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OK 18: Bedre regler  
for arbejdstiden  
– og TR-arbejdet

elever, drUgs 
og din rolle

Fyringerne har ramt 
alle skoleFormer

Klasseledelse  
– iKKe Kun for børn



praxisonline.dk praxis.dk

D I T  I N T E R A K T I V E  L Æ R I N G S R U M

praxisOnline-platformen har 
fået nyt og lækkert layout 
Se her, hvad du kan glæde dig til: 

• Brugerfladen er nemmere at finde rundt i
• Søgefunktionen er forbedret
• Du kan se dine senest besøgte iPraxis-forløb
• Du kan markere og sortere dine favoritter
• Når du er logget ind, er dine favoritter i fokus
• Du kan samle forløb i klasser/hold under dine favoritter
• Du kan slette elever fra et forløb

Alle dine læremidler – både bøger og forløb – er der selvfølgelig stadig.
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rettelse 

Der var Jan Hjort og ikke Børge Pedersen, 
som det fremgik af Uddannelsesbladet 
fra december 2017, der var Uddannelses-
forbundets første næstformand. 

Da Uddannelsesforbundet blev dan-
net i 2009, blev Jan Hjort, som på det 
tidspunkt var formand for DTL, valgt 
til næstformand. Han påtog sig hvervet 
frem til udgangen af 2010, indtil han valg-
te at blive leder af Ulandssekretariatets 
kontor i det sydlige Afrika. Derefter blev 
Børge Pedersen næstformand. Han blev 
ved kongressen i november 2017 afløst af 
Morten Bay.  Redaktionen beklager fejlen. 

af Inge Gleerup og Dorthe Plechinger

3.458
søgte asyl i Danmark i 2017, viser de seneste 
tal fra Udlændige- og integrationsministeri-
et. Året før kom 6.266 asylansøgere til Dan-
mark, og i 2015 var tallet 21.316. 

190 millioner kroner
… det er, hvad den danske undervisningsvirksomhed Area9Lyceum får af 
statens Vækstfonden. Den rekordstore sum går til virksomheden, der vil 
knække koden til at lære, og som vil være verdens førende i online-under-
visning.

Area9Lyceum er det seneste initiativ fra virksomheden Area9, der ud-
vikler personaliserede, online læringsmoduler til skoleelever, studerende 
og medarbejdere, der skal efteruddannes. Area9 er verdensførende i at lave 
computerprogrammer, der tilpasser undervisningen til den enkelte elev, så 
niveauet løbende lægger sig til rette efter elevens foregående præstationer.

21 procent
af de ansatte mellem 50-64 år, der 
arbejder med blandt andet under-
visning, mener ikke, at de kan fort-
sætte med deres nuværende arbej-
de til pensionsalderen. Det place-
rer dem på en andenplads i en ny 
stor FTF-undersøgelse af det psy-
kiske arbejdsmiljø. De er kun over-
gået af ansatte på dag- og døgnin-
stitutioner. For alle FTF’ere er tal-
let 19 procent.

Se mere om FTF-undersøgelsen 
– og hvilken gruppe, der især mær-
ker stress – på side 10.

I fem ud af 11
nordsjællandske kommuner er søg-
ningen til erhvervsuddannelserne 
faldet, og i ingen af Region Hoved-
stadens kommuner har der været en 
stigning. Det viser tal fra Undervis-
ningsministeriet. Men de viser også, 
at der er stor forskel i tallene fra kom-
mune til kommune, når det gælder 9. 
og 10. klasseelevers søgning. I de otte 
vestjyske kommuner er der ingen, der 
har oplevet et fald, hvorimod der i tre 
af kommunerne inden for landsdelen 
har været en øget søgning mod er-
hvervsuddannelserne.

85 procent af pigerne 

forventes at få en erhvervskompetencegivende ud-
dannelse, mens det samme kun gælder for 77 pro-
cent af drengene. Nye tal fra Undervisningsministe-
riet viser, at særligt køn har betydning for, hvor stor 
en andel af de unge, der forventes at få en erhvervsud-
dannelse eller en videregående uddannelse, som gi-
ver direkte adgang til arbejdsmarkedet. Fem ud af ti 
drenge forventes at tage en videregående uddannel-
se, mens det blandt pigerne er syv ud af ti.

Mål om EUD bliver næppe indfriet 
Det ser ikke ud til, at regeringen vil kunne nå i mål med ambitio-
nerne for den stort anlagte reform af erhvervsuddannelserne. Det 
fremgår af finansloven for 2018. Her kan man blandt andet læse, at 
”Aftaleparterne ser med bekymring på, at EUD-reformens intenti-
oner om blandt andet at mindst 25 procent af unge i 2020 skal væl-
ge en erhvervsskole, ikke ser ud til at blive realiseret”. Da den davæ-
rende SR-regering i 2014 fik flertal til en omfattende reform af er-
hvervsuddannelserne, var ambitionen, at mindst 25 procent skul-
le vælge en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse i 2020. I dag 
ligger andelen stadig under 20 procent.
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er den danske model ok?  

Lige nu er overenskomstforhandlingerne på de of-
fentlige områder i gang. Herunder for størstedelen 
af Uddannelsesforbundets medlemmer, jer. Det er 
derfor helt naturligt at stille spørgsmålet: Passer 
den danske model i sin nuværende form på det of-
fentlige område, når man tænker på, hvad der skete 
ved OK13, og når man sammenholder det med Laust 
Høgedals netop udkomne rapport om ”Den Danske 
Model set i et nordisk perspektiv” om netop dette 
forløb samt udgivelsen af Anders-Peter Mathiasens 
”Søren og Mette i benlås”.

Svaret må være både ja og nej.
Ja, fordi den danske model i teorien er helt unik. 

Både på det offentlige og private arbejdsmarked for-
handler og aftaler arbejdsgivere og arbejdstager, 
hvordan det økonomiske overskud skal fordeles, og 
hvordan arbejdstid, ferie, barsel og meget mere skal 
håndteres. Og det er unikt. Det er forhandlinger, der 
foregår mellem to ligeværdige parter med respekt for 
hinanden og win win-situationen i det. 

Nej, fordi det har vist sig, at modellen kun delvist 
passer ind i den offentlige forhandlingsproces. Det 
største problem ligger i, at arbejdsgiversiden også 
udgør den lovgivende magt, og det gør det umuligt at 
skabe et forhandlingsrum med ligeværdighed. Der-
til kommer, at arbejdsgiversiden kan have særlige 
interesser i, at forhandlingerne ender i en konflikt. 

Lad mig nævne tre problemer. For det første vil 
en konflikt dræne fagforeningernes konfliktkasse 
uden omkostning for arbejdsgiverne. For det andet 
vil en konflikt oftest sikre arbejdsgiverne en ind-
tægt i ubrugte lønudbetalinger. Og for det tredje vil 
arbejdsgiverne kunne have en interesse i konflikt og 
lovindgreb for at få egne interesser dækket og lagt 

ind i de ansattes arbejdsforhold, som det skete i 2013. 
Arbejdsgiverne vil nok miste tillid og troværdighed 
i dele af befolkningen ved et sådan indgreb, men det 
virker ikke til at betyde noget for deres handlinger.

Hvilke ændringer kan man så foreslå? 
Man kan anvende den model, der bruges i Norge. 

Det vil sige binde de opsparede midler, som de of-
fentlige arbejdsgivere tjener, i puljer, som senere kan 
fordeles i uddannelsespuljer og-eller arbejdsmiljø-
projekter. De kan også fordeles ved eventuelle tre-
partsforhandlinger.

Man kan bruge den model, man har i Sverige. 
Det vil sige adskille arbejdsgiverrollen fra den lov-
givende magts rolle. Her har man nedsat et uafhæn-
gigt, statsligt arbejdsgiverorgan med myndigheds-
ansvar og aftaleret som statens arbejdsgiver. Denne 
model har vist sig at afpolitisere og mindske risi-
koen for konflikter ved forhandlingerne om over-
enskomstfornyelser. 

En tredje mulighed er at bruge forligsmanden 
som opmand i forbindelse med et lovindgreb, så det 
er opmanden, der formulerer lovteksten i tilfælde 
af, at der ikke ligger et forkastet forligsforslag, der 
kan ophæves til lov.

Men vigtigst af alt er, at en ændring eller revision 
af den danske model ikke må fjerne den grundlæg-
gende ide, hjerte eller sjæl i den danske model – dét, 
at parterne organiserer og regulerer løn og arbejds-
vilkår. Det er helt unikt og grundlæggende for gode 
arbejdsforhold og vores velfærd.

Jeg vil med dette indlæg gerne opfordre jer kolle-
ger til at tage debatten om emnet og rigtig gerne med 
indlæg her i bladet.

Morten Bay,  
næstformand for  
Uddannelses- 
forbundet
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06  Her Har de deres egen arbejdstidsaftaLe

  Lærerne i Hjørring UngdomsCenters heltidsundervisning 
  har en arbejdstidsaftale, der går ”uden om” Lov 409. Det har 
  krævet samarbejde og tillid mellem ledelse og medarbejdere.
10  Lærere uden grænser

  Det er især lærerne, der føler sig stressede og underlagt det 
  grænseløse arbejde. Det viser nye markante tal i en FTF-
  undersøgelse.
12  tiLLidsrepræsentantens rettigHeder skaL 

  Hugges i granit

  Der er hårdt brug for at styrke TR’ernes arbejde. 
  Deres rettigheder skal være helt klare, mener Uddannelses-
  forbundet.
16  Her bLiver fLest Lærere fyret

  Der er sket en fordobling i antallet af afskedigelsessager på 
  Uddannelsesforbundets områder. Især EUD- og AMU-lærerne 
  er hårdt ramt. Se den nye optælling.
18  fuLd damp på eLevernes Læring

  Læringslokomotiv-projektet i Aabenraa har rykket eleverne 
  fagligt og givet dem langt større selvtillid. Lærerne fra heltids-
  undervisningen har især kunnet bruge deres relationsarbejde
  i projektet.
22  8 måder af motivere dine eLever

  Forskeren Dorte Ågård har sammen med to projektledere på
  Erhvervsakademiet i Aarhus udviklet otte måder at booste 
  elevernes motivation. Dem kan du også blive inspireret af.

26  tema: eLever, drugs og din roLLe

  Er det overhovedet dit ansvar at finde og følge op på 
  elevernes misbrug, og er hash et mere uskyldigt rusmiddel? 
  Det er eksperterne ikke enige om. Læs hvad de siger og foreslår, 
  og hvad de lærere, der er involveret i problemet til dagligt, 
  mener.  

Forsidefotoet: Katarina Sundelin, Polfoto. 
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 ok18: behov for en ny og forhandlet  
arbejdstidsaftale 

Der foregår i skrivende stund overenskomstforhand-
linger, hvor et af Uddannelsesforbundets hovedkrav 
til arbejdsgiverne netop er en ny arbejdstidsaftale 
for lærerne.

Baggrunden er, at lov 409’s bestemmelser om arbejds-
tid ikke duer som arbejdstidsregler for professionel-
le lærere. Uddannelsesforbundet stiller krav om, at

•	 	en	arbejdstidsaftale	bør	udformes,	så	den	sikrer	den	
enkelte lærer, lærerteams og lærergrupper et fagligt 
professionelt råderum

•	 	det	skal	være	en	aftale,	der	skal	understøtte	kvalite-
ten	i	undervisningen	og	et	godt	arbejdsmiljø

•	 	lærerne	skal	have	ansvar	for	selvstændigt	at	løse	den	
samlede undervisningsopgave, samtidig med at der 
skal være respekt for, at lærerne selv disponerer over 
den	dertil	nødvendige	arbejdstid. 

Hvis der hos arbejdsgiverne ikke er villighed til at ind-
gå en sådan aftale, er Uddannelsesforbundets krav, at 
der aftales et stærkere værn om kvaliteten i undervis-
ningen	og	sikringen	af	et	godt	arbejdsmiljø

	Værnet	skal	være	stærkere	end	det,	der	 følger	af	de	
nuværende regler fra lov 409 og herunder de såkald-
te værnsregler, der var en del af Folketingets beslut-
ning i foråret 2013.

her har de 
deres egen 
arbejdstidsaFtale
I Hjørring UngdomsCenters heltids undervisning har lærerne 
en arbejdstids  aftale, der går ”uden om” Lov 409. Det har 
krævet samarbejde og tillid mellem ledelse og medarbejdere.

a f  a n d r e a s  a n to n i  l u n d 

f oto :  a n n e  M e t t e  W e l l i n g

guitar-riff, bas og dobbeltpedaler pumper løs. Og oppe fra en 
lille scene står forsangeren og growler, alt i mens han head-banger. 
Spredt ud over resten af den mørkelagte kantine på Hjørring Ung-
domsCenter står og sidder mange af skolens øvrige elever og lytter 
til deres kammeraters heavy metal-koncert. 

