spille i det offentlige 
rum – en slags skueplads i en større poli-
tisk værdidebat. Flere af de forskere, Ud-
dannelsesbladet har talt med, deler denne 
opfattelse. Og det giver da også god me-
ning på mange måder.

- Grunden til det er, at der næsten ikke 
er noget mere identitetsskabende end 
vores uddannelsessteder - både når det 
kommer til den enkeltes identitet og vo-
res tilknytning til det større samfunds-
fællesskab. Det er derfor, der gentagne 
gange kommer debat om religion på ud-
dannelsesstederne, forklarer Hans Bruun 
 Dabelsteen, post.doc i statskundskab ved 
Københavns Universitet.

Meget følsomt emne

Det seneste eksempel på, at skolerne op-
tog spalteplads i aviserne og ikke mindst 
fyldte på sendefladerne, var, da Socialde-

Religion og navnlig islam fylder rigtig meget i værdidebatten. Langt mere 
end det fylder på uddannelsesstederne. Alligevel er skoleledere og undervisere 
nødt til at forholde sig til spørgsmål om alt fra bederum over klædedragter til 
nøgenbilleder i undervisningsbøgerne.

A F  A N D R E A S  A N TO N I  LU N D   /  I L LU S T R AT I O N :  M O R T E N  V O I G T

”Man må ikke  
have store solbriller, 
strikhuer eller niqab 
på. Ellers forstyrres 
den pædagogiske 
proces og 
kommunikationen  
i klasserummet.
ANNE GRETHE SØRENSEN,  
REKTOR FOR VUC LYNGBY
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mokratiet i februar gav til kende, at partiet ikke ønsker bederum 
på landets uddannelsesinstitutioner. Dermed sluttede partiet 
sig i nogen grad til Dansk Folkeparti, som tidligere har foreslået 
et decideret forbud. Men for uddannelsesstederne er det ofte et 
emne, som optager politikere og journalister mere, end det fyl-
der i hverdagen.

Ifølge Jes Dorf, der er underviser ved Sprogcenter Midt, er der 
for ham ikke nogen sammenhæng mellem den virkelighed, som 
politikere forsøger at tegne, og det, han ser på skolen.

- I de 24 år, jeg har undervist tusindvis af kursister fra alle 
mulige trosretninger, kan jeg ikke komme i tanke om, at der er en 
eneste, som har forsøgt at missionere religiøst, slår Jes Dorf fast. 

Nej til niqab og strikhue

En anden stor mediehistorie sidste år var, at VUC Lyngby forbød 
seks kvinder at deltage i holdundervisning, så længe de var iklædt 
den muslimske klædedragt niqab.

Anne Grethe Sørensen, rektor for VUC Lyngby, afviser dog, 
at der var tale om, at uddannelsesstedet havde en markant hold-
ning på dette område – eller at den er ny.

- Det viser sig jo, at vi alle har de samme regler. Og at nogle har 
haft de samme regler i mange år, pointerer Anne Grethe Sørensen.

Forbuddet var ifølge rektoren en konsekvens af skolens ordens-
regel om, at man skal have et frit ansigt i undervisningen og havde 
altså ikke noget at gøre med, at niqab forbindes med religiøsitet.

- Man må ikke have store solbriller, strikhuer eller niqab på. 
Ellers forstyrres den pædagogiske proces og kommunikationen 
i klasserummet. Læreren kan jo ikke se, om eleverne har opfat-
tet den besked, der er givet, og om de er med på, hvad der foregår 
i klasserummet, forklarer Anne Grethe Sørensen.

Både på VUC Aarhus og VUC Lyngby har man valgt ikke at 
have bederum med henvisning til, at religion er et privat forhold.

Religion som privat sag

Hans Bruun Dabelsteen fra Institut for Statskundskab forstår 
godt de skoleledere, som vælger helt at forbyde alle religiøse sym-
boler og al religiøs praksis. Han påpeger imidlertid, at man ikke 
entydigt kan afvise religiøse symboler i det offentlige rum med 
henvisning til, at religion er et privat forhold.

Religion som privat sag kan ifølge ham nemlig forstås på to 
måder: Som at religion hører privatlivet til og derfor skal holdes 
adskilt fra det offentlige rum. Eller omvendt at religionsdyrkelse 
ikke er noget, offentlige institutioner bør blande sig i, netop fordi 
det er en privat sag.

Hans Bruun Dabelsteen henviser til, at der er stor forskel på, 
hvordan man debatterer om religion i forskellige lande.

I Tyskland er det for eksempel lærernes rettigheder, der er i fokus. 
- Debatten er her, om lærerne kan nyde fuld religionsfrihed og 

for eksempel bære tørklæde som alle andre medborgere, eller om 
den ret skal begrænses, fordi de er offentligt ansatte. De fleste del-
stater tillader nemlig piger at bære et ikke-ansigts-tildækkende 
tørklæde i skolen med netop henvisning til, at religion er en pri-
vat sag, fortæller Hans Bruun Dabelsteen. 

I Frankrig er det omvendt ikke tilladt for lærerne at bære tør-

  Bederum i medierne

•  Bederum på uddannelsessteder har været 
omdebatteret, siden Panum Instituttet som 
det første danske uddannelsessted indrette
de et i 2001. Det skete, efter at to muslimske 
piger sammen med studenterpræsten sam
lede opbakning til rummet fra 12 forskellige 
trosretninger på fakultetet.

•  I slutningen af sidste år klagede en stude
rende på professionshøjskolen UCC i Kø
benhavn til ledelsen over brugen af et bede 
og refleksionsrum. Problemet var ifølge den 
studerende, at muslimske medstuderende 
forlangte, at andre studerende skulle forla
de rummet, når de ville bede.

•  I februar gav Socialdemokratiet til kende, at 
partiet ikke ønsker bederum på landets ud
dannelsesinstitutioner. Dermed sluttede par
tiet sig i nogen grad til Dansk Folkeparti, som 
er fortaler for et decideret forbud. Socialde
mokratiet argumenterede dog ikke for et di
rekte forbud.  

•  På H.C. Ørsted Gymnasiet er alle religiøse ri
tualer blevet forbudt i skoletiden. Gymnasi
ets rektor angiver som årsag, at bederumme
ne danner ramme om udøvelse af social kon
trol – eller gruppepres – blandt elever med 
muslimsk baggrund. Forbuddet er imidler
tid blevet indklaget til Ligebehandlingsrådet. 

TEMA: RELIGION

”Alle debatterne om 
bederum og tørklæder 
er udsprunget af, at 
man ønsker at slippe 
for at se og høre på 
muslimer.
TIM JENSEN, LEKTOR  
VED SYDDANSK UNIVERSITET
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BEKYMRING 
FOR  
SOCIAL 
KONTROL
Religion kan bruges som middel til 
at udøve social kontrol kursister og 
elever imellem, påpeger forskere. 

A F  A N D R E A S  A N TO N I  LU N D  /  I L LU S T R AT I O N :  M O R T E N  V O I G T

TEMA: RELIGION

PÅ H.C. ØRSTED Gymnasiet er alle religiøse ritualer blevet forbudt i sko-
letiden. Det tekniske gymnasium vil derfor heller ikke have bederum og 
har endda forbudt eleverne at bede på gangene. Begrundelsen er, at be-
derum danner ramme for udøvelse af social kontrol – eller gruppepres – 
blandt elever med muslimsk baggrund. 