Anderledes stille er der på resten af skolen. Ikke mindst blandt læ-
rerne i Hjørring UngdomsCenters heltidsundervisning er der ro på. 

Sådan har det imidlertid ikke altid været. Især den seneste tid 
har der dog været større harmoni i deres arbejdsliv. I lidt over et 
halvt år har heltidsundervisningens lærere nemlig haft deres egen 
arbejdstidsaftale. En aftale, der ikke ligner det, langt de fleste læ-
rere kender fra Lov 409. Arkitekten bag aftalen er tillidsrepræsen-
tant Erik Balle. 

- Mange lærere ved jo faktisk ikke, hvad de skal yde og præstere, 
og hvor meget tid de har til det. Det er den uoverskuelighed i hver-
dagen, de ofte knækker nakken på, vurderer Erik Balle.

Forenklet er heltidslærerens arbejdstidsaftale bygget op, så der 
er sat tid på absolut alt arbejde – undervisning, teammøder, kurser, 
kontaktmøder og snesevis af mindre opgaver. Arbejdstidsaftalen 
er indgået som en helhedsaftale og er en akkord på et helt årsværk 
for hver enkelt lærer.

Især ét element har været med til at løfte lærernes trivsel, nem-
lig at det fremgår klart, hvor meget tid den enkelte lærer har til for-
beredelse.

- Det har givet ro på bagsmækken. Manglen på klarhed over, hvor 
meget forberedelse vi havde, var tidligere en stor stressfaktor, gen-
giver Erik Balle.

et selvstyrende team

Man skal dog ikke skrue tiden langt tilbage, før billedet var et helt 
andet. For få år siden fik heltidsundervisningen et påbud fra Ar-
bejdstilsynet om at få orden på det psykiske arbejdsmiljø. Flere af 
kollegerne var langtidssygemeldte. Ifølge Erik Balle netop på grund 
af usikkerheden om opgaveomfanget og forberedelsestiden.

Med den nye arbejdstidsaftale er det præcist fastsat, at cirka 



Uddannelsesbladet 01 / 2018 7

en tredjedel af lærernes undervisningstid er afsat til forbere-
delse. Hvornår, lærerne vælger at lægge deres forberedelsestid, 
er stort set op til den enkelte selv – bare det ikke er på et tids-
punkt, hvor der er undervisning, teammøde eller andre plan-
lagte aktiviteter såsom kurser.

- Er man ikke på, kan man for eksempel arbejde hjemmefra. 
Det er sådan noget, vi selv aftaler i teamet, forklarer Erik Balle.

Det er således aftalt, hvor meget tid, der skal sættes af til hvad 
i arbejdstidsaftalen. Lærerne skal ikke føre regnskab med de-
res timeforbrug udover selve undervisningstiden, så det er sik-
ret, at eleverne får det antal timer, de har krav på.

Fuld tillid fra ledelsen

Teamet består ud over Erik Balle af fire lærere, som i alt har 17 
elever. På opslagstavlen på gangen, hvor billederne af team-med-
lemmerne hænger, er der også et af skolens leder, Lillian Hors-
feldt. Hun er medlem af alle skolens lærerteams. I det hele ta-
get er inddeling i teams centralt på Hjørring UngdomsCenter.

At heltidsundervisningens lærere har deres egen arbejds-

På UngdomsCenter arbejder man tæt sammen og planlægger i teams. Heltidsundervisningens team består af  
Louise Bak, Lillian Horsfeldt, Ann-Louise Sørensen, Erik Balle, Morten Schmidt og Kim Borup.

tidsaftale nedfældet på skrift skyldes i vid udstræk-
ning netop Lillian Horsfeldts samarbejdsorienterede 
ledelsesstil. Hun tiltrådte da også stillingen som sko-
leleder august 2016, kort før arbejdstidsaftalen blev 
indgået mellem ledelse og medarbejdere.

Processen om aftalen blev fastlagt ud fra gammel-
kendte forhandlingsprincipper fra før Lov 409. Det vil 
sige, at tillidsrepræsentanten har haft en central rolle 
og har forhandlet de enkelte læreres aftale med ledelsen. 

Rent praktisk er den kommet i hus efter en stribe 
klubmøder i lærerteamet, som blev efterfulgt af møder 
med skoleleder Lillian Horsfeldt. Ind imellem disse mø-
der har resultatet af forhandlingerne været på dagsor-
denen på teammøder, hvor skolelederen også har sid-
det med. Efter det sjette udkast var aftalen klar til un-
derskrift umiddelbart før sommerferien.

Med Lov 409 blev det ellers lagt helt og holdent i 
skoleledelsernes hænder, hvordan lærernes arbejds-
tid skal fordeles. Loven gav cheferne mulighed for at 
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Se mere på

lærdet.gyldendal.dk

Komplet fortsætterkursus med 10 spændende emner til 

Danskuddannelse 3, modul 3. For udlændinge, der gerne vil 

lære et nutidigt og præcist dansk – og have det sjovt imens.

■  I materialets grundbog findes tekster og opgaver om fx uforglemmelige 

oplevelser, anderledes arbejdspladskultur og eksotiske omgangsformer.

■  I 50 autentiske videointerviews møder kursisterne et dansk, som det  

tales af helt almindelige danskere – og udlændinge – uden for sprogskolen.

■  I den selvstændige øvebog arbejder kursisterne systematisk videre med at 

repetere og konsolidere sprogligt stof fra grundbogens kapitler. 

■  På det tilhørende website lærdet.gyldendal.dk er alle videoer og indtalinger 

tilgængelige. Her findes også lærervejledning, facitlister, uddelingstekster m.m. U
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MASSER AF 
VIDEO!aftale arbejdstiden individuelt med den 

enkelte lærer. På den måde holdt arbejds-
tidsaftalerne op med at være kollektive, 
og tillidsrepræsentantens indf lydelse 
blev mindsket. Men i Hjørring Ungdom-
sCenters heltidsundervisning har man 
altså valgt en anden vej.

- Det er vigtigt for mig, at heltidsun-
dervisningen har så fleksible vilkår som 
overhovedet muligt, fordi mange af ele-
verne her er nogle, som nærmest ikke kan 
lykkes i andre sammenhænge, forklarer 
Lillian Horsfeldt.

ledelse må ikke skabe flaskehalse

Konkret betyder det for hende, at det også 

er i teamet, det afgøres, hvordan arbejds-
tiden tilrettelægges. Af hende som leder 
kræver det, at man har tillid til sine med-
arbejdere og tør at uddelegere opgaver. 

- Jeg er selv uddannet lærer. Det, der 
var grund til frustration, var ofte, når le-
delsesstilen blev en slags flaskehals. Der-
for er det vigtigt for mig, at al den viden, 
lærerne har, får lov at blomstre og udvikle 
sig. Og derfor skal beslutningerne ligge så 
tæt på de varme hænder som muligt, for-
klarer Lillian Horsfeldt.

Hun erkender, at der kan være en ri-
siko for, at det gør nogle nervøse, når an-
svaret på den måde lægges ud til medar-
bejderne selv. 

- Det er netop også en af grundene til, 
at vi arbejder i teams. Det er teamet, som 
løser opgaven i fællesskab. De støtter hin-
anden, og arbejdet med de unge er en fæl-
les opgave. Og det giver tryghed. Der er 
altså ikke en, som står alene med opga-
ven, påpeger Lillian Horsfeldt.

Også Erik Balle fremhæver, at det er af-
gørende med samarbejde, tillid og frihed 
– både når det gælder arbejdstidsaftalen i 
særdeleshed og lærerens trivsel generelt.

- Jeg fik egentlig relativt frit spil. Så 
jeg fandt de gode, gamle arbejdstidsafta-
ler frem og plukkede i dem, fortæller til-
lidsrepræsentanten.

Tilbage i kantinen er det også blevet 
mere fredeligt. Heavy metal-bandet har 
givet sit sidste nummer. Og forsangeren 
takker venligt publikum for opmærk-
somheden. 

På det punkt har skolens elever måske 
lært af skolens ledelse – nemlig hvor vig-
tigt det er at lytte til hinanden. •

Skoleleder Lillian Horsfeldt og tillids-
repræsentant Erik Balle er enige om, at 
samarbejde, tillid og frihed er afgørende 
for trivslen.

Konference om digitale kompetencer, blended Learning og 
dataetik. 

Udstilling med læremidler for hele uddannelsesverdenen.

Registrer jer til udstillingen eller køb billet til konferencen.

Tilmeld jer nu 

www.danmarkslæringsfestival.dk
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lærere uden 
grænser  
i arbeJdet
Der er et stærkt behov for en ny arbejds tidsaftale med en bedre beskyttelse 
af lærerne. Det fremgår klart at en ny og stor undersøgelse af det psykiske 
arbejdsmiljø fra FTF. Den leverer f lere røde tal for undervisergrupperne, der 
blandt andet scorer meget højt, når det gælder stress og det grænseløse arbejde.

a f  d o r t h e  P l e c h i n g e r  /  M o d e l f oto :  M i K K e l  ø s t e r g a a r d

Der er tryk på i arbejdet, viser FTF-undersøgelsen. Og 
underviserne er den gruppe, der har mest stress i arbejdet.
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undervisere opLever et højere arbejdstempo, 
større følelsesmæssige krav og flere rollekonflik-
ter i deres arbejde end andre lønmodtagergrupper. 
De føler også, at de er nødt til at levere lavere kva-
litet i arbejdet. Men de tilhører ikke mindst den 
gruppe blandt FTF’erne, der i højere grad end an-
dre lønmodtagere føler sig stresset og oplever det 
grænseløse arbejde. 

En ny stor undersøgelse af det psykiske arbejds-
miljø fra FTF viser helt overordnet, at mere end 
hver femte FTF’er føler sig stresset på arbejde – 
22 procent. Men det gælder i særlig grad for grup-
pen af undervisere. Her angiver hele 25 procent, 
at de ofte eller hele tiden har følt sig stresset in-
den for de seneste to uger. 

På baggrund af de markante tal i undersøgelsen 
foreslår FTF derfor, at der kommer en bekendt-
gørelse for det psykiske arbejdsmiljø på linje med 
den, der gælder for røg, støj og møg – det vil sige 
det fysiske arbejdsmiljø. Men undersøgelsen vi-
ser også, hvor relevant Uddannelsesforbundets 
hovedkrav til de overenskomstforhandlinger, der 
i skrivende stund stadig er i gang, er.

- Det er nogle forfærdelige tal. Og de understre-
ger i den grad, at der er behov for, at vore medlem-
mer får genetableret balancen i deres arbejde. Vi 
har simpelthen brug for en arbejdstidsaftale, der 
sikrer, at medlemmerne har tid til at udføre deres 
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næsten dobbelt så mange dage, og i undervisningsgruppen hele 2,7 dage. 
Alligevel går underviserne på arbejde. Dét, der i undersøgelsen kaldes sy-
genærvær: Det gennemsnitlige antal dage, hvor det er sket inden for det se-
neste år, er 5,5 dage for undervisergruppen, mens det for hele lønmodtager-
gruppen er 4,4 dage.

Hvorfor gør de det? Blandt de mest angivne årsager er hensynet til kolle-
ger. Det svarer 68 procent af hele FTF-gruppen, mens hensynet til  blandt 
andre elever, kursister og studerende er givet som grund i 47 procent af til-
fældene blandt underviserne. 

- Vores medlemmer føler et enormt stort ansvar over for deres elever og 
kursister. Og hvis læreren er syg, ja så kan eleverne og kursisterne jo ikke 
få den undervisning, de skal have. Der er ikke bare en anden, der kan over-
tage med kort varsel, siger Hanne Pontoppidan som en væsentlig grund til, 
at mange lærere vælger at gå syge på arbejde.

grænseløst arbejde

Undersøgelsen viser, at undervisergrupperne i langt højere grad end andre 
lønmodtagergrupper er udsat for det grænseløse arbejde. Det defineres i un-
dersøgelsen som flydende grænser for arbejdssted, den ugentlige arbejdstid, 
arbejdstiderne i løbet af døgnet, og hvornår man er tilgængelig for arbejds-
pladsen. Mens 17 procent af lønmodtagerne angiver, at de i høj eller meget 
høj grad har grænseløst arbejde i tid og sted, som det hedder, gælder det hele 
31 procent af undervisergruppen. 

Og det er et stort problem og var faktisk også noget af det, Folketinget var 
opmærksom på, da man i sin tid vedtog Lov 409. Her betonede man netop 
betydningen af værnsreglerne for at undgå det grænseløse arbejde, under-
streger Hanne Pontoppidan:

- Det var derfor, politikerne fandt, at det var vigtigt at lave opgaveover-
sigter og have en solid dialog mellem leder og lærer om de balancer, der lig-
ger i den enkelte lærers opgaveoversigt. Men sådan er det ikke blevet. Vi må 
konstatere, at arbejdet med at bruge opgaveoversigterne som et redskab til 
forventningsafstemning ikke fungerer på langt de fleste af vore medlem-
mers arbejdspladser. Det er ikke acceptabelt.

Det grænseløse arbejde kan også give konflikter på et andet område, nem-
lig i forholdet mellem arbejde og privatliv. Hele 32 procent fra af undervi-
serne svarer, at de oplever store eller meget store konflikter mellem arbejde 
og privatliv. For lønmodtagere generelt gælder det 19 procent.

- Vores medlemmer har simpelthen enormt svært ved at holde arbejdet ude 
af fritiden. De oplever, de ikke kan leve op til forventningerne fra lovgivere, 
ledere og elever med den arbejdstid, de får til opgaverne. Derfor er der en ten-
dens til, at man tager fritiden i brug, siger Uddannelsesforbundets formand, 
Hanne Pontoppidan, og understreger, at det altså ikke holder i længden. •

 andre tal fra undersøgelsen 

•	 	14	procent	af	alle	danske	 lønmodtagere	 føler,	
at	de	har	et	højt	eller	meget	højt	arbejdstempo.	
For gruppen af undervisere gælder det hver fjer-
de	.	Og	mens	12	procent	af	lønmodtagerne	gene-
relt	synes,	at	der	stilles	høje	eller	meget	høje	fø-
lelsesmæssige krav på deres arbejde, gælder det 
hele 29 procent fra undervisergruppen. 

•	 	Føler	du	modstridende	forventninger	eller	rolle-
konflikter mellem for eksempel dine egne og an-
dres forventninger, bliver de medvirkende spurgt 
i	undersøgelsen.	Og	her	bon’er	underviserne	ne-
gativt ud: 30 procent oplever store eller meget 
store rollekonflikter i arbejdet, mens det gælder 
19	procent	af	alle	lønmodtagerne	i	undersøgelsen.

•	 	Har	du	mulighed	for	at	udføre	arbejdet	i	en	til-
fredsstillende	kvalitet,	er	deltagerne	i	undersø-
gelsen også blevet spurgt om. ’Nej’, svarer otte 
procent	af	lønmodtagerne	samlet,	mens	det	gæl-
der	14	procent	fra	undervisergruppen.	De	føler,	
at de leverer en lav eller meget lav grad af kvali-
tet i arbejdet.

arbejde på faglig forsvarlig vis uden at tage deres 
fritid i brug, siger Uddannelsesforbundets for-
mand Hanne Pontoppidan.

det går stærkt!

Undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø er den 
første af fire rapporter, som FTF udgiver som en 
kortlægning af FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø 
i 2017. Mere end 21.000 FTF’ere mellem 18 og 64 
år i job er blevet spurgt, og 46 procent af dem har 
svaret. Uddannelsesforbundet befinder sig i bran-
chen Undervisning mv., hvor også andre lærer-
grupper og blandt andet kunstnere befinder sig. 
Men svarprocenten er højere for Uddannelses-
forbundets medlemmer end for de fleste øvrige 
grupper i undersøgelsen, så de tæller godt med i 
statistikken. Man har også i FTF-undersøgelsen 
spurgt et repræsentativt udsnit af den samlede 
danske lønmodtagergruppe om de samme ting 
som FTF-grupperne for at kunne sammenligne 
med hele arbejdsmarkedet.

FTF-grupperne oplever generelt en mere hyp-
pig, langvarig eller konstant stressbelastning end 
de øvrige lønmodtagere, og det viser sig blandt an-
det i sygefraværstallene. De øvrige lønmodtagere 
i undersøgelsen har i gennemsnit haft 1,4 syge-
dage på grund af psykisk arbejdsmiljø inden for 
det sidste år, men for alle FTF-grupperne er det 
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stadig fLere tiLLidsrepræsentanter oplever, at 
det er blevet vanskeligere at udføre de opgaver, der 
følger med at være valgt som kollegernes repræsen-
tant. Siden de nye arbejdstidsregler, der fulgte med 
lovindgrebet i 2013, bliver der ofte ikke længere ta-
get hensyn til, at tillidshvervet også tager tid. Le-
delsen stiller tværtimod krav om, at tillidsfolkene 
underviser lige så meget som øvrige medarbejdere.

- Det sker blandt andet ud fra den opfattelse, at 
individuelle aftaler giver færre opgaver for tillidsre-
præsentanten. Men faktisk er det modsatte tilfældet, 
fordi de individuelle aftaler ofte fører til frustratio-
ner blandt medarbejderne og dermed mere arbejde 
til tillidsrepræsentanten, fortæller faglig konsu-
lent i Uddannelsesforbundet Flemming Jørgensen.

- Ledelserne lader det mange steder være op til til-
lidsrepræsentanten selv at tilrettelægge sin tid, men 
uden at tage hensyn til den tid, tillidshvervet kræ-
ver. En leder sagde for eksempel, at vedkommende 
fastsatte niveauet af opgaver, og så måtte tillidsre-
præsentanten selv tilpasse kvaliteten af sit arbejde, 
så det kunne nås inden for den afsatte tid, supplerer 
faglig konsulent Lene Vibjerg og tilføjer:

- Det betyder, at tillidsrepræsentantarbejdet bliver 
skubbet til aftener og weekender. Stadig flere, både 
tillidsfolk og medlemmer, melder om stresssympto-
mer og sygemelder sig.

 ok18: tillidsrepræsentanten skal styrkes 

Blandt Uddannelsesforbundets krav til forårets overenskomstforny-
else på det offentlige område er en styrkelse af tillidsrepræsentan-
terne som medlemmernes lokale forhandler og aftalepart over for ar-
bejdsgiverne lokalt. 

Uddannelsesforbundet kræver, at

•	 	tillidsrepræsentanten	får	tydeligere	adgang	til	på	kollegernes	vegne	
at	indgå	lokale	aftaler	om	løn,	arbejdstid	og	øvrige	arbejdsforhold

•	 	aftaleretten	i	forhold	til	løn	respekteres	lokalt

•	 	ledelsen	tydeligere	forpligtes	til	at	følge	de	aftalte	regler,	herunder	
udlevere	data	om	udmøntning	af	løn	lokalt	og	begrunde	en	eventuel	
lav	udmøntningsgrad 

•	 	adgangen	i	forhold	til	at	indgå	lokale	aftaler	om	arbejdstid	respekte-
res

•	 	ledelsen	forpligtes	til	at	drøfte	muligheder	for	at	anvende	centrale	
rammeaftaler med tillidsrepræsentanten, og at 

•	 	tillidsrepræsentanten	har	den	nødvendige	tid	til	arbejdet.

Læs mere om OK18 på uddannelsesforbundet.dk/okatten

tillids
rePrÆsentantens 
rettigheder skal 
hUgges i granit
På stadig f lere arbejdspladser oplever tillidsrepræsentanter, at der bliver spændt 
ben for udførelsen af deres opgaver. Derfor kræver Uddannelsesforbundet, at 
tillidsrepræsentanternes rettigheder gøres helt klare i OK18. To arbejdsmarkeds
forskere undrer sig over, at det overhovedet skulle være nødvendigt.

a f  h e l l e  J u n g  /  f oto :  c o l o u r b o x 
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Den manglende tid til at udføre tillidsrepræsentantopgaverne 
er blot et af de benspænd, der for tiden rapporteres til Uddan-
nelsesforbundet fra især de statslige arbejdspladser. 

kreative benspænd

Grundoplysninger om kolleger til brug for lønforhandlinger og 
andre vilkår, der før blev udleveret uden problemer, bliver nu 
oftere nægtet tillidsfolkene. Eller man forsøger at gå helt uden 
om tillidsrepræsentanten ved ansættelsessamtaler. 

Flere steder er ledelsen begyndt at læse aftalerne meget bog-
staveligt og kræve antallet af lokale tillidsrepræsentanter skåret 
ned, så der blot er en repræsentant for medlemsgruppen, selv om 
der geografisk er flere afdelinger. Og andre steder kan ledelsen 
pludselig ikke længere afse et lokale til tillidsrepræsentanten.

Det har ført til Uddannelsesforbundets krav om at styrke til-
lidsrepræsentanterne i den kommende overenskomstfornyelse.

- Ifølge de eksisterende arbejdstidsregler kan man allerede 
lave lokale aftaler om stort set alt, men siden lovindgrebet har 
der været en klart større modvilje mod at indgå lokale kollek-
tive aftaler, siger Flemming Jørgensen og forklarer, at det gi-
vetvis skyldes de udmeldinger, der ledsagede lovindgrebet fra 
arbejdsgiversiden:

- Men for nogle ledere skyldes det også en forestilling om, at 
man herigennem bevarer det størst mulige ledelsesrum.

 Efter hans vurdering underbygger det indtrykket af, at flere 
ledere i dag opfatter tillidsrepræsentanten som en modstan-
der, der vil indskrænke ledelsesrummet. Traditionelt har en 
af fordelene ved at indgå lokale aftaler ellers været, at ledelsen 
og tillidsrepræsentanten i fællesskab har kunnet aftale, hvor-

Uddannelses-
forbundets tillids-
repræsentanter er 
generelt meget ind-
stillet på at finde 
løsninger. Men  
flere og flere ople-
ver, at lederne gør 
deres arbejde svært.

dan arbejdstilrettelæggelsen kunne fungere mest op-
timalt, frem for at lederen skulle forholde sig til 100 
medarbejdere, der henvender sig med hver deres pro-
blemer og ønsker.

Både Flemming Jørgensen og Lene Vibjerg under-
streger, at der fortsat er gode samarbejder mellem par-
terne på de fleste arbejdspladser. Tendensen er ifølge 
dem dog ikke til at tage fejl af.

- Vores tillidsfolk er generelt pragmatiske og ind-
stillet på at søge løsninger. Mange ledere fokuserer dog 
med god grund på økonomien som trængt af elevtal og 
sparekrav, men også på magt og ledelsesret. Og vi ser jo 
eksempler på, at samarbejdsklimaet meget hurtigt kan 
ændre sig til det bedre i forbindelse med lederskifte, når 
der kommer en ny chef med bedre forståelse for tillids-
repræsentantens betydning for medarbejdernes triv-
sel og arbejdspladsen som helhed, tilføjer Lene Vibjerg.

en ældgammel konflikt

Laust Høgedal, postdoc ved Center for Arbejdsmar-
kedsforskning (CARMA) ved Aalborg Universitet, har 
svært ved at se eksemplerne på benspænd for tillidsre-
præsentanter som andet end arbejdsgivernes forsøg på 
at styrke egen forhandlingsposition. I hans øjne er der 
gennem den senere tid opstået en afstand mellem par-
terne i staten.

- Det er sket i takt med den moderniseringsdagsor-
den, der har vundet indpas, senest med innovationsmi-
nisters Sophie Løhdes udmelding om, om løn- og ansæt-
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telsesvilkår i staten skal være mere individuelle. Det lyder, som om hun 
lægger op til at køre helt uden om den aftaleform, vi kalder den danske 
model, hvor det er parterne – arbejdsgiver- og lønmodtagerrepræsen-
tanter – der forhandler løn og vilkår. Der lægges altså op til en helt ny 
måde at regulere lønnen på det statslige område. Det, der foregår på 
de enkelte arbejdspladser, underbygger, at arbejdsgiverne lokalt gerne 
ser udviklingen gå den vej.

Laust Høgedal undrer sig over, at man overhovedet behøver skrive 
ind i overenskomstkravene, at parterne skal respektere og forpligtes 
til at overholde indgåede aftaler.

- Men mange tillidsvalgte i forhold til antallet af medarbejdere – for 
eksempel en tillidsvalgt i hver geografisk afdeling udover fællestillids-
repræsentanten – er flere steder en torn i øjet på ledelsen. Det samme 
gælder, at en faglig konsulent forhandler der, hvor der ikke er valgt en 
medarbejderrepræsentant. Det rimer i mange chefers ører ikke på mo-
derne ledelse, og er formentlig en af årsagerne til modstanden over for 
tillidsrepræsentant-institutionen, siger han.

Efter Laust Høgedals mening peger innovationsministerens ud-
melding om, at den lokalt forhandlede andel af lønnen skal være 50 
procent mod de nuværende 20-25, i samme retning.

- Arbejdsgiversiden mener åbenbart, at en mere individuel, perfor-
mancepræget løn er bedre end kollektive aftaler, og det møder ikke over-
raskende modstand på lønmodtagersiden. Det er en ældgammel kon-
flikt, hvor man netop har et aftalesystem med tillidsrepræsentanter, 
for at den enkelte ikke skal stå alene over for arbejdsgiveren, og for at 
arbejdsgiveren ikke skal kunne spille medarbejderne ud imod hinanden.