Tina Magaard, der er lektor ved Aarhus Universitet, har foretaget to 
undersøgelser af kvindelige rollemodeller på en række gymnasier og uni-
versiteter for Integrationsministeriet. Hun har ikke kortlagt omfanget 
af problemet, men er ikke i tvivl om, at bederum kan medføre social kon-
trol blandt elever. 

- Når man får et bederum, kan der i værste fald opstå en situation, 
hvor nogle mere liberalt indstillede muslimer presses til en religionsud-
øvelse, som de ikke selv ønsker. I andre tilfælde, hvor der ikke udøves di-
rekte trusler eller pres, sætter du stadig de mindre ortodokse muslimer 
i en situation, hvor de hver gang, det er bedetid, skal spekulere på, om de 
skal have dårlig samvittighed, hvis de ikke går til bøn. For hvad nu, hvis 
de andre så opfatter dig som en dårlig muslim? Eller hvad nu, hvis det er 
rigtigt, at du kommer i helvede, hvis du springer bønnen over for tit? for-
klarer Tina Magaard.

klæde, ligesom det dér debatteres, hvor-
vidt eleverne skal have ret til det. 

Tales især om muslimer

Hans Bruun Dabelsteen fremhæver end-
videre, at det langt fra er alle trosretnin-
ger, der fylder i værdidebatten og dermed 
i medierne.

- Vi har haft religiøse minoriteter i 
mange århundrede. De har bare sørget 
for at holde sig inden for deres egne ter-
ritorier så at sige. Nu har vi medborgere, 
som ikke er folkekirke-kristne, men hæv-
der en plads i det offentlige rum. Tørklæ-
der og bederum er en form for identitets-
spejl. De tvinger danskerne til at forholde 
sig til, hvem vi er, og hvilke institutio-
ner det er, vi vil have, mener Hans Bruun 
Dabelsteen. 

Tim Jensen, lektor i religionshistorie 
ved Syddansk Universitet, kalder debat-
terne om bederum og tørklæder for en 
kamp mod muslimer, som bestemte par-
tier fører for at øge vælgertilslutningen. 
Ifølge ham skaber partierne fjendebille-
der i en værdikamp, hvor skoler, uddan-
nelsesinstitutioner og klasseværelser er 
blandt slagmarkerne.

- Alle debatterne om bederum og tør-
klæder er udsprunget af, at man ønsker at 
slippe for at se og høre på muslimer. Der 
er ikke nogen politiske partier, der har 
fremsat forslag om, at man skal holde op 
med at ringe med kirkeklokkerne, påpe-
ger Tim Jensen.

Vil man lovgive omkring religionsud-
øvelse på uddannelsesstederne, må det 
ifølge Tim Jensen imidlertid gælde alle 
religioner. Men begynder man først på 
det, vil det medføre markante forandrin-
ger af uddannelsessystemet.

- Så vil man heller ikke kunne tage 
børnene i folkeskolen med til kirke, når 
det er jul, synge salmer til morgensang 
eller have luciaoptog på skolerne. Det vil 
blive amerikanske eller franske tilstande 
og helt anderledes, end vi har været vant 
til i Danmark, hvor man som oftest har 
taget lettere på det. Dermed vil det også 
gå fløjten at lade beslutningen ligge hos 
de enkelte uddannelsessteder, vurderer 
Tim Jensen. •
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Hjælp til de vildfarende 

Ifølge hende måtte alle de piger, hun talte med, forholde sig til den so-
ciale kontrol. 

- Nogle af pigerne udøvede selv den sociale kontrol, ligesom andre syn-
tes, det var godt, at deres kammerater gjorde det, fordi det var med til at 
holde dem på den smalle sti, så de kunne komme i himlen. Men jeg har 
talt med flere liberalt indstillede piger, som følte sig meget trængte af den 
sociale kontrol. Nogle mistrivedes i en grad, så de endte med at droppe ud 
eller skifte skole, fortæller Tina Magaard.

De piger, der udøver social kontrol, anser imidlertid ikke sig selv som 
værende i en negativ rolle. 

- De ser sig selv som nogle, der er med til at frelse de andre piger. De me-
ner jo selv, at de beskytter deres veninder fra helvede. Men jeg har set den 
beskyttelse komme til udtryk i form af trussels-sms’er om, at man kom-
mer i helvede, hvis man for eksempel ikke går med tørklæde, eller at man 
er frafalden, hvis man ikke er med til at bede, forklarer Tina Magaard.

Bederum som platform for radikale

Torben Bech Dyrberg, lektor ved Roskilde Universitetscenter, er bekym-

ret for, at bederum kan være et middel til, at mere ra-
dikale kræfter kan få fodfæste eller en platform, hvor-
fra der kan blive udøvet social kontrol.

- Det bør man ikke acceptere. Men der er en grænse, 
der går ved, at hvis folk gerne vil bede, så skal man 
ikke blande sig i det. Det skal bare ikke institutiona-
liseres, så der afsættes deciderede bederum, mener 
Torben Bech Dyrberg.

Han tror ikke, at det kan skade integrationen af mere 
radikale muslimer, hvis man ikke giver dem plads.

- Nogle vil se et forbud som rettet mod muslimer. 
Du vil også kunne vende den om og se det som beskyt-
telse af muslimer. Det er ikke mit indtryk, at man hol-
der sig væk fra uddannelser, fordi der ikke er bederum, 
pointerer Torben Bech Dyrberg. • 
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Religion er en privat 
sag, og derfor skal 
skolerne ikke 
stille bederum til 
rådighed for elever 
og kursister. Det 
mener hver anden 
af landets VUC’er, 
viser rundspørge.

A F  A N D R E A S  A N TO N I  LU N D

TEMA: RELIGION
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DET ER OFTE VUC’erne, der er i fokus, 
når der tales om udøvelse af religion på 
uddannelsesinstitutionerne. Men halv-
delen af landets VUC’er mener, at reli-
gionsudøvelse er en privat sag, der slet 
ikke hører til på skolens grund. 

Det viser en rundspørge, som Ud-
dannelsesbladet har foretaget.

Der er da heller ikke nogen af de 23 
VUC’er, der har svaret på rundspørgen, 
som har et decideret bederum. En tred-
jedel af VUC’erne angiver som årsag, at 
der ikke er efterspørgsel efter det, mens 
to siger, at der simpelthen ikke er plads.

- En skole er ikke et sted, hvor man 
stiller tid og lokaler til rådighed for re-
ligiøse aktiviteter. Det hører privat-
sfæren til. Det er noget, man må gøre 
i sin fritid. Den tid, man tilbringer på 
skolen, skal bruges til forberedelse el-
ler deltagelse i undervisningen. Derfor 
ser vi ikke religionsdyrkelse som no-
get, der er forbundet til vores opgave, 
siger Erik Ernø-Kjølhede, rektor for 
VUC Aarhus.

Han understreger dog, at der ikke er 
et forbud mod at bede på skolen, hvis 
kursisterne kan finde steder, hvor det 
ikke generer undervisningen.

Må ikke forsyrre undervisningen

Også hos VUC Lyngby går grænsen ved, 
at religionsudøvelsen ikke må forstyrre 
undervisningen.