- Mange arbejdsgivere mener, at der er for mange og for komplekse 
overenskomster, som der hele tiden skrives nye rettigheder ind i. De 
anser individuelle aftaler som nemmere og mere overskuelige at ar-
bejde ud fra til trods for, at vi nu i snart to årtier har haft lokal løn, 
der ikke fungerer. Men som jeg forstår det, lægger ministeren op til 
at arbejde ud fra egentlige individuelle kontrakter, og det vil reelt be-
tyde et farvel til den danske aftalemodel. Og så bliver det de i forvejen 
stærke medarbejdergrupper med masser af kompetencer og valgmu-
ligheder, der vinder.

kollektive aftaler er en grundpille

For Steen Navrbjerg, der er lektor ved Forsknings-
center for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier 
(FAOS) ved Københavns Universitet, er det ikke den 
smarteste ide i verden, når ledelsen forsøger at gå uden 
om tillidsrepræsentanten på en arbejdsplads.

- Det ligger i navnet, at tillidsrepræsentanten har 
kollegernes tillid. Men udover at være medarbejderne 
og fagforeningens repræsentant, har den tillidsvalgte 
jo også pligt til at fremme samarbejdet på arbejdsplad-
sen og være dén, der bærer ledelsens synspunkter og 
ønsker ud blandt de ansatte. Så går man uden om til-
lidsrepræsentanten, kan det blive svært at gennem-
føre ændringer, fordi man så ikke har medarbejderne 
med sig, fastslår han.

I takt med de senere års mere decentrale aftaler, er 
der blevet givet mere magt til parterne lokalt.

- Men det kræver, at man reproducerer aftalerne 
til de lokale forhold, for ellers er der ikke noget sam-
arbejde, fortsætter Steen Navrbjerg.

Ifølge ham var det tidligere ofte det kvikkeste hoved 
i medarbejderstaben, der blev tillidsvalgt, og derfra er 
mange senere rekrutteret til en ledelsespost. Ledere 
havde derfor en forståelse for aftalesystemet med sig. 
Og det gælder nødvendigvis ikke den type ledere, der 
i dag ansættes i det offentlige. De har ofte ikke læst 
meget om den danske aftalemodel i deres lærebøger.

- Moderne og individuel ledelse er fint nok, hvis 
man er sikret sine minimumsrettigheder. Rører man 
ved den kollektive ret til at indgå aftaler, også lokalt, 
så rokker man ved en af grundpillerne i vores afta-
lesystem, der rækker helt tilbage til September-for-
liget i 1899. •

Mange arbejdsgivere mener, 
at der er for mange og for 
komplekse overenskomster. 
De synes, det er nemmere 
med individuelle aftaler, 
forklarer Laust Høgedal.

Tillidsrepræsen-
tanten har - som 
navnet siger –  
kollegernes tillid. 
Derfor kan man 
ikke bare gå uden 
om dem, mener 
Steen Navrbjerg.
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de seneste tre år er der ankom-
met knap dobbelt så mange kon-
volutter og e-mails i indbakkerne  
om afskedigelsessager til konsu-
lenterne i Uddannelsesforbundet, 
som i 2012-2014. Ingen af forbun-
dets faggrupper er gået fri. Men 
særligt underviserne på erhvervs-
uddannelserne (EUD) og AMU har 
fået mange flere fyresedler.

Det fremgår af en optælling, 
som Uddannelsesforbundet har 
foretaget.

kan ikke lige erstattes

Ser man alene på antallet af af-
skedigelsessager blandt EUD- og 
AMU-lærere, steg det til 894 i pe-
rioden 2015-2017 fra 322 i perio-
den 2012-2014.

- Det er ikke alene utroligt ær-
gerligt for de berørte lærere og de-
res elever, men også for samfun-
det som helhed. Der er behov for 
mere faglært arbejdskraft i Dan-
mark. Og det behov kan kun blive 
dækket, hvis der er kompetente 
undervisere til at videregive fag-
kundskaber til de kommende ge-

markant stigning 
i Fyringer aF 
erhvervs
skolelÆrere

Der er sket en fordobling af antallet af afskedigelsessager på 
Uddannelsesforbundets områder de seneste tre år sammenlignet med de tre 
foregående. Især EUD og AMUlærerne er hårdt ramt, viser optælling.

a f  a n d r e a s  a n to n i  lu n d
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Kilde: uddannelsesforbundet

stigning i antal afskedigelsessager fra perioden 2012-2014 til 
2015-2017 fordelt på uddannelsesområder:

 tal fra optællingen



Uddannelsesbladet 01 / 2018 17

ES CUP

Fra 27. februar til 14. marts 2018 mødes erhvervs, SOSU- og 
produktionsskolehold over hele landet for at kæmpe om DM i 
Høvdingebold og Motionsfloorball. Elever på alle erhvervsrette-
de uddannelser kan deltage: EUD, EUX, HTX, SOSU, HHX, HG, 
EGU og produktionsskoler.
 
STÆVNEBYER
Aarhus (27.02), Esbjerg (28.02), Slagelse (01.03), Odense (02.03), 
Frederikshavn (02.03), Aalborg (06.03), Svendborg (07.03), 
København (09.03), Horsens (13.03) og Holstebro (14.03).
 
SPØRGSMÅL & TILMELDING
Læs mere på www.hovbold.dk eller kontakt stævneleder, 
Brian York, på tlf.: 20 21 25 69 eller bry@firmaidraet.dk. 
Tilmeldingsfristen er d. 2. februar 2018.
 
Dansk Firmaidrætsforbund er erhvervsskolernes stærke 
samarbejdspartner, når det kommer til at skabe en aktiv og 
sund hverdag. Læs mere på www.firmaidraet.dk/es

ES CUP 2018 
 Høvdingebold / Motionsfloorball

Tilmeld hold på

www.hovbold.dk

Dansk Firmaidrætsforbunds lands-
dækkende turnering for landets 
erhvervsfaglige uddannelser.

Følg os på Facebook:
I form til fremtiden

ESCUP2018_Ann_117x226,5mm.indd   1 09/01/2018   10.57

nerationer, påpeger formanden 
for Uddannelsesforbundet, Hanne 
Pontoppidan.

Årsagen til fyringerne blandt 
især EUD-lærerne er ifølge for-
bundet, at der har været og er en 
nedgang i aktiviteten på erhvervs-
uddannelserne. Det skyldes blandt 
andet, at færre elever søger ind på 
skolerne. Og det har ført til store 
fyringsrunder.

- Når først lærerne er afskedi-
get, så risikerer vi, at den eksper-
tise, som de har bygget op igennem 
mange år, forsvinder med dem. 
Det er gedigne, dygtige og attrak-
tive lærere, vi mister i de her store 
fyringsrunder, pointerer Hanne 
Pontoppidan.

Samtidig med den nedadgående 
aktivitet på skolerne, er taksterne 
til blandt andet undervisning også 
faldet. Dermed bliver skolerne ramt 
dobbelt på pengepungen.

Uddannelser rammes af  

besparelser

Ser man på det samlede antal af-
skedigelsessager på Uddannelses-
forbundets områder, der blandt an-
det omfatter lærere ved VUC’erne, 
ungdomsskolerne, produktions-
skolerne og de kommunale sprog-
centre, er antallet af afskedigelses-
sager steget til 2.205 i 2015-2017 
fra 1.173 i 2012-2014.

Også her skyldes det øgede an-
tal fyringer ifølge Uddannelses-
forbundet i høj grad fald i aktivi-
teten på skolerne. 

Produktionsskolerne er ek-
sempelvis ramt af et drastisk fald 
i elevtallet, efter at partierne bag 
finansloven for 2017 nedsatte ele-
vernes skoleydelse.

- Alle uddannelser er ramt af, 
at man på Christiansborg har gen-
nemført den ene besparelse efter 
den anden de seneste år. Ingen ud-
dannelsesinstitutioner går fri. Og 
det kan man aflæse direkte på sko-
lernes vigtigste resurse – nemlig 
lærerne, forklarer Hanne Pont-
oppidan. •



18 Uddannelsesbladet 01 / 2018

” nogle ForÆldre 
kUnne ikke 
hUske, hvornår 
de sidst havde 
Fået så glad et 
barn hjem”

Eleverne i projektet 
Læringslokomotivet fra 
Aabenraa Ungdomsskole 
har rykket sig fagligt og 
fået langt bedre selvtillid 
efter kun tre ugers 
intensiv undervisning. 
Lærerne har i særlig 
grad kunne bruge 
relationsarbejdet fra 
deres heltids undervisning 
i projektet, som Egmont 
Fonden står bag. 

a f  d o r t h e  P l e c h i n g e r

f oto :  Pa l l e  s Ko v
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det var Lidt underligt at blive samlet op 
i bus med 14 nye klassekammerater den 
dag i september og vide, at man skulle 
være intensivt sammen med dem i tre uger. 

”Sådan lidt mystisk på en eller an-
den måde, når man ikke kender halvde-
len af dem, man skal gå i skole med”, hu-
sker 14-årige Mikkel Helbo Wagner, at 
han tænkte. 

Han steg dog også på opsamlingsbus-
sen med et stort håb: Måske ville det blive 
anderledes denne gang. Måske ville det 
endelig lykkes at få venner.

- Jeg ved ikke hvorfor, men på min 
gamle skole havde jeg ingen venner i rig-
tig mange år – fra tredje til ottende klasse. 
Det var ikke mobning, men de andre kom 
med dumme, spydige kommentarer til mig, 
og jeg blev bare holdt udenfor. Nogle mor-
gener sad jeg og græd, fordi jeg ikke ville 
i skole, fortæller han.

Vi sidder i et lille hyggehjørne på 
Aabenraa Ungdomsskole – i dét, der nor-
malt er forbeholdt heltidsundervisningen 
– mens Mikkel Helbo Wagner fortæller 
om baggrunden for, at han i tre uger skif-
tede sin almindelige 8. klasse ud med det 
intensive læringsforløb Læringslokomo-
tivet. Denne aften er en månedlig opfølg-
ning på forløbet, hvor elever og de tre del-
tagende lærere mødes for at tale om, hvor-

 læringslokomotivet er: 

På landsplan: Et	forløb,	der	kører	på	cirka	20	skoler	landet	over	i	2017-2019	og	
involverer omkring 600 elever. De primære formål er at styrke de faglige, socia-
le	og	personlige	kompetencer	hos	elever	i	7.-8.	klasse,	så	de	kan	blive	erklæret	ud-
dannelsesparate. Det sekundære formål er at udvikle en organiseringsmodel til at 
sprede	modellerne	for	de	intensive	læringsforløb.

Det er Egmont Fonden og de deltagende kommuner, der giver penge til projektet. 
Forskere	følger	de	fire	forskellige	modeller	–	tre-	eller	fire	ugers	forløb,	med	eller	
uden	overnatning	–	for	at	se,	hvad	der	virker	bedst.	Alle	de	involverede	ungdomssko-
lelærere	har	været	på	en	række	kurser,	hvorefter	de	første	forløb	gik	i	gang	over	hele	
landet	fra	den	4.	september.	Til	efteråret	i	år	går	en	ny	omgang	turboforløb	i	gang.

På lokalt plan: De lokale folkeskoler og ungdomsskoler har arbejdet sammen om 
elever	og	forløb.	Det	er	klasselærerne,	der	henviser	eleven	og	besøger	ham	eller	hen-
de	midtvejs	i	læringsforløbet.	Læreren	har	også	ansvaret	for	at	følge	op,	når	eleven	
kommer tilbage på skolen igen. Til ordningen er også knyttet en makkerordning, 
hvor	en	klassekammerat	får	betroet	opgaven	at	følge	og	hjælpe	den	deltagende	elev.

Ungdomsskolelærerne	har	opfølgningsmøder	med	eleverne	efter	forløbet.		

dan det går nu – om eleverne stadig kan 
holde fast i det, de lærte. 

Alle har netop spist de tortillaer med 
kylling, som de har tilberedt sammen, så 
snakken går højt og hurtigt, og musikken 
spiller højlydt, mens eleverne rydder op ef-
ter sig. Og selv om Mikkel Helbo Wagners 
fortælling er så sørgelig, virker han glad 
og sprudlende og har glimt i øjet, mens vi 
taler. Måske skyldes det, at han slipper for 
oprydningen, men det skyldes i høj grad 
også glæden over det nye liv. Det lykke-
des ham nemlig at få nye venner gennem 
Læringslokomotivet, og det var også her, 
at det blev skåret ud i pap, at han skulle 
skifte skole. Nu. Det har han gjort, og det 
betyder hele forskellen i hans liv.

- Min far har siden sagt, at det skulle 
vi have gjort noget før. Han og min mor 
kan jo se, hvor meget gladere jeg er blevet 
for at gå i min nye skole, selv om jeg skal 
med bussen klokken 7.15. Jeg har bare fået 
glæden ved at gå i skole tilbage, siger han.

hvad virker bedst?

Mikkel Helbo Wagner er én af de alt for 
mange historier om unge i 7. og 8. klasse, 
der ikke trives i folkeskolen. Det kan skyl-
des sociale eller faglige problemer – eller et 
miks. Men resultatet er, at mere end hver 
fjerde – 28 procent – i skoleåret 2017/2018 

blev erklæret ”ikke-uddannelsesparate”. 
Det vil Egmont Fonden sammen med Ung-
domsskoleforeningen og med støtte fra de 
deltagende kommuner se, om de kan æn-
dre på med det nationale projekt Lærings-
lokomotivet. Her skal i alt cirka 600 unge 
over to år gennem et meget intensivt læ-
ringsforløb. Cirka 20 ungdomsskoler leve-
rer lærerkræfter, da det især er her, man 
har ekspertisen i forhold til denne gruppe 
unge fra heltidsundervisningen. Og for-
skere skal følge, hvad der virker bedst: Om 
det er et tre- eller fireugers turboforløb, el-
ler om det er med eller uden overnatning. 
Aabenraa Ungdomsskole er en af de sko-
ler, der har deltaget i det første forløb med 
et tre ugers forløb uden overnatning, men 
med skoledage fra 8.00 til 19.00. I alt har 
15 elever deltaget: Seks piger og ni drenge 
med forskellige udfordringer i folkeskolen. 
De tre lærere herfra har været på kursus 
forud for læringsforløbet i september for 
at lære mere om den pædagogiske kerne i 
projektet – den positive psykologi og den 
anerkendende tilgang.

”jeg tænkte mest på, hvad jeg skulle lave 

bagefter skolen”

Den 13-årige Lea Engedal har en helt an-
den historie, som hun fortæller, da hun 
sætter sig i hyggehjørnet. Hun gik meget 
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Jette Nissen får talt sig ind på Lea Engedal, efter at de ikke har set hinanden en måned. 
Sarah lytter med.

punktet for projektets pædagogiske til-
gang (se boks, red.).

- Jeg var en af dem, der ikke troede på 
mig selv. Jeg var meget … sådan usikker. 
Jeg er bange for, om jeg laver fejl, og om 
nogen så gør grin med mig. Jeg overtæn-
ker meget tingene, siger hun selv og tilfø-
jer, at hun også efter Læringslokomotivet 
stadig er nervøs for at begå fejl:

- Men jeg tænker ikke helt så meget 
over det mere. Jeg er nok også blevet mere 
åben og er begyndt at række hånden op i 
timerne. Jeg har især godt kunnet bruge 
det karaktertræk, der handler om ikke at 
give op, siger hun og mener, at de mange 
fysiske aktiviteter også var værdifulde.

- Vi sad ikke bare hele tiden ned og 
lærte, men var ude at prøve og lave en 
masse ting. Det var godt!

”jeg er stolt af, hvor glade de er blevet”

De tre lærere fra Aabenraa Ungdomsskole, 
der har deltaget i Læringslokomotivet, er 
enige om, at de har kunnet bruge flere ting 
fra deres arbejde i heltidsundervisningen 
på Læringslokomotivet. Især deres store 
erfaring med relationsarbejde og dét at 
turde spørge ind til de unge:

- Det er det, vi gør til hverdag – går ind 

 de syv karaktertræk

I	Læringslokomotivet	arbejder	man	sy-
stematisk med at udvikle de faglige, per-
sonlige og sociale kompetencer. Tilgan-
gen er de syv karaktertræk, der tager ud-
gangspunkt i den positive psykologi og 
blandt andet er udviklet af blandt andre 
forskeren Martin Seligman:

1. selvkontrol, 2. engagement, 3. ved-
holdenhed, 4. social intelligens, 5. tak-
nemmelighed,	6.	optimisme	og	7.	nys-
gerrighed.

Målet	er	at	øge	trivslen	gennem	blandt	
andet	positive	følelser,	engagement,	po-
sitive relationer og præstation, og Se-
ligman har sammen med andre forske-
re	 identificeret	24	karaktertræk,	som	
mennesker i trivsel oftest har. Her har 
den	personlige	karakter	større	betyd-
ning end intelligens, og det har den især, 
fordi det er træk, der kan læres, trænes 
og udvikles livet igennem.

modstræbende ind i forløbet. Hun har 
nemlig prøvet alt muligt andet før, siger 
hun og nævner ekstra læsetimer i skolen, 
og at hun hver måned i et halvt år blev kørt 
til Billund, ”Fordi jeg ikke læste så hur-
tigt, og det skulle vi have rettet op på”. 

- Men jeg havde heller ikke lyst til at 
være med i Læringslokomotivet, fordi jeg 
er meget genert. Det var også meget lange 
dage, så jeg kunne ikke nå alle de aktivi-
teter, jeg går til, i de tre uger, siger hun og 
fortæller, at det var lærerne i folkeskolen, 
der anbefalede hende Læringslokomoti-
vet, for at hun kunne blive mere motive-
ret for matematik og dansk.

- Når folk taler for hurtigt, begynder jeg 
bare at sidde og kigge ud i luften. Jeg var 
ikke træt af skolen eller timerne, men de 
ting vi lavede, var ikke særligt sjove. Jeg 
tænkte mest på, hvad jeg skulle lave bag-
efter skolen, siger hun. 

Selv om lysten og modet manglede, 
blev Lea Engedal dog hurtigt glad for at 
deltage i det treugers turbo-læringsfor-
løb. Eleverne arbejdede en del i grupper, 
og det var meget hyggeligt, synes Lea En-
gedal, fordi alle var så afslappede. 

Hun husker dog især arbejdet med de 
syv karaktertræk, der er omdrejnings-

Mikkel Helbo Wagner glæder sig altid 
til det månedlige træf med de andre 
fra Læringslokomotivet. 
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Der er ét ord, der går igen, når de tre 
lærere - Jette Nissen, Per Sørensen og 
Allan Nissen - skal beskrive, hvad der har 
virket: relationsarbejdet.

bag mennesket for at kunne flytte det. Søren Kirkegaard har skre-
vet noget med, at hvis man vil flytte et andet menneske, er man 
også nødt til at vide, hvor det menneske står, siger Per Sørensen. 

Det faglige har været mere udfordrende for ham end det sæd-
vanlige arbejde i heltidsundervisningen. I Læringslokomotivet 
har han kunnet gå ”meget skarpt til værks i forhold til, hvor vi 
skulle hen fagligt”, siger han:

- Og jeg har kunnet mærke, at den måde vi har puttet leg ind 
i undervisningen – blandt andet nogle grammatiklege, hvor vi 
skal løbe rundt og spille frisbee – har været fedt for dem. De 
unge syntes jo også, det var sjovt, at det hele foregik på en helt 
anden måde. 

Er der noget, du i særlig grad er stolt af?
- Eleverne havde en prøve inden og efter forløbet, og det var 

selvfølgelig fedt at se, at mange af dem havde forbedret sig mar-
kant på det faglige område. Men jeg er egentlig også ret stolt over 
at høre, hvor glade de har været ude hos os, når vi møder dem 
bagefter som i aften. Nogle forældre sagde, at de ikke kunne hu-
ske, hvornår de sidst havde fået så glad et barn hjem – selv om 
det havde været en superlang dag.

”jeg blev overrasket”

Det er også den del Jette Nissen, der er uddannet pædagog, væg-
ter. Hensigten var, at de unge skulle rykke sig fagligt, men også 
personligt og socialt. Og her har relationsarbejdet haft stor be-
tydning – at møde de unge mennesker, hvor de er, og være der, 
så de mærker, at man virkelig lytter til dem, at man finder deres 
stærke sider og bygger videre på dem, forklarer hun:

- Målet har været, at de unge skal blive klar over, hvad det er, 
de kan. Vi har skullet finde de sider frem, der skaber vækst, mo-
tivation og glæde. Og uanset hvad deres udfordringer er – om de 
ikke trives i skolen eller derhjemme, har indlæringsproblemer 
eller en diagnose – kan de nå nogle trin op ad læringstrappesti-
gen på kort tid, når man arbejder med relationerne på den måde.  

Jette Nissen er vant til at arbejde med unge med mange for-

skellige ting i rygsækken. Alligevel var hun overrasket over, hvor 
mange – uopdagede – ting Læringslokomotivets unge kom med.

- Der stod på papiret, at det fagligt ikke gik så godt for dem, 
men jeg var godt klar over, at der også var andre ting, de sloges 
med. Jeg blev bare overrasket over, at der var så mange proble-
matikker hos dem, som ikke var beskrevet nogen steder. Som 
de selv havde gået og slås med, siger hun.

”hov, det er jo slet ikke så svært”

Læringslokomotivet har været ”spot on” i forhold til Allan Nis-
sens normale arbejde i heltidsundervisningen. Det har været in-
teressant at se, at ”nogle af de ting, man går og laver til dagligt, 
også kan bruges i andre sammenhænge”, siger han. 

Derudover har arbejdet med de syv karaktertræk haft stor 
betydning i arbejdet. Især trækket optimisme – at tro på sig selv. 
Nogle af de unge havde helt mistet troen på, at de faktisk kunne 
matematik, men i løbet af perioden gik det op for dem, at ”hov, 
det er jo slet ikke så svært, jeg kan faktisk godt finde ud af det”, 
fortæller han og forklarer, at de unge på Læringslokomotivet 
også fik chancen for at finde en ny rolle i et socialt fællesskab:

- Så de bestemte roller, som mange af dem havde fået i folke-
skolen, blev brudt op, og så de kunne starte på en frisk.

En sidegevinst har derfor været, at mange af de unge fandt 
ud af, at de ikke skal fortsætte dér, hvor de var eller er nu. Nogle 
har skiftet skole, som Mikkel Helbo Wagner, andre er kommet 
på efterskole, og atter andre har planer om at tage på efterskole, 
selv om det ikke var planen oprindeligt:

- Det har sat gang i en proces hos mange, siger Allan Nissen.  
Hvad var det ved forløbet, der satte gang i denne proces?
- Den nærhed, de unge har oplevet i en lille gruppe, har be-

tydet meget. Og det, at vi hele tiden har været to lærere på, som 
har haft meget stor fokus på dem. Vi er kommet tæt på de unge. 
Og nærværet og dét, at vi har haft tiden til at snakke med dem 
og følge ordentligt op på dem, betød, at vi pludselig havde nogle 
andre muligheder for at lære dem tingene, siger han. 

Nye forløb med det toårige Læringslokomotiv sættes i gang 
til efteråret, og alle tre lærere vil gerne være med igen, selv om 
det med Per Sørensens ord var mere ”knaldhårdt”, end han 
havde forestillet sig. Jette Nissen mener, at hun har fået erfa-
ringer med, som kan bruges i et nyt forløb.

- Jeg ved i hvert fald, at jeg vil strukturere min arbejdstid 
anderledes og sætte mere tid af til individuelle samtaler. Dem 
har jeg taget mig tid til sidst, fordi der var et meget stort behov 
for dem, siger hun. •



i mange år betragtede man i den danske 
underviserverden klasseledelse som no
get ”for børn” i de mindre folkeskoleklas
ser. Men ny forskning viser, at der helt op 
på niveauet for de korte videregående ud
dannelser stadig er behov for, at en un
derviser er en tydelig leder af undervis
ningen. Sker det ikke, mister de unge i 
alt for mange tilfælde motivationen og 
risikerer at skride ind i den dårlige cir
kel af fravær og frafald.

 Hvis man skal finde et synonym for 
motivation, er det faglig selvtillid. Og fag
lig selvtillid er det brændstof, man kø
rer på, når man skal lære. Men motiva
tion er ikke en generel personlig selvtil
lid. Det knytter sig til noget meget speci
fikt som faget, undervisningen og fagets 
lærere, siger Dorte Ågård, seniorrådgi
ver og ph.d. på Institut for Læring og Fi
losofi på Aalborg Universitet, og forkla
rer, at man kan for eksempel godt være 
meget motiveret for engelsk, men meget 
lidt motiveret for matematik:

klasseledelse  
- iKKe Kun  
for børn
Motivation og klasseledelse er to sider af samme sag: 
Hvis en lærer er bedre til at styre og sætte rammer 
for undervisningen, bliver eleverne mere motiverede. 
Det gælder helt op til de videregående uddannelser, 
lyder hovedbudskabet i et nyt projekt, der leverer 
otte meget praktiske motivationsboostere som 
inspiration.

a f  d o r t h e  P l e c h i n g e r  /  f oto :  h e l e n e  b ag g e r

 Så motivation er baseret på de erfa
ringer, man har haft indtil nu. Og derfor 
er læreren og vedkommendes klassele
delse vigtig, for det er dér, læreren kan 
give eleven positive erfaringer og støtte 
og sige: Det kan du da godt finde ud af. Og 
derfor kan den måde, læreren forholder 
sig til eleven på, bryde nogle negative er
faringer, siger hun.

alle kan lære klasseledelse

Dorte Ågård har forsket i og skrevet ph.d. 
om klasseledelse i ungdomsuddannel
serne, og det var med denne baggrund, 
at hun blev kontaktet af Erhvervsakade
miet i Aarhus. De ville gerne have mere 
viden om, hvad der er i spil i forhold til 
motivationen hos deres studerende. Der
udover ville de gerne undersøge, om der 
er var noget, underviserne og instituti
onen kunne gøre for at booste motivati
onen. Dorte Ågård gik derfor sammen 
med de to projektledere Mette Risga
ard Olsen og Susanne Østergaard Olsen 
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i gang med en større spørgeskemaunder
søgelse blandt studerende og lærere på 
syv erhvervsakademier. Udgangspunk
tet var motivation, men undersøgelsen 
viste et overraskende stærkt behov for 
klasseledelse.