- Er man på en uddannelsesinstitu-

tion, så beskæftiger man sig med det. 
Vil man udøve sin religion, må man 
gøre det andre steder. Der har været til-
fælde, hvor kursister har brugt under-
visningslokaler, men hvor jeg har sagt, 
at det kan man ikke her. Der kan også 
have været nogle, der har bedt, uden at 
vi har opdaget det, men vi ønsker ikke 
at indrette bederum, siger rektor Anne 
Grethe Sørensen, VUC Lyngby.

Uddannelsesstedet respekterer 
princippet om religiøs frihed, men an-
ser religionsudøvelse for en personlig 
og privat sag. Derfor må religionsud-
øvelse ikke praktiseres på VUC Lyngby. 

Privat sag kan betyde to ting

Hans Bruun Dabelsteen, post.doc i 
statskundskab ved Københavns Uni-
versitet, påpeger imidlertid, at man 
ikke nødvendigvis behøver at udlægge 
det, at man anser religion for at være en 
privat sag, som VUC-rektorerne gør.

- At religion er en privat sag, kan man 
forstå på to måder. Mange politikere og 
meningsdannere forstår ved religions-
frihed, at det er retten til at praktisere 
din religion i privatlivet. Men religions-
frihed kan også forstås som, at religi-
onsdyrkelse er noget, institutionerne 
ikke bør blande sig i, netop fordi det er 
en privat sag. Så det egentlige spørgs-
mål, der skal besvares, er, hvor græn-
sen mellem de to forståelser går, poin-
terer Hans Bruun Dabelsteen. •

VUC’ERNE:

RELIGION 
HØRER IKKE 
HJEMME PÅ 
SKOLERNE

DANSK FOLKEPARTI HAR foreslået at for-
byde særlige hensyn til minoriteter i of-
fentlige institutioner – et forslag som Fol-
ketingets Ligestillingsudvalg behand-
lede 26. april. 

Det vil blandt andet kunne komme til 
at betyde, at landets uddannelsessteder 
ikke må have bederum. Men det er på in-
gen måde Christiansborg-politikernes 
opgave at lovgive om, mener Uddannel-
sesforbundet.

- Det er ikke vores indtryk, at det er et 
problem ude på skolerne. Og det her er slet 
ikke noget, Folketinget bør beskæftige sig 
med. Det er et anliggende, man må klare 
lokalt. Ellers skal vi jo til at se lovgivning 
om cykelkældre, madpakker og meget an-
det. Det holder ikke, siger formand for Ud-
dannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan.

Ifølge hende er det, der skal være i cen-
trum på uddannelsesinstitutionerne, at 
eleverne tilegner sig viden. 

- Men når det er sagt, så er der elev-
grupper, der har brug for forskellige til-
tag rundt om undervisningen for at kunne 
lære. Der kan for eksempel være behov for 
mentorordning eller morgenmadsordnin-
ger. Om der skulle være nogle steder, der 
havde brug for et sted, hvor eleverne kan 
bede, det må man altså vurdere lokalt. Det 
er kun her, man kender eleverne, fastslår 
Hanne Pontoppidan.

VUC’erne ønsker ikke lovgivning 

Spørger man på landets VUC’er, om der 

FOLKETINGET 
SKAL IKKE 
BLANDE SIG  
I BEDERUM
Det er skolerne selv, der 
skal afgøre, om de vil 
have bederum eller ej, 
mener Uddannelses
forbundet. Stort set 
alle VUC’er har samme 
holdning. 
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KORT EFTER NYTÅR bemærkede lærere på VUC Aarhus, at der 
var kursister, som brugte et grupperum til at bede i. Undervi-
serne mødtes herefter for at drøfte, hvordan de syntes, skolen 
skulle tackle det. 

- Der var blandt de fremmødte bred opbakning til, at man som 
skole godt kan stille et areal til rådighed for kursisterne til fri 
afbenyttelse – ikke nødvendigvis kun til at bede, men også til 
at læse eller meditere for eksempel, fortæller Mahmut Aydin, 
der er lærer og tillidsrepræsentant-suppleant på VUC Aarhus.

Ledelsen på skolen har imidlertid besluttet, at der ikke skal 
være et bederum på stedets 22.500 kvadratmeter store matri-
kel. Kan eleverne finde ugenerte steder, hvor det ikke generer 
undervisningen, må de dog gerne bede en bøn. Argumentet fra 
ledelsen er, at religion er en privat sag.

Mahmut Aydin mener også, at skolen skal være sekulær. Men 

 UNDERVISEREN:

KAN BÅDE VÆRE 
VERDSLIG OG  
HAVE BEDERUM
Naturfagslærer Mahmut Aydin mener, 
at skolens pensum skal være sekulært, 
men ser ikke noget problem i, at 
kursisterne får et rum til at bede i. 

A F  A N D R E A S  A N TO N I  LU N D  /  F OTO :  R A S M U S  B A A N E R

skal lovgives om bederum på uddannelsesinstitutioner, 
er der bred enighed: Det skal der ikke, lyder det stort set 
enstemmigt fra institutionernes rektorer.

Ifølge Hans Bruun Dabelsteen, ph.d. ved Institut for 
Statskundskab ved Københavns Universitet, er det et 
vigtigt spørgsmål i debatten om religionsudøvelse på 
uddannelsesinstitutionerne, hvem der skal afgøre, hvad 
reglerne på området er.

- Et argument for at lovgive om det på nationalt plan 
er, at så slipper de enkelte lærere og skoler for at stå i det 
krydspres, der kan være. Der bliver simpelthen taget stil-
ling for dem. Desuden kan det mindske risikoen for, at der 
er små lommer af mindre institutioner, der har særlige 
hensyn, forklarer Hans Bruun Dabelsteen.

Argumentet imod at lovgive er ifølge ham, at vi i Dan-
mark har en tradition for, at de enkelte skoler har en vis 
selvbestemmelse. 

- Bryder man med det, er det betænkeligt, fordi man 
så vil bryde med traditioner i vores uddannelsessystem. 
Spørgsmålet er også, om det overhovedet kommer politi-
kerne på nationalt niveau ved. Man må formode, at de lo-
kale har bedre kendskab til de konkrete forhold lokalt end 
de nationale politikere, pointerer Hans Bruun Dabelsteen.

Det er 21 ud af de 24 VUC’er, som har svaret på Ud-
dannelsesbladets rundspørge, enige i. Eneste VUC’er, 
hvor man mener, at det kunne være fint med fælles spil-
leregler på området, er Herning VUC & HF.

- Så har vi alle samme praksis. Men i virkeligheden er 
jeg ambivalent. For på den anden side går jeg ind for, at 
man har frihed til at definere sit eget livssyn og tro. Der 
er et dannelsesaspekt i, at vi deler hinandens meninger 
og holdninger. Det ville jo forhindres, hvis der var lov-
givning, siger Anne Vandsø Madsen, der er rektor for 
Herning HF & VUC.

I sidste ende hælder hun dog lidt mere til en national 
lovgivning på området. •

TEMA: RELIGION

  Uddannelsesbladets rundspørge

•  Ingen af de 23 adspurgte VUC’er har et bederum. 12 angiver 
som begrundelse herfor, at religion er en privat sag. Otte af in
stitutionerne siger, at årsagen er, at der ikke er efterspørgsel 
efter det. To siger, at de ikke har plads på skolens grund. Og et 
VUC henviser til andres erfaringer.

•  20 af landets VUC’er er imod, at der bliver lovgivet om bede
rum på nationalt plan. Et VUC ser det som en fordel, og to har 
ikke en holdning til spørgsmålet.