Undersøgelsen viste nemlig, at de unge 
havde svage personlige studiekompeten
cer. De kunne ikke planlægge deres tid, 
ikke overskue deres arbejde eller kon
centrere sig. Derfor var der mange, der 
mistede motivationen. De efterspurgte 
også tydelighed samt klare og faste ram
mer i undervisningen, og derudaf kom te
maet om klasseledelse i projektet frem, 
forklarer Dorte Ågård.



 sådan booster du motivationen 

Hjælp til de personlige studiekompetencer hos den unge:
1. Planlægning
2. Koncentration

Inspiration til klasseledelse:
1. Rammesætning af lektionen
2. Spilleregler for brug af devices

Rammesætning af de studerendes arbejde:
1.	Adgangsbilletten
2. Professionalisering af gruppearbejde

Bedre feedback:
1. Den gode præstation
2. Refleksion og selvevaluering.

Du	kan	finde	materialet	med	nærmere	beskrivelser	og	klare	in-
struktioner	på,	hvad	du	kan	gøre	som	lærer,	ved	at	skrive	Otte	
motivationsboostere	i	søgefeltet.	Så	kommer	materialet	i	pdf	
og kan anvendes direkte.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Susanne Østergaard Ol-
sen på suol@eaaa.dk og Mette Risgaard Olsen på mrol@eaaa.dk. 

Det er en evig diskussion på de videre
gående uddannelser, hvor styrende man 
som underviser skal være, og hvor meget 
selvstændighed, man kan forvente af de 
unge, der over en sommer går fra at være 
elever til studerende.

 Men en af hovedpointerne er, at det 
i højere grad er en læreropgave at ram
mesætte arbejdet, end lærerne gik og tro
ede var nødvendigt, siger Dorte Ågård.

Er klasseledelse noget, alle undervi
sere kan lære?

 Ja! Det er noget, alle kan blive bedre 
til, selv om det for nogen falder mere na
turligt end for andre. Klasseledelse skal 
ikke opfattes som et personligheds
spørgsmål. Det er en meget praktisk di
sciplin, der blandt andet handler om, 
hvilke rammer man for eksempel sætter 
op for gruppearbejde med et ”hvad skal I 
lave, hvordan og med hvilket mål” – el
ler for brugen af mobiler og computere.

arbejder parvist

Mette Risgaard Olsen og Susanne Øster
gaard Olsen fra Erhvervsakademiet i 
Aarhus har været de praktiske ledere 
på projektet. De har med udgangspunkt 
i spørgeskemaundersøgelsen sammen 
med Dorte Ågård fundet de fire proble
mområder i forhold til motivationen og 
ud fra det og litteraturen om, hvad man 
kan gøre, formuleret otte såkaldte inter
ventioner eller motivationsboostere. 18 
undervisere fra tre forskellige erhvervs
akademier har afprøvet en eller flere af 
dem parvis, og denne metode – ”Inter
vention som metode” – har virket godt, 
siger Mette Risgaard Olsen.

 Det, der virker, er den systematiske, 
metodiske tilgang og det, at man arbej
der sammen to og to, så man løbende 
kan forbedre sin pædagogiske praksis 
med sparring fra en kollega – og efter
følgende dele det med hele underviser
gruppen, siger hun.

Susanne Østergaard Olsen forklarer, 
at mange af interventionerne også mere 
indirekte har handlet om klasseledelse. 
De undervisere, der afprøvede dem, har 
både skullet turde at sætte rammen for 
det, der foregik, når de studerende var 
sammen på holdet, derhjemme og i grup
pearbejde:

 Det vil sige, at man som underviser 
tager ansvaret ved for eksempel at ind
føre Adgangsbilletten, som er en af inter
ventionerne. Her skal den studerende bi
drage med noget for at få adgang til un
dervisningen. siger hun. Det vil for ek
sempel sige aflevere et skriftligt resume 
af det, de har læst. 

De lægger begge vægt på, at boosterne 
er små, praktiske tiltag. Styring af for ek
sempel devices er ikke ”raketvidenskab”, 
men enkle virkemidler. Og det er også dét, 
de har fået at vide af de undervisere, der 
har arbejdet med motivationsboosterne 
– at det er noget, de kan bruge. De enkelte 
boostere er beskrevet i et hæfte med at par 
sider hver, og så kan man slå op og finde 
ud af, hvad man kan gøre – og følge op:

 Vi har selv været overrasket over, 
hvor stor interesse, der har været for vo
res projekt. Både i vores egne rækker, men 
også fra andre uddannelser. Jeg tror, det 
skyldes, at det er så super lavpraktisk, si
ger Mette Risgaard Olsen.

De foreløbige erfaringer med at af
prøve andre måder at undervise på har 
betydet, at ledelsen på Erhvervsakade
miet i Aarhus har besluttet, at alle nyan
satte skal have et kursus i klasseledelse. 
Dorte Ågård holdt for nylig et sådan kur
sus og fortæller, at uddannelseslederen 
bagefter fortalte, hvad det har betydet 
for fraværet. 

 Hun havde ikke statistik, men hun 
fortalte, at hun plejede at have et par ad
varselssamtaler om ugen med studerende 
på grund af deres fravær. Hun havde in
gen haft den seneste måned på de hold, 
hvor lærerne praktiserede anderledes 
klasseledelse. Det kan selvfølgelig have 
andre årsager, men det er tankevæk
kende, siger Dorte Ågård. • 

Dorte Ågård skrev i 2013 bogen ”Klassele-
delse i ungdomsuddannelserne”. Hun har 
tidligere været interviewet i Uddannelses-
bladet om styringen af devices i undervis-
ningen nr. 7-2016.
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SUDOKU LET

3 7 6 2 9

5 4 8 2 7

2 4 5

7 2 4

8 3 6 7
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6 1 5

7 5 3 9 2

2 1 9 6 3

6 7 5

2 9 8

2 9

8 4 6

4 6 8 2

6 7 3

1 9

3 6 1

3 9 4

SUDOKU SVÆR

Det er blevet stadig sværere for tillidsrepræsentanterne at råbe lederne op. Derfor er ét af OK-kravene en 
styrkelse af TR’erne.
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18.-19. april 
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 ungdoms- 
uddannelserne? 
 
For:  Uddannelsesforbundets medlemmer  
Tid og sted:  Kl. 10-13 (den efterfølgende dag) i Horsens
 Opus Horsens  
 Egebjergvej 1, 8700 Horsens 
Kontakt:  Tine Mai Petersen 
 tmp@uddannelsesforbundet.dk
Pris: Tilmelding før 18. februar, 3.700 kroner
 Tilmelding efter 18. februar, 4.500 kroner

Tilmelding:  SENEST 18. marts

20.-21. marts
Supplerende arbejdsmiljø 
 
Sådan sikrer du trivsel. Få redskaber til at arbejde med  
psykisk arbejdsmiljø som arbejdsmiljørepræsentant. 
 
For:  Arbejdsmiljørepræsentanter
Tid og sted:  Kl. 10.30-13 (den efterfølgende dag)  
 i Roskilde, Scandic Roskilde  
 Ved Ringen 2, 4000 Roskilde 
Kontakt:  Tine Mai Petersen 
 tmp@uddannelsesforbundet.dk 
Pris: Tilmelding før 31. januar, 3.500 kroner 
 Tilmelding senest 28. februar, 4.000 kroner 

Tilmelding:  SENEST 28. februar

3.-4. april + 30. april 
Vejledning i praksis
 
Introduktion til motiverende vejledning med særligt fokus  
på metode, implementering og fastholdelse af deltagerne i  
en læringsproces. 
 
For: Vejledere på ungdomsuddannelserne
Tid og sted:  Kl. 9-16 i København  
 Uddannelsesforbundets sekretariat 
 Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K
Kontakt:  Pernille Nihøj 
 pni@uddannelsesforbundet.dk 
Pris: 3.000 kroner for medlemmer
 4.000 kroner for ikke-medlemmer    
                            
Tilmelding:  SENEST 17. december

2. og 3. maj
Kollegial supervision for undervisere  
og vejledere
 
Lær at give dine kolleger supervision. 
 
For: Undervisere, vejledere - enten individuelt eller 
 i mindre gruppe af kolleger sant teamledere og  
 ledere 
Tid og sted:  Kl. 9-16 i København  
 Uddannelsesforbundets sekretariat 
 Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K
Kontakt:  Pernille Nihøj 
 pni@uddannelsesforbundet.dk 
Pris: 2.800 kroner for medlemmer
 3.300 kroner for ikke-medlemmer                   
 
Tilmelding:  SENEST 4. april

Tilmeld dig forbundets møder og konferencer på:  
uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer

UDPLUK AF   
MØDER OG KONFERENCER



 Forbrug af stoffer fordelt på uddannelsesspor
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rundt regnet Hver sjette elev og kursist på erhvervsuddannelser og VUC tager 
illegale stoffer mindst en gang om måneden. Blandt produktionsskoleelever er det 
cirka hver ottende. 

Det afslørede en undersøgelse blandt knap 3.000 unge i 2014, og de tal holder 
stadig, fortæller hovedforfatteren af undersøgelsen, Mads Uffe Pedersen, profes-
sor ved Center for Rusmiddelforskning.

Han har siden undersøgelsen set på de unge, som er nået dertil, at de er blevet 
indskrevet i misbrugsbehandling. Omkring halvdelen af dem, han og hans forsker-
kolleger har talt med, er i gang med en ungdomsuddannelse. Af dem går 17 procent 
på en produktionsskole, 14 procent på en erhvervsskole og syv procent på VUC, vi-
ser de nye tal fra rapporten Behandling af unge der misbruger stoffer. 

Der er ikke den store forskel på gymnasierne og de forberedende uddannelser, når 
det gælder et forbrug af illegale stoffer. Det ligger på et par gange om måneden. Men 
når det gælder et jævnligt forbrug – mindst 8-10 gange om måneden – er de forbere-
dende uddannelser og erhvervsuddannelserne overrepræsenteret, viser rapporten.

- Det afspejler den forskel, der er på dem, der har et misbrug, og dem, der tager 
det lidt mere kontrolleret, forklarer Mads Uffe Pedersen. • 

tema: elever, drUgs og din rolle

disse Unge 
har svÆrest 
ved at blive 
stoFFri
Har du også indtrykket af, at alt for mange 
af dine elever og kursister sidder og sumper i 
undervisningen, kan du måske nu finde noget af 
forklaringen rent statistisk. En stor del af de unge 
fra produktionsskolerne, erhvervsskolerne og VUC 
har nemlig et stort dagligt forbrug af rusmidler, og er 
blandt de unge, som har sværest ved at blive stoffri.

a f  a n d r e a s  a n to n i  lu n d  

 spot en misbruger

Der er ikke nogen endegyldig liste, 
som man kan bruge til at spotte en 
misbruger. Men der er mulige tegn.  
For eksempel, at den unge:

•	 	Pjækker	fra	skolen

•	 	Laver	ikke	lektier

•	 	Glemmer	ofte

•	 	Er	ukoncentreret

•	 	Mister	interessen

•	 	Er	irritabel

•	 	Mangler	energi

•	 	Er	trist

•	 	Trækker	sig	fra	gamle	venner

•	 	Isolerer	sig	med	nye	venner

•	 	Isolerer	sig	med	pc	eller	lignende.

Kilder: Mads uffe Pedersen,  
center for rusMiddelforsKning, og u-turn



28 Uddannelsesbladet 01 / 2018

fortæller Isabella Koppel, der er daglig leder af Stofrådgiv-
ningen Novavi.

Feststofferne medfører også lange byture. Det gør krop-
pen træt, ligesom de kan påvirke humøret.

- De fjerner noget af dopaminen i hjernen, så man bli-
ver mere irritabel. Det kan føre til flere konflikter med læ-
rerne. Og de unge bliver ofte lidt triste, hvilket kan betyde, 
at det er sværere at være på skolen. Det er typisk også derfor, 
de pjækker eller sover længere, forklarer Isabella Koppel.