•  Uddannelsesbladet har henvendt sig til rektorer og forstande
re på landets 32 VUC’er. 23 har svaret.
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han kan ikke se noget problem i, at kur-
sister, der gerne vil bede, får et rum stil-
let til rådighed til det formål, hvis skolen 
har et lokale, der kan afsættes. 

- De fleste VUC’er stiller rygearealer 
til rådighed. Men det er jo egentlig heller 
ikke skolernes formål eller problem. Det 
samme gælder vel kursister, der gerne vil 
bede, mener Mahmut Aydin.

Pensum er pensum

Som matematik- og naturvidenskabs-
lærer har han haft kursister, hvis reli-
gion har haft betydning for deres opfat-
telse af verden. Det må de selv om, mener 
han. Der, hvor skolen imidlertid ikke skal 
tage særlige hensyn til religiøse overbe-
visninger, er i undervisningsmaterialet.

- Eksempelvis havde jeg et Jehovas 
Vidne, som stregede en hel side ud i en bog, 
hvor der stod, at jorden er 4,5 milliarder 
år gammel. Hun mente at vide, at den kun 
er 6.000 år gammel. Men pensum er pen-
sum, så det taklede jeg ved at give udtryk 
for, at jeg accepterede, at det var hendes 
holdning, samtidig med at jeg påpegede 
over for hende, at det er den videnskabe-

lige forklaring, vi er interesserede i til ek-
samen, gengiver Mahmut Aydin.

Han har også haft kursister, der mente, 
at jordskælv og vulkanudbrud er Guds 
straf til menneskeheden. 

- Men til eksamen skulle de vise, at de 
har forstået, at det ifølge moderne viden-
skab skyldes pladetektonik, understreger 
naturfagslæreren.

Negativt fokus på muslimer

Han fremhæver, at det ikke kun er mus-
limer, som har religiøse overbevisninger, 
der kan karambolere med undervisnings-
materialets indhold. 

- Men jeg opfatter det, som om der er 
betydelig større negativt fokus på mus-
limer end på andre grupperinger. Der er 
en samfundsdiskurs, hvor der generelt er 
øget fokus på, hvad muslimer gør. Indret-
ter man bederum til muslimer, kan man 
som skole blive beskyldt for at gøre knæ-
fald for islam, om end det er uberettiget, 
påpeger Mahmut Aydin. •

Pensum er pensum, og Mahmut 
Aydin understreger over for 
kursisterne, at det er den 
videnskabelige forklaring, man er 
interesseret i til eksamen. 

”Eksempelvis havde 
jeg et Jehovas Vidne, 
som stregede en hel 
side ud i en bog, hvor 
der stod, at jorden 
er 4,5 milliarder år 
gammel. Hun mente 
at vide, at den kun er 
6.000 år gammel.
MAHMUT AYDIN, LÆRER PÅ VUC AARHUS
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I MARTS-UDGAVEN AF Uddannelsesbladet 
får lektor ph.d. Karen Lund lov til ukritisk 
at fortælle om, hvorfor hun synes, det skal 
være et ministerielt krav, at uddannelsen 
til dansk som andetsprog for voksne fort-
sat skal fylde 60 ECTS-point. 

Det kan vel næppe komme bag på no-
gen, at en lektor ved universitetet taler 
for at beholde en uddannelse, som hun 
ernærer sig ved og som i disse år har rig-
tigt mange studerende. Ja, så mange stu-
derende, at man skulle tro, at uddannel-
sen kørte godt rundt. Men nej, for at det 
ikke skal være løgn, er prisen på uddan-
nelsen steget markant i løbet af de sidste 
par år. Fra 8.000 kroner pr. semester til 

DEBAT

12.000 kroner. En 50 procents stigning 
fra den ene dag til den anden.  

Som studerende på Aarhus Universi-
tet, AU, var vi mange, der troede, at det 
var en dårlig joke, at en uddannelse kunne 
stige så meget i pris med pludselig virk-
ning. Det virkede som et teleselskab, der 
har skrevet noget nederst i en mail med 
lidt for små bogstaver. AU mente det des-
værre alvorligt, og satsede man på at blive 
underviser i dansk som andetsprog og 
ride på den bølge, der unægteligt var in-
denfor dette fag på grund af en ulykkelig 
krig, før en vis regering satte en stopper 
for grænserne, ja, så måtte man jo værsgo 
at betale ved kasse ét. 

Jeg har svært ved at finde de konkrete 
eksempler i Karen Lunds tekst, der beskri-
ver, hvad det præcist er, der gør denne ud-
dannelse til underviser i dansk som an-
detsprog for voksne så vigtig. Ja, det er 
sandt, at kravene til kursisterne vokser, 
og at der komme flere krav til, at under-
visningen skal rettes mod arbejdsmarke-
det. I mine øjne skriger det dog til himlen, 
at denne uddannelse bør kigges grundigt 
efter i sømmene. 

Min baggrund er, at jeg er journalist 
og elsker at undervise, så da jeg fik mu-
ligheden for at undervise voksne udlæn-
dinge i dansk, var jeg meget glad. Det er 
et utroligt spændende krydsfelt mellem 
sprog, kommunikation, pædagogik og 
didaktik, og sikkert også flere væsent-
lige elementer. De fleste undervisere på 
sprogskolerne har en baggrund som fol-
keskolelærere, og har dermed didaktik-
ken inde under huden, hvilket jeg af gode 
grunde ikke havde. Det glædede jeg mig 
til at lære på universitetet på den videre-
uddannelse, som jeg hurtigt forstod var et 
must, at jeg tog.          

Jeg blev dog slemt skuffet over at op-
dage, at didaktik ikke er en del af uddan-
nelsen, og at den bærer præg af et højt 
akademisk niveau, der desværre har me-

Godt, at politikerne vil lave uddannelsen om
A F  S O F I E  G A D E  B I L L E S KO V,  T I D L I G E R E  L Æ R E R  I  DA N S K  S O M  A N D E T S P R O G

get lidt at gøre med virkeligheden. For-
tæl mig venligst Karen Lund eller an-
dre, hvorfor en lærer i dansk som andet-
sprog skal kunne skrive en akademisk op-
gave med litteraturliste, fodnoter, afdøde 
 teoretikere, latinske termer og flere højt-
ravende elementer for at være en dygtig 
underviser?  

Jeg anfægter ikke som sådan det faglige 
niveau. Problemet er, at det virker irrele-
vant, og at det desværre afskrækker kom-
petente, pædagogisk og didaktisk funde-
rede ildsjæle fra at arbejde som undervi-
ser i dansk som andetsprog. De brænder 
for at arbejde med mennesker og sprog - 
ikke for at være tilbage på en akademisk, 
irrelevant skolebænk, der har meget lidt 
at gøre med virkelighedens – sprogsko-
lernes – verden. 

Det glæder mig meget for både lærere 
og kursister, at regeringen vil kigge denne 
uddannelse efter i sømmene og revurdere 
den. Det er da trist, hvis lektorer skal mi-
ste job, men burde denne videreuddan-
nelse ikke høre hjemme på seminarierne 
– ligesom undervisningen til såkaldt al-
mindelig lærer i dansk som andetsprog?

Svar til Sofie Gade 
Billeskov
VI ER ENIGE i meget af din i øvrigt kon-
struktive kritik af uddannelsen i sekti-
onen for lærere i dansk som andetsprog. 
Det er uhørt med så stor en prisstigning. 
Og vi har også hørt fra mange studerende, 
at de ikke mener, der er nok sammenhæng 
mellem teori og vores praktiske virkelig-
hed ude på sprogcentrene, som du skriver.

Vi har selv mange ønsker, når uddan-
nelsen alligevel skal laves om. Vi vil blandt 
andet gerne have, at teori og praksis bindes 
bedre sammen. Uddannelsen skal natur-
ligvis bygge på den nyeste bedste viden: 

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på  
grupperejser til Berlin
Berlin 4 dage/3 nætter 
Inkl. morgenmad,   
ophold i flersengs- 
værelser på valgt  
indkvartering samt  
bus t/r

fra kr. 790
pr. person

www.berlinspecialisten.dk
Lillehøjvej 2 •  8600 Silkeborg 

Tlf. 8646 1060 • info@berlinspecialisten.dk
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HVIS DET STÅR til Undervisningsministe-
riets ekspertudvalg, skal alle unge på kan-
ten af samfundet for fremtiden vinde fod-
fæste i uddannelse og arbejdsliv. Det er i sit 
udgangspunkt en vision, de færreste kan 
have noget imod. De mange spillere på ud-
dannelsesområdet står da også i kø for at 
synliggøre deres interesse i at tage ansvar 
for de unge. Alt andet ville være mærkeligt.

Vi bør dog i vores iver efter at redde de 
unge ikke glemme de unges ansvar for at 
redde sig selv. Debatten om unge uden for 
uddannelse og arbejdsmarked handler i alt 
for høj grad om de unges mangler: Ustruk-
turerede, horisontløse og skrøbelige. Kri-
minelle, misbrugende og tilpasningsvan-
skelige. Udtryk, der karakteriserer deres 
generelle mangeladfærd mere end deres 
konkrete handlinger.

Selvfølgelig er der sandhed gemt i så-
danne kategorier, men de er rent pæda-
gogisk svære at arbejde med, fordi de ka-
rakteriserer en fortid, som den unge netop 
ønsker at bryde med. Pædagogikkens mål 
ligger derimod i fremtiden. Det er her, de 
unge skal leve resten af deres liv. Derfor må 
unge i en hvilken som helst del af uddan-
nelsessystemet mødes med forventningen 
om, at de i morgen kan vælge at handle an-
derledes end i dag: At du har begået krimi-
nalitet, betyder ikke, at du også skal vælge 
at gøre det samme i morgen. Hvis udgangs-
punktet alene er den mangelfulde og util-
strækkelige adfærd fra fortiden, har pæ-
dagogikken spillet fallit. 

Uddannelse handler om at udvikle ele-
vernes evne til at begå sig i arbejds- og sam-
fundslivet. Derfor skal skole- og uddannel-
sesinstitutioner ikke fungere som pædago-
giske kuvøser, der af hensyn til unges for-
tid skærmer af fra de krav, et senere liv vil 
byde på. Her skal uddannes. Ikke nurses 
og behandles.  Det kræver benhård vilje, 
og det er lige præcis den vilje, ethvert ud-
dannelsestilbud bør bygge på.

Vilje handler ikke om den indre lyst el-

ler tilskyndelse til at handle. Heller ikke 
om den hurtige belønning ved at gøre no-
get bestemt. Til forskel fra motivationen 
er viljen den vedholdende ihærdighed, der 
får os til at blive ved, når hverken lysten el-
ler belønningen er til at få øje på. 

Uddannelse behøver ikke være sjovt for 
at give mening. Kunsten er at skabe uddan-
nelsesmiljøer, hvor tydelige rammer og op-
følgende professionelle gør det muligt for 
de unge at overskue og tage stilling til kon-
sekvenserne af deres valg og handlinger.  

I TAMU (Træningsskolens arbejds-
markedsuddannelser, red.) arbejder vi 
hver dag ud fra et konsekvenspædagogisk 
holdningsgrundlag, hvor den enkelte gen-
nem praktisk arbejde bliver anerkendt som 
hovedansvarlig for egne handlinger. Det 
gælder, hvad enten konsekvensen af de-
res handlinger påvirker dem positivt el-
ler negativt. Elevgruppen er kendetegnet 
ved, at de har svært ved at fungere under 
samfundets normer, og mange har været 
involveret i kriminalitet, misbrug eller har 
isoleret sig socialt. 

De arbejdspladslignende uddannelser 
er bygget op om forskellige produktions- 
og serviceområder, der yder leverancer for 
rigtige kunder. Det er anerkendende på tre 
niveauer. De voksne unge møder hver dag 
klare strukturer og forventninger. De føl-
ges hele tiden vejledningsmæssigt op, så de 
ser handlemuligheder for at kunne indgå i 
det faglige fællesskab. Der laves konkrete 
aftaler om, hvad de privat skal have styr på 
for at kunne leve op til de arbejdspladslig-
nende forventninger i uddannelsen.  Re-
sultatet er, at alle, der gennemfører, kan 
forvente at komme i job.

Et uddannelsesmiljø bør ikke gå på kom-
promis med de forventninger, eleven alli-
gevel vil møde efter uddannelsen. Uddan-
nelsesmiljøer må – uanset hvad – kunne 
synliggøre, at den enkelte må overveje og 
tage ansvar for de konsekvenser, hans el-
ler hendes handlinger medfører. •

Uddannelse med vilje  
er et arbejde med fremtid
A F  PÆ DAG O G I S K  U D V I K L I N G S C H E F  R A S M U S  K J Æ R ,  TA M U

Vi skal vide, hvad der virker, og så skal 
den viden gøres anvendelig.  

Vi ønsker os mere vægt på mundt-
lighed og fonetik. Ministeriet vil for-
lange mere undervisning i mundtlig-
hed på de lave moduler. Det er svært, 
og det skal vi klædes bedre på til.  

Vi ønsker mere fokus på Danskud-
dannelse 1, DU1. Det henvender sig 
til de kursister, der ikke kan læse og 
skrive det latinske alfabet, og her skal 
de på første modul lære at tale og forstå 
dansk overhovedet. I mange år troede 
vi, at DU1 ville dø ud, men det gjorde 
den ikke. Krig forhindrer stadig børn 
i at gå i skole, og mange af dem ender 
stadig som voksne i Danmark. Un-
dervisning på DU1 er nok den svære-
ste opgave på et sprogcenter, så det er 
vigtigt, at det også fylder noget på ud-
dannelsen. En lærer i dansk som an-
detsprog skal i øvrigt kunne under-
vise fra danskuddannelse 1, modul 1 
til studieprøven, der giver adgang til 
studier på højere læreanstalter, hvis 
kursisterne består.

Problemet er, at vi ikke kan pege på 
ret meget, vi synes skal tages ud af ud-
dannelsen. Vi mener ikke, det er reali-
stisk at udvide den, da det allerede er 
meget hårdt og stressende at tage ud-
dannelsen, men vi mener bestemt hel-
ler ikke, at den skal forkortes. 