Af skadelige stoffer fremhæver professor Mads Uffe 
Pedersen især opioiderne – blandt andet heroin og morfin 
samt amfetamin og kokain – som meget afhængigheds-

hash er  
noget For sig

Ingen accepterer brugen af hårde stoffer.  
Men hashrygning splitter vandene.  
I samfundet. På skolerne. Selv blandt eksperterne.
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ligner dagens unge gårsdagens. På det seneste er amfeta-
min blevet overhalet af kokain som fortrukken feststof. 
Men det mest brugte ulovlige rusmiddel blandt unge er 
cannabis. Det siger alle undersøgelser og eksperter.

Forbruget af hash blandt unge er da også støt stigende, 
samtidig med, at hashen bliver stadig stærkere. De fleste 
unge hashrygere ryger det i deres fritid, og enkelte møder 
skæve op til undervisningen.

Ingen er i tvivl om, at det påvirker de unges skolegang. 
Dilemmaet er, hvornår lærere og skoler skal gribe ind. 

Et grundlæggende spørgsmål i den diskussion er, hvornår 
der er tale om et misbrug. Og allerede her ender enigheden.

- Der er nogle stoffer, som er farlige i endog meget små 
doser. Men fordi du drikker en øl om aftenen, når du kom-
mer hjem, er det ikke nødvendigvis et misbrug. Det bliver 
diskuteret omkring cannabis, hvor meget man skal ryge, 
for at der er tale om et misbrug, forklarer Mads Uffe Pe-
dersen, professor ved Center for Rusmiddelforskning.

definitionen på et misbrug

Ifølge ham kan man definere det som et misbrug, hvis der 
er tale om et skadeligt forbrug, eller hvis der udvikles en 
afhængighed af stoffet. Med skadeligt mener man, at bru-
geren fungerer dårligere såvel fysisk, psykisk som socialt, 
og hos unge også, hvis det går ud over deres uddannelse. 

Enig er de fleste dog i, at stoffer er skadelige – særligt 
for unge – da deres hjerner ikke er færdigudviklede. Ikke 
mindst kan forbrug af stoffer få langvarige konsekvenser 
for unges hukommelse og indlæring. 

- Nogle unge oplever, at hashen hjælper dem med at 
sidde stille i skolen. Problemet er, at deres indlæring bli-
ver svækket, så de ikke kan huske, hvad der foregår i ti-
merne. Også feststofferne roder ved hjernen, så man har 
svært ved at huske, et par dage efter at man har taget dem, 
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tema: 

 3 gode råd til skolen

•	 	Udarbejd	en	hashpolitik,	så	den	enkel-
te lærer ved, hvad vedkommende skal 
foretage	sig,	hvis	han	eller	hun	støder	
på en elev, der ryger hash

•	 	Det	konkrete	 indhold	af	hashpolitik-
ken skal tilpasses den enkelte skole. 
Men underviserne skal vide, hvem de 
skal	henvise	den	unge	til	–	altså	en	per-
son, som har ansvaret for, hvad der vi-
dere skal ske

•	 	Den	ansvarlige	kan	for	eksempel	være	
en lærer, som har det som særlig opga-
ve, en vejleder, ledelsen eller en samar-
bejdspartner uden for skolen.

Kilde: birgitte siMonsen, siMonsen & illeris

 5 gode råd til læreren

•	 	Del	din	bekymring	med	dit	team	eller	en	
kollega, der kender den unge, og overvej, 
hvem der skal tale med den unge

•	 	Fortæl	den	unge	om	dine	bekymringer,	
forbliv interesseret, og skab et trygt rum

•	 	Undgå	at	 fordømme,	og	pas	på	 egne	
holdninger

•	 	Vær	nysgerrig	på	hele	den	unges	liv	–	og	
ikke kun misbruget

•	 	Henvis	til	professionel	rådgivning,	hvis	
der er behov for det.

Kilde: u-turn, Københavns KoMMunes tilbud til 
unge Misbrugere under 25 år

skabende og sundhedsskadelige. Hallu-
cinogenerne såsom LSD er ikke afhæn-
gighedsskabende, men de kan medføre 
psykiske skader.

i en kategori for sig

Hash er ifølge professoren i en kategori 
for sig selv.

- Afhængighedssyndromet – herunder 
abstinenser – er ikke så voldsomme for 
cannabis som for de fleste andre illegale 
stoffer. Til gengæld bliver man langt hur-
tigere afhængig af cannabis end af for ek-
sempel alkohol. Fysiske abstinenssymp-
tomer kan allerede ses efter to ugers dag-
ligt forbrug. Derudover kan det udløse 
psykoser hos psykisk sårbare – især hos 
de unge, forklarer han.

Hvor af hængighedsskabende, man 
anser hash for at være, har betydning 
for, hvornår der er behov for at gribe ind 
over for rygeren.

Man bør som lærer blande sig, hvis 
man kan se, at der er nogen, som har pro-
blemer. Andet er misforstået hensyn, me-
ner Mads Uffe Pedersen.

Grænsen går dog for Mads Uffe Peder-
sen ved at blande sig i, hvad de unge fore-
tager sig uden for skolen. For eksempel 
hvis de ryger hash i weekenden.

romantisering af hashforbrug

Den grænse er imidlertid alt for løst opteg-
net, mener Birgitte Simonsen, der er forhen-
værende professor ved såvel Roskilde Univer-
sitet som Danmarks Pædagogiske Universi-
tet og i dag er partner i konsulentfirmaet Si-
monsen & Illeris.

Hun mener, at skolerne også skal gribe ind, 
når hashforbruget foregår i weekenden – og 
altså ikke kun når det er i direkte forbindelse 
med undervisningen. 

- Der sker forandringer i unges hjerner, der 
ikke kan genoprettes. Ryger du meget som ung, 
så bliver indlæringen og hukommelsen aldrig 
så god, som den kunne have været, pointerer 
Birgitte Simonsen.

Derfor giver det ifølge hende ikke mening 
at skelne mellem forbrug i og uden for skole-
tiden. Alligevel støder hun meget ofte på læ-
rere, vejledere, skoler og myndigheder, der 
ikke vil blande sig i de unges forbrug i friti-
den. En del af forklaringen er ifølge Birgitte 
Simonsen, at der er en romantisering om-
kring det at ryge hash. 

- Det er en afspejling af voksensamfun-
det. Man skal slå sig løs og ikke være kede-
lig. Men der er en hårfin balance. For så snart 
det opfattes som om, man har en afhængig-
hed, er man en taber. Det er der ingen, der vil 
have med at gøre. Du forventes som ganske 
ung at kunne balancere på den knivsæg. Og 
det kan de unge ikke, når det gælder hash, på-
peger Birgitte Simonsen, der betegner hash 
som dybt afhængighedsskabende.

Romantiseringen hos de voksne skyldes 
blandt andet, at de selv har røget hash i de-
res ungdom. 

Ifølge Birgitte Simonsen kan skoler, der 
taler åbent om misbrugsproblemer og for-
søger at løse dem, samtidig risikere at blive 
stigmatiseret. Dog mindre i dag end for blot 
et par år siden. 

- Der er en voldsom fortielse. Det er lige-
som ikke det smarteste problem at stå med 
som skole. Og så er der nogle vejledere, der si-
ger, at det er psykiske og sociale problemer, 
der ligger bag hashrygningen. Det er det må-
ske også. Men derfor kan man godt adressere 
selve det, at de unge ikke skal ryge hash, på en 
meget mere massiv måde, end man gør, mener 
den forhenværende undervisningsprofessor.

Hos lærerne er reaktionen ifølge Birgitte 
Simonsen typisk at lukke øjnene for problemet.

- ”Jeg ved ikke noget. Jeg kan ikke gøre no-

elever, drUgs  
og din rolle
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HVOR  
GODT ER  
DU FORSIKRET, 
HVIS DU MISTER 
JOBBET?

Tegn FTFa Lønsikring i dag og få de første 
seks måneder til halv pris.
 
Få mere at vide om FTFa Lønsikring.  
Sms Lønsikring til 1980, så ringer vi dig op.  
Eller ring direkte til os på 70 13 13 00. 

Læs mere på ftfa.dk/loensikring 

Med en lønsikring er du garanteret  
et beløb oven i dagpengene, hvis du bliver ledig. 
Du kan være lønsikret og få dækning, helt til du fylder 65 år.

- de ved jo godt, hvilke skader de gør på 
sig selv, forklarer Birgitte Simonsen, 
konsulent og forhenværende professor.

Hun har været med til at udarbejde 
undervisningsmaterialet Projekt PAS, 
der er inspireret af amerikansk forsk-
ning. Tilgangen er at påvirke unges 
holdning og kun i begrænset omfang 
belære dem om hash’ skadevirkninger.

- Lektionerne er helt anderledes, 
end de unge tror. De tror, de skal ind 
og høre om skadevirkninger. I stedet 
er der blandt andet et par videoer med 
to unge mænd, man følger. Først for-
tæller de, at de vil holde op med at ryge. 
Så tror eleverne, at det nok ender godt. 

Men det gør det ikke. Fem måneder se-
nere siger de to unge mænd nøjagtigt 
det samme. Det gør indtryk, forklarer 
Birgitte Simonsen.

Materialet, der er frit tilgængeligt, 
består desuden af spil og stof til otte 
lektioner. Alt samme med fokus på at 
bearbejde de unges holdninger, vær-
dier, sociale kompetencer og evne til 
at vurdere risici. 

Projekt PAS er udviklet af Fo-
rum100% i samarbejde med Center 
for Rusmiddelforskning. Sundheds-
styrelsen har bevilget midlerne til pro-
jektet som en del af satspuljeaftalen 
for sundhedsområdet for 2015-2018. •

videoKliP og sPil  
sKal ryKKe  
de unges værdier
Fremfor at belære de unge om hashens skade
virkninger er målet med et nyt undervisnings
materiale at få dem til at ref lektere over, hvad de vil 
med deres liv. 

samtaLer, påmindeLser og opfølg-
ning. Og så lige nogle gavekort. Det er 
ingredienserne i en ny behandlings-
metode, som har vist sig at være sær-
lig effektiv til at hjælpe unge ud af stof-
misbrug.

Det er Center for Rusmiddelforsk-
ning, der har afprøvet metoden. For-
skerne testede fire forskellige behand-
lingsforløb blandt 460 unge i alderen 
15 til 25 år fra ni kommuner. 

En af de største udfordringer for 

unge med stofmisbrug er at forblive i 
behandling. Og her viste det sig sær-
ligt virkningsfuldt at give de unge et 
gavekort på 200 kroner for hvert an-
det fremmøde. De unge blev også min-
det om samtalerne med en sms, mail 
eller opringning.

I alt 50 procent af de unge var stof-
fri, ni måneder efter at de blev indskre-
vet i behandling. I andre behandlinger 
ligger succesraten på 30-35 procent. 

get. Det er ikke mit bord. Jeg har til-
lid til, at de unge selv har styr på det. 
Det er uden for min komfortzone,” ek-
semplificerer hun.

Mads Uffe Pedersen kender godt 
problematikken med lærernes mang-
lende lyst til at gribe ind.

- De fleste lærere kender de unge 
med problemerne godt. Men fra at 
have mistanke om, at de ryger hash 
og måske tager andre stoffer, og til at 
gøre noget, vil der nok være mange læ-
rere, som ikke mener, at det er deres op-
gave, lyder det fra Mads Uffe Pedersen. 

ansvaret ligger hos skolerne

Ud over en større grad af indblanding 
efterlyser Birgitte Simonsen en mere 
ensartet tilgang fra skolernes side.

- De unge, der har de her problemer, 
har gået på mange forskellige skoler 
og er stødt på mange forskellige hash-
politikker. Alt fra nultolerance med 
hunde og gennemsøgning af skabene, 
til at man ser igennem fingre med det, 
bare det ikke lige foregår i øjenhøjde. 
Det er rodet, mener Birgitte Simonsen.

Mats Anderberg, lektor i pædago-
gik ved Linnéuniversitet i Sverige, 
fremhæver, at unge med misbrugs-
problemer ofte giver sig selv skylden 
for, at det går dårligt på skolen. Det er 
problematisk, fordi det tager ansvaret 
fra skolerne, mener Mats Anderberg.

Han er en del af et forskerhold, der 
har interviewet 415 unge med en gen-
nemsnitsalder på 17 år.

36 procent siger, at forskellige in-
dividuelle problemer og egenskaber 
er årsag til, at de har haft det svært i 
skolen og ligeledes peger 13 procent 
peger på, at de ikke har fået den nød-
vendige hjælp og støtte fra skolen, at 
deres lærere er uengagerede, og i en-
kelte tilfælde at lærerne er krænkende 
eller racistiske.  

Og ligeledes 13 procent siger, at de-
res problemer skyldes, at de er blevet 
mobbet i skolen. 