Vi er hverken forlovede med univer-
siteterne eller professionshøjskolerne, 
så om uddannelsen skal ligge det ene 
eller andet sted, blander vi os ikke i. Vi 
ønsker os en solid og professionel ud-
dannelse, og vi ønsker, at de kolleger, 
der skal tage den, har mulighed for at 
få et standardiseret papir på den på 
enten master- eller diplomniveau. •

Med venlig hilsen Anna Konstantelos 
Birke, formand for sektionen i dansk 
som andetsprog, Uddannelsesforbundet



40 UDDANNELSESBLADET 03 / 2017

ANMELDELSER

Fagbøger

PROFESSION

Af Hans Jørgen Staugaard, bog, 106 sider
RADIKALISERING OG TERRORISME

Af Ole Bjørn Petersen og Hans Henrik Fafner, 
bog, 189 sider
NATIONER OG NATIONALISME

Af Kristian Iversen, bog, 192 sider
ERHVERVSPÆDAGOGISK GRUNDBOG

Af Torben Størner og Karin Staal Køhler, bog, 
204 sider
PÅ STUDIETUR TIL BRUXELLES

Af Birgitte Thomassen, bog, 166 sider
GOD KLASSEKULTUR

Af Ditte G. Jensen og Pernille H. Bøgh, bog, 
280 sider
KRIGENS HISTORIE

Af Jeppe Bæk Meier og Rasmus T. Øster gaard, 
bog, 191 sider
IMPERIER – FRA OLDTID TIL NUTID

Af Peter Fibiger Bang m. fl., bog, 269 sider.

CAFE TO SØSTRE

Martin Palmquist, Special-pædagogisk 
Forlag. 26 sider. Vejl. 154 kr.

     

Historien om Anna og Bea-
te er en lille, stilfærdig for-
tælling om to ældre handle-
kraftige tvillingesøstre. 
Sammen driver de en cafe, 
der især er kendt for at ser-
vere en speciel, dejlig kage. 
Opskriften på kagen er 

imidlertid en velbevaret hemmelighed.  Dette 
bliver plottet for spændingskurven i det lille 
drama.

Onde kræfter forsøger at stjæle opskriften 
til den berømte kage. På de få sider møder læ-
seren både rockergrupper og pengeafpressere.  
Vi følger søstrenes uro og stædige kamp mod 
forbryderne. Først og fremmest er det dog en 
poetisk beretning om følelsesmæssig tilknyt-
ning mellem mennesker.

Bogen kan sammenlignes med en fabel om 
alment-menneskelige vilkår. Pointen er, at med 
lige dele sund fornuft, sammenhold og kærli-

ge hensigter er det muligt at finde det gode i li-
vet. Derfor kan denne lille, letforståelige tekst 
læses og forstås af både unge og gamle, sva-
ge og stærke læsere, og elever med forskel-
lig herkomst.

Marianne Bindslev

LITTERATURHISTORIEN  
– PÅ LANGS OG PÅ TVÆRS

Barbara Kjær-Hansen og Tinne Serup Ber-
telsen, forlaget Systime, 294 sider, 248 kr. 
(plus moms).

     

Gennem de senere årtier 
har diverse forlag søgt at 
’krydre’ en litteraturhisto-
rie med illustrationer. Ofte 
med et temmelig pauvert 
resultat, hvilket måske 
skyldes manglende over-
blik, alt for traditionelle 

vurderinger eller ganske enkelt begrænset fan-
tasi.

MASTER I  
PÆDAGOGISK LEDELSE

Har I brug for en pædagogisk leder, der kan gå foran 
med at implementere de aktuelle reformer?

 Det er afgørende med en styrket pædagogisk ledel-
se på skolerne, hvis implementeringen af de aktuelle 
reformer inden for folkeskole, gymnasie- og er-
hvervsuddannelser skal lykkes. Master i Pædago-
gisk Ledelse giver et stærkt fundament til at sætte 
en retning for institutionens pædagogiske arbejde. 

 

NANNA FRICHE – LEKTOR OG UNDERVISER  
PÅ MASTER I PÆDAGOGISK LEDELSE, 

FORSKER INDENFOR ERHVERVSSKOLEOMRÅDET

NYT: Du kan vælge mellem det fulde masterforløb 
på to år eller mastermodulet Pædagogisk Ledelse i 
Praksis, der tages over et semester.  

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  O G  K Ø B E N H A V N

M P L . E V U . A A U . D KE F T E R U D D A N N E L S E 
T L F :  9 9 4 0  9 4 2 0  ·  E F T E R U D D A N N E L S E @ A A U . D K

W W W . E V U . A A U . D K

STUDIE  
START
1/9 2017
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En sådan skavank lider denne udgivelse 
ikke af. Slet, slet ikke! Tværtimod virker de 
talrige billeder og tegninger yderst velvalgte, 
og de supplerer teksten på bedste måde. Som 
anmelder kan man undertiden være i tvivl om, 
hvorvidt rosen skal rettes til forlaget eller for-
fatterne. Men nævnes skal rosen så sandelig i 
dette tilfælde.

Bogens første del rummer en glimrende, 
måske lidt traditionel fremstilling af perio-
derne i den danske litteraturs historie fra mid-
delalder til nutiden, mens anden del gennem-
går genrer på tværs af den almindeligt vedtag-
ne periodeinddeling.

Denne anden udgave rummer i forhold til 
førsteudgaven flere billeder, ligesom flere af-
snit er helt omskrevet, og afsnittet om nutiden 
er gennemgribende ajourført.

Bogen giver en lang række særdeles gode 
teksteksempler med tilhørende relevante ar-
bejdsspørgsmål. I et enkelt og dejligt ukom-
pliceret nutidigt sprog i korte afsnit forkla-
res de for vore elever ofte noget kunstige lit-
teraturhistoriske begreber. Det er ganske en-
kelt godt gjort!

Eleverne præsenteres for de væsentligste 
forfattere og kendte temaer med kyndig valgt 
fokus på sproglige og stilistiske kendetegn. 
Desuden trækker de erfarne forfattere meget 
relevante tråde fra de ældre litteraturhistoriske 
perioder og op til vores egen samtid.

Med følgende afsnit virker bogen aldeles 
dækkende for dette fagområde:

Del A:
1. Middelalderen
2. Renæssancen
3. Barokken
4. Oplysningstiden
5. Romantikken
6. Det moderne gennembrud
7. Modernisme og realisme
8. Eksperimenterende realisme.
Del B:
9. Roman
10. Novelle
11. Lyrik
12. Drama.
Og herudover litteraturliste, stikordsliste 

samt billedliste.
Eneste indvending eller måske snarere be-

kymring hos denne anmelder er afsnit 7, som 
dækker perioden 1890-2000. Det forekom-
mer at være en lang årrække, men især denne 
periode rummer adskillige forskellige retnin-
ger med divergerende karakteristika. Her hav-
de en yderligere inddeling været på sin plads.

Denne anke skal dog på ingen måde rokke 
ved det forhold, at her er tale om en meget de-
taljeret og flot gennemarbejdet bog præget af 

en særdeles fin balance mellem tekster og illu-
strationer. Ikke mindst den yderst anvendeli-
ge liste med stikord og den fyldige litteraturli-
ste trækker voldsomt op. Her kunne andre for-
lag lære et og andet. Og så er der som et ekstra 
plus den simple, men også geniale tidslinje, 
der kan give eleverne og kursisterne et hårdt 
tiltrængt overblik.

Bogen er rettet til STX, HF, HHX og HTX – 
samt tilsvarende niveauer. Undervejs mærker 
man tydeligt forfatternes meget store erfaring 
fra undervisning på en lang række niveauer.

Summa Summarum: Dette er en bog, som 
fortjener stor udbredelse på alle skoler med 
disse uddannelser.

Ole Fournais

PROJEKTKOMPETENCER – MÅL OG MIDLER  
I SKOLENS PROJEKTARBEJDE

Af Signe Holm-Larsen og Ulla Sverrild, for-
laget Dafolo, 229 sider, 335 kr.

     

I disse år beskæftiger alle 
elever sig med en eller an-
den form for projektarbej-
de, projektopgaver og lig-
nende – uanset klassetrin 
eller uddannelse. På den 
måde følger undervisnin-
gen fint udviklingen i er-

hvervslivet, hvor flere og flere arbejdsopgaver 
efterhånden består af netop projekter eller pro-
jektlignende opgaver.

Denne bog kan være en særdeles god hjælp 
for undervisere på mange niveauer og give en 
mængde inspiration til både nybegynderen og 
den meget erfarne lærer.

Med disse kapitler kommer bogen grun-
digt omkring:

•  Projektopgaver i praksis
•  Projektprincipper i samspil
•  Projektkompetencer – nyt og nødvendigt
•  Projektarbejdsformer
•  Projektindhold – målrettet, kyndigt og 

kritisk
•  Projektsamarbejdsformer – internt og 

eksternt
•  Projektvejledning – fundament og redskab
•  Projektevaluering – proces- og kompe-

tenceorienteret
•  Projektvurdering og -bedømmelse
•  Projektarbejdsformens potentiale i en 

prøvekontekst
•  Udfordringer
•  Projektopgaven før, nu og i fremtiden.
Plus litteraturliste, web-liste, stikordsre-

gister og bilag.

De to meget erfarne forfattere guider læse-
ren på bedste vis gennem hele forløbet ved pro-
jektarbejde lige fra planlægning og gennem-
førelse til samarbejde og evaluering. Hele bo-
gen igennem har de fokus på elevernes læring 
– især i den ofte altafgørende rolle med evalu-
ering, så læringen bliver synlig for både lærer-
teamet og den enkelte elev.

Bogens titel og de enkelte kapitlers over-
skrift kan virke noget kedelig. Men det skal 
man absolut ikke lade sig snyde af. Her er tale 
om en særdeles gedigen bog med en grundig 
og yderst velformuleret gennemgang. Derfor 
er bogen fremover oplagt for den uerfarne læ-
rer og for studerende ved for eksempel ph.d.-
studierne. Men bogen giver også mange nytti-
ge vinkler for den erfarne underviser.

Enkelte vil måske anke over, at bogen ikke 
indeholder fotografier, men til gengæld møder 
man mange skemaer, figurer og modeller – alt 
sammen virker meget velovervejet og giver et 
aldeles glimrende supplement til den underti-
den lidt tunge tekst.

Baggrunden for de to forfattere er både un-
dervisning samt konsulent-, redaktør- og cen-
soropgaver på flere niveauer.

Forlaget skal have meget ros for en lille ge-
nistreg i form af illustrationerne af tandhjul 
med stikord i midten. Det er suverænt godt.

Samlet set er det en særdeles god og yderst 
anvendelig bog, som alle lærerstuderende med 
flere bør anskaffe sig eller få stillet til rådighed.

Ole Fournais

DANMARK UNDER FORVANDLING  
- ANDERLEDES DANMARKS-HISTORIER

Geert A. Nielsen, Forlaget Columbus, 240 
sider, 257 kr.

     

Der er udgivet en lang ræk-
ke bøger til undervisning i 
Danmarks nyere historie 
gennem de seneste par år-
tier. Alle har været præget 
af forfatternes subjektive 
udgangspunkt, af forlagets 
strategiske vurderinger – 

og ikke mindst af bøgernes egen samtid. Der-
for har kvaliteten været meget svingende – for 
nu at formulere det mildt.

De fleste af sådanne bøger har været ret tra-
ditionelt opbygget, hvilket på ingen måde nød-
vendigvis behøver at være negativt.

Denne bog er anderledes. På flere måder: 
Man har fravalgt den slaviske gennemgang af 
landets historie ud fra en kongerække og de 
kendte og hyppigt brugte perioder, og man har 
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valgt at beskrive landets udvikling gennem en række korte fortællinger. 
Dermed gør forfatteren stoffet langt mere nærværende og vedkommen-
de for vore elever og kursister.

De meget forskellige fortællinger har yderst varierede vinkler og er 
alle letlæselige, da sproget er enkelt uden at være simpelt. De nødven-
dige fagord er tydeligt forklaret, uden at det bliver naivt.

Samtidigt kan alle fortællinger læses uafhængigt af hinanden, hver 
for sig og i selvvalgt rækkefølge.

Bogen er klart struktureret:
A) indeholder 24 fortællinger om samfundets modernisering fra 

1700-tallet til i dag
1. Det gamle Danmark – og vejen til et mere moderne
2. Danmark rykker – fra overgangs- til industrisamfund
3. Det gennemindustrialiserede Danmark – og de forandringer, der 

fulgte.
B) indeholder 17 fortællinger om samfundets modernisering: Kul-

tur og demokrati
1. Stat, kongerige og samfund, før nogen havde tænkt på folkestyre
2. Den svære vej ind i demokratiet
3. Folkestyret i forbrugersamfundet.
Indeks er vældig godt lavet med mange detaljer og begreber. Dette 

kunne andre forlag lære af.
Samtlige historier arbejder aktivt med sproget og den levende fortæl-

ling. Desuden mærker man tydeligt forfatterens ønske om også at for-

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.    

klare de anderledes forhold i fortiden, som en nutidig læser måske ikke 
umiddelbart kan have forudsætninger for at forstå.

Forlaget anfører, at bogen er tænkt til at skulle bygge bro fra folkesko-
lens ældste trin til ungdoms- og voksenuddannelserne. Det mener den-
ne anmelder er for snævert vurderet. Bogens anderledes opbygning vil 
kunne appellere til langt flere elevgrupper på diverse niveauer som for 
eksempel HF, STX, HTX, KVU med flere. Det skyldes ikke mindst bo-
gens mange særdeles gode fotografier, malerier, valgplakater, reklamer 
og lignende, som stort set alle er forsynet med gode og relevante billed-
tekster. Det er bare godt gjort!

Forfatteren, Geert A. Nielsens store erfaring med bøger og under-
visning skinner tydeligt igennem, og han fortjener meget ros for den-
ne spændende, vedkommende og yderst velgennemarbejdede under-
visningsbog.

Tilsvarende skal forlaget Columbus nok en gang roses for en aldeles 
glimrende bog – denne gang oven i købet med en helt utraditionel op-
bygning. Lad os se mere af samme skuffe. Det skylder vi alle vore elever, 
kursister og studerende.

Ole Fournais
PARLØR DANSK – SAMTALE PÅ DANSK 

Kirsten Ahlburg, Special-pædagogisk Forlag. 115 sider. 120 kr. Lyd-
bog til træning af udtale.

     

Som altid en forfriskende og træfsikker udgivelse fra 
Kirsten Ahlburg. Her en illustreret parlør for nytil-
komne udlændinge. Bogens tekst er bygget op om 
samtaler fra det virkelige liv og holdt i genkendeligt 
hverdagssprog.  Dertil kommer illustrationer med fo-
tos, tegninger, annoncer og andet, der letter forståel-
se og indlæring.  Kort sagt – lige til at gå til, både i un-
dervisningen og privat.

Emnerne er hentet fra en normal, dansk dagligdag, hvor børn og voks-
ne skal kunne fungere. Her kan nævnes emner som familien, klokken, 
ugedage, datoer, årstider, Borgerservice, kantinen, breve og pakker, trans-
port, fritid og arbejde. Alt i en overskuelig opstilling, der gør det nemt at 
finde, hvad man søger.

Marianne Bindslev
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STUDIEREJSE TIL PARIS
5 dage/4 nætter - fra kun 2.098,- /pers.
Prisen inkluderer:
- Flyrejse t/r
- Indkvartering
- Morgenmad

TLF. 8020 8870 - WWW.ALFATRAVEL.DK - INFO@ALFATRAVEL.DK

BLIV KLOG PÅ  

PARIS
Ring og hør mere om jeres 
muligheder på 8020 8870!

  FRA KUN
2.098,-

Fagbesøg og aktiviteter i Paris:
• Paris on Bike inkl. sejltur på Seinen
• Street Art tour eller workshop
• Louvremuseet
• Le Grand Palais
• Katakomberne (“Dødens rige”)
• Gå på opdagelse i Paris’ kloakker
• Besøg et parfumeri, et modehus, et
  mediehus eller en lokal skole

EFTER ET ÅRS sygdom tabte vores kære 
kollega, Sinus Holm Særslund, kampen 
mod kræften den 10. februar 2017 i en al-
der af blot 36 år. 

Sinus og jeg blev begge ansat på VUC 
Odense i januar 2014. Jeg kan huske, at 
jeg allerede dengang beundrede hans ro 
og positive tilgang til nye udfordringer.

Sinus blev hurtigt en afholdt kollega 
og underviser, især fordi han altid havde 
en lun bemærkning at bidrage med. Han 
havde en varm personlighed og et socialt 
sindelag, som passede godt til den lærer-
gerning, han udførte med stort engage-
ment. Han holdt især meget af naturvi-

Underviser og arbejds-
miljø repræsentant ved 
VUC Odense.

MINDEORD FOR SINUS HOLM SÆRSLUND

denskabsundervisningen, hvor han kunne 
dele sin egen store interesse for naturvi-
denskaben med kursisterne.

Også i det sociale liv på VUC tog Sinus 
et ansvar, som en af initiativtagerne til 
Ølklubben, der mange fredage har været 
rammen om utallige gode grin og hygge-
lige stunder. Sinus var foregangsmand for 
at indføre en bødekasse til brug for dem, 
der dristede sig til at snakke arbejde. Han 
var også med til at arrangere og afholde 
nogle meget festlige jule- og påskefroko-
ster for AVU-kollegerne. 

Vi fik lov til at være vidner til Sinus’ 
lykke som nygift mand og kommende far. 
Der var altid et særligt lys i hans øjne, når 
han talte om Anita og familieforøgelsen. 
Da Sinus’ sygdom blev konstateret i ja-
nuar 2016, var han netop blevet far til lille 
Victoria. Til det sidste forblev Sinus’ fa-
milie hans store stolthed. De var grunden 

til, at han hver dag holdt humøret og hå-
bet oppe. Sinus gav aldrig op. Han vendte 
endda tilbage til undervisningen i nogle 
måneder i troen på, at nu blev han rask. 

Sinus kerede sig altid meget om andre. 
Som arbejdsmiljørepræsentant var han 
aldrig i tvivl om, hvor vigtigt det var, at 
alle havde det godt, og han tog gerne an-
svar for at prøve at ændre tingene. Sinus 
havde et stort hjerte for andre mennesker, 
høj som lav. Han vil blive utrolig savnet 
af alle os, som kendte ham.

Vores tanker går til Anita og lille Vic-
toria og resten af familien, som gav ham 
så mange glæder i hans alt for korte liv.

Sinus, tak for den du var.
Æret være hans minde

Michael Hougaard Holme-Bak
Tillidsrepræsentant på vegne af kollegerne 
ved VUC Odense
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DANSK PÅ JOBBET
ARBEJDSMARKEDSDANSK FOR DU1

Arbejdsmarkedsdansk – skrivehæfte til DU 1 er målret-
tet skriveundervisningen på Danskuddannelse 1. Hæf-
tet henvender sig til kursister, der har brug for at skri-
ve bedre på jobbet og i hverdagen. Alle øvelser tager 
afsæt i arbejdslivet, men mange situationer vil også 
være genkendelige i kursisternes øvrige relationer.

I Arbejdsmarkedsdansk – skrivehæfte til DU 1 lærer 
kursisterne at skrive uformelle henvendelser blandt 
andet sms-beskeder, Facebook-opdateringer og for-
skellige e-mails, samt at udfylde skemaer i forbindel-
se med køb og salg på nettet. 

Materialet lægger vægt på selve skriveprocessen og 
opfordrer kursisterne til at arbejde med alle opgaver 
to gange. Hæftets rettenøgle hjælper kursisten med 
at blive opmærksom på sine egne fejl og dermed 
kunne arbejde målrettet med dem i anden gennem-
skrivning. Således vil kursisten lidt efter lidt opbygge 
en skriveportfolio, hvor proces og progression kan 
følges tæt af både underviseren og kursisten. 
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- skrivehæfte til DU2

ARBEJDS-
MARKEDS-
DANSK

ARBEJDSMARKEDSDANSK – skrivehæfte til DU2 er til kursister, 
som har brug for at skrive et bedre dansk på jobbet. Alle emner 
og øvelser tager således udgangspunkt i genkendelige situationer 
fra arbejdslivet. Kursisterne lærer at skrive uformelle henvendelser 
som fx sms-beskeder og Facebook-opdateringer, og de lærer at 
skrive formelle mails som klager og jobansøgninger.

Materialet lægger vægt på selve skriveprocessen, og derfor op-
fordres kursisterne til ved hjælp af rettenøgle at skrive opgaverne 
to gange, således at kursisterne i skriveforløbet opbygger og 
samler deres egne individuelle skriveportfolier i ét hæfte.

ARBEJDSMARKEDSDANSK – skrivehæfte til DU2 henvender sig 
til DU2 modul 2-6 og imødekommer den nye bekendtgørelses 
krav på området om mere arbejdsmarkedsrettet dansk.

9 788763 604758

www.alfabetaforlag.dk
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- skrivehæfte til DU 1

ARBEJDS-
MARKEDS-
DANSK

   

ARBEJDSMARKEDSDANSK – skrivehæfte til DU1 er til kursister, 
som har brug for at skrive et bedre dansk på jobbet og i hverdagen. 
Alle emner og øvelser tager udgangspunkt i arbejdslivet, men 
mange situationer vil også være genkendelige i kursisternes  
andre relationer.

Kursisterne lærer fx at skrive uformelle henvendelser som sms-
beskeder og Facebook-opdateringer. Materialet lægger vægt  
på selve skriveprocessen, og derfor opfordres kursisterne til  
ved hjælp af en rettenøgle at skrive opgaverne to gange, således  
at kursisterne i skriveforløbet opbygger og samler deres egne 
individuelle skriveportfolier i ét hæfte.

ARBEJDSMARKEDSDANSK – skrivehæfte til DU1 henvender sig  
til DU1 modul 3-6 og imødekommer bekendtgørelsens krav  
på området om mere arbejdsmarkedsrettet dansk. Kan også  
anvendes som prøveforberedelse til PD 1.

9 788763 604864

www.alfabetaforlag.dk
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