- Men ligegyldigt hvad de unge me-
ner, at årsagen er til, at de har proble-
mer med skolen, så er det skolens an-
svar at tage hånd om det, slår Mats 
Anderberg fast. •

gavekort skal lokke Unge  
i behandling
En ny metode, der noget kontroversielt benytter 
sig af gavekort til at få de unge til at møde op i 
behandling, har vist usædvanligt gode resultater. 
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tema: elever, drUgs og din rolle



HVOR  
GODT ER  
DU FORSIKRET, 
HVIS DU MISTER 
JOBBET?

Tegn FTFa Lønsikring i dag og få de første 
seks måneder til halv pris.
 
Få mere at vide om FTFa Lønsikring.  
Sms Lønsikring til 1980, så ringer vi dig op.  
Eller ring direkte til os på 70 13 13 00. 

Læs mere på ftfa.dk/loensikring 

Med en lønsikring er du garanteret  
et beløb oven i dagpengene, hvis du bliver ledig. 
Du kan være lønsikret og få dækning, helt til du fylder 65 år.
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gulerod  frem for pisk

Ideen bag gavekortene er at belønne de unge 
for at møde op frem for at straffe dem, hvis 
de udebliver. 

- Det har vist sig at være vældig kontro-
versielt. Man diskuterer ellers ikke så meget, 
at man giver for eksempel jobpræmier, hvis 
man vil have folk i arbejde. Men lige præcis 
når det gælder unge med misbrug, så er det 
tilsyneladende et stort problem, at man be-
lønner, siger Mads Uffe Pedersen, der er pro-
fessor ved Center for Rusmiddelforskning, 
og en af forskerne bag projektet.

Han kan dog ikke se det problematiske 
i metoden.

- Vi bruger i samfundet belønning til at 
fremme alt, hvad vi synes er hensigtsmæs-
sig. Og vi ved, at straf aldrig har haft nogen 
gavnlig effekt i behandlingen af misbrug. I 
projektet blev gavekort brugt som en måde 
at vise den unge på, at forløbet blev betrag-
tet som et reelt stykke arbejde, og at sam-
fundet godt ville honorere den unges vedhol-
dende forsøg på at blive stoffri, siger Mads 
Uffe Pedersen.

Han fremhæver, at mere end hver tredje 
af de unge, der søger behandling for deres 
misbrug, har en psykiatrisk diagnose, og at 
70 procent af dem kommer fra hjem, som un-
der deres opvækst har været præget af mis-
brug, omsorgssvigt eller begge dele. 

- Hvis man er imod at bruge belønning 
som metode for netop denne gruppe, bliver 
det meget moralsk. Så er det det samme som 
at sige, at dem, der har et misbrug, skal straf-
fes. Disse unge er meget uvante med at mod-
tage anerkendelse for noget som helst, på-
peger professoren og tilføjer, at de ikke skal 
have samme muligheder som andre.

Rapporten bag behandlingsmetoden af-
slører også, at der er stor forskel på, hvilket 
uddannelsesspor de unge, der går i skole og 
er i behandling, går på. Her er de korte ung-
domsuddannelser overrepræsenteret. Pro-
duktionsskoleelever og kursister på FVU, 
STU, TAMU og EGU er blandt dem, der har 
sværest ved at blive stoffri. Her er det 30 pro-
cent, der er stoffri ni måneder, efter at be-
handlingen er afsluttet. •

 ProduKtions sKolelærer: 

svÆrt at 
hjÆlPe På 
et år
På produktionsskolen i Odense, 
Elsesminde, er det at tage sig af de 
unges sociale problemer en del af alle 
værkstedslærernes arbejde. Som lærer 
på musikværkstedet kommer Nicolaz 
Nørholm i kontakt med mange unge,  
som har et misbrug – oftest af hash.

a f  a n d r e a s  a n to n i  l u n d  /  f oto :  K ata r i n a  s u n d e l i n ,  P o l f oto
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- vores poLitik er ikke at smide den unge ud, 
bare fordi det bliver spottet eller opdaget, at 
de ryger hash en enkelt gang. Vi anerkender, 
at de har et forbrug, og hjælper dem med at 
få et samarbejde med et misbrugscenter, så 
de kan forsætte deres uddannelse, fortæller 
Poul Fridan Jørgensen.

Eleverne må ifølge skolens politik ikke 
ryge, sælge eller opbevare hash og drikke al-
kohol på skolehjemmet. Gør de det, kan det 
være bortvisningsgrund. Skolen har endda 
mulighed for at narkoteste eleverne. 

Afgørende for, om en elev rent faktisk bli-
ver bortvist, er blandt andet, hvorvidt den 
unge er indstillet på at gøre noget ved mis-
bruget. Det betyder typisk, at den unge skal 
indvillige i at tale med en misbrugskonsu-
lent. Nægter den unge, bliver eleven bortvist.

- Det handler altid om at samarbejde med 
de unge. Jeg spørger dem, om det er noget, de 

sKolehJeMsleder: 

kan bedst 
Påvirke, 
hvis 
vi ikke 
bortviser
På ZBC Slagelse har man 
de unges misbrugsproble
mer tæt ind på livet, fordi 
ZBC er en heldagsskole. 
Poul Fridan Jørgensen er 
skolehjemsleder og har sid
det i en arbejds gruppe med 
blandt andet repræsentanter 
fra et misbrugs center for at 
 udvikle skolens misbrugs
politik. 
a f  a n d r e a s  a n to n i  l u n d

- HasHmisbrug er desværre noget, som også op-
leves i musikmiljøet. Ofte er man som musiker på 
steder, hvor der er fest og farver, og hvor man bliver 
tilbudt alkohol og stoffer. Desuden har jeg en ople-
velse af, at hashmisbrug også er en del af musikmil-
jøet – ikke mindst inden for hip hop- og techno-mil-
jøet, hvor det opleves som en del af kulturen at ryge 
hash i forbindelse med at skrive sange og producere 
musik. Mange af de unges forbilleder taler åbent om 
at ryge hash, fortæller Nicolaz Nørholm.

Han kan som musiklærer ofte høre på de unges 
manglende evne til at holde rytmen, holde fokus el-
ler spille sammen med andre, at de kan have et mis-
brug. Det kan også komme til udtryk ved dårlig hy-
giejne, dårlig hukommelse, koncentrationsbesvær, 
manglende appetit, træthed, klikedannelse, mistriv-
sel, depression og angst.  

Hver dag spiser værkstedslærerne morgenmad 
sammen med eleverne på værkstedet. Her taler Ni-
colaz Nørholm med eleverne om deres holdninger til, 
hvad der sker ude i verden – og nogle gange også om, 
hvornår der er tale om et misbrug. Det er en måde at 
bearbejde de unges holdninger på.

Værkstedslærerne på Elsesminde tager desuden 
løbende en til en-samtaler med eleverne med fokus 

på de personlige, sociale og faglige kompetencer, der er nødvendige for 
at starte og gennemføre en ungdomsuddannelse.

- Jeg kan spørge direkte, om eleven ryger hash eller har et andet mis-
brug. Og jeg fortæller dem, at jeg spørger, fordi jeg bekymrer mig om 
dem, gengiver musiklæreren gennem 20 år på Elsesminde.

Hans erfaring er, at det ofte tager de unge et års tid, før de for alvor 
åbner sig op. Der ligger nemlig som oftest stærke udfordringer og bar-
rierer til grund for deres misbrug. 

- Der er enormt frustrerende, at elever som udgangspunkt kun må 
gå på produktionsskole i et år, da jeg af og til må give slip på dem på det 
tidspunkt, hvor jeg virkelig kunne begynde at gøre en forskel, pointe-
rer Nicolaz Nørholm.

Ryger den unge hash mere end en gang om måneden, skal Nicolaz 
Nørholm henvise den unge til en misbrugskonsulent, hvor den unge 
kan starte med at få tilbudt fem anonyme samtaler. Hvis der er yder-
ligere behov for behandling, kan eleven efterfølgende overflyttes til lø-
bende samtaler med en fast tilknyttet konsulent på et misbrugscenter.

- Jeg går op og ned ad de unge dagen lang og lægger øre til elevernes 
livshistorier og spotter samtidig ufatteligt mange af deres udfordrin-
ger. Jeg har et brændende ønske om, at vi som værkstedslærere får et 
meget tættere samarbejde med misbrugskonsulenterne, så vi kan dele 
vores observationer. Der mangler opmærksomhed på, hvordan den 
unge, værkstedslæren og konsulenten sammen styrker indlæringen hos 
den unge og læringsmiljøet i sin helhed, efterlyser Nicolaz Nørholm. •

tema: 
elever, drUgs  
og din rolle
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- vi opLever, at der er overraskende 
mange, som tager stoffer i weekenden 
og ryger hash dagligt, fortæller Estrid 
Hansen. 

På KVUC tager man dog først fat i de 
unge, hvis forbruget er et forstyrrende 
element i forhold til deres uddannelse. 

- De unge er faktisk forbløffende ærlige 
omkring deres forbrug. Det er mere spørgs-
målet om, hvorvidt det er et problem, vi 
skal diskutere. De unge mener ofte, at de 
har styr på det. Så vi italesætter det først 
som et problem, når de kommer for sent i 
skole, misser deres prøver, ikke kommer 
til deres samtaler eller dukker skæve op 
i skolen, forklarer Estrid Hansen.

- Vi definerer sammen, om det er et pro-
blem eller ej. Én ting er, hvad jeg synes. 
Men det er først, når vi er enige om, at det 
er noget, der skal gøres noget ved, at vi kan 
arbejde med det. Man kan ikke hjælpe en, 
der ikke vil hjælpes, uddyber hun.

Bliver hun og den unge enige om, at der 
er tale om et misbrug, bliver der udformet 
en handleplan i samarbejde med den unge.  

- Vi lægger vægt på, at de unge føler sig 
godt behandlet uanset deres udfordringer, 
og at vi ikke er berøringsangste. 

Estrid Hansen kan tage kontakt til 
misbrugsenheder eller U-turn - et tilbud 
fra Københavns Kommune til unge un-
der 25 år, som har et hash- eller stofmis-
brug. De unge kan få tilbudt både dag- og 
døgnbehandling, og Estrid Hansen tager 
gerne med til møderne. Hvis det er mu-
ligt kombineres behandlingen med ud-
dannelsen på KVUC. 

- Men misbruget står sjældent alene. 
De samme kursister har ofte også psyki-
ske, sociale, økonomiske problemer eller 
boligproblemer, og de udfordringer kan vi 
også tale om. Så kan vi håbe, at det indi-
rekte også kan påvirke deres forbrug, si-
ger Estrid Hansen. •

vuc-Mentor: 
ForbrUget 
må ikke 
Forstyrre 
kUrsisternes 
Uddannelse
KVUC i København har en mentorordning i 
samarbejde med Jobcenter København. Mentor 
Estrid Hansen har mange forskellige opgaver. De 
unge under mentorordningen har det til fælles, at de 
er henvist til uddannelse af Jobcenter København, 
fordi de ikke har bestået niende klasse. Nogle af 
kursisterne har desuden et misbrug.

a f  a n d r e a s  a n to n i  l u n d

vil snakke om, så vi kan komme 
videre. Det vil de jo som regel. 
Det handler om at tale med dem i 
øjenhøjde og vise, at vi ikke er de-
res fjender, men vil hjælpe. De skal 
kunne komme og snakke med mig 
og de andre ansatte om deres pro-
blemer. Vi er jo deres hjem, forkla-
rer Poul Fridan Jørgensen.

Når et behandlingsforløb er sat 
i gang, er det vigtigt, at den unge 
viser, at han eller hun gør frem-
skridt og samarbejder.

- Vi kan godt håndtere dem, hvis 
de laver deres lektier og møder op 
og passer deres skole. Men der går 
en grænse ved, hvis de skal hånd-
tere farlige redskaber som for ek-
sempel landbrugsmaskiner eller 
andet farligt værktøj, understre-
ger skolehjemslederen.

ZBC er en del af et netværk, 
hvor psykologer, lærere, vejledere, 
kommunale sagsbehandlere og re-
præsentanter fra såvel det lokale 
ungehus som misbrugscenter mø-
des for at diskutere konkrete sager.

- De unge har ofte andre pro-
blemer end misbruget alene. Der-
for er det vigtigt at skabe en hel-
støbt indsats for dem, forklarer 
Poul Fridan Jørgensen. 

Misbrugscenteret sender des-
uden jævnligt medarbejdere ud på 
skolen for at holde foredrag i for-
bindelse med, at et nyt kuld ele-
ver starter. Skolen har endvidere 
ansat fire psykologer, som har til 
huse tæt på skolen. • 

tema: 
elever,drUgs  
og din rolle
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Stærke fællesskaber 
– også til din fordel

Sådan får du 5 % i rente på din lønkonto   

 Du er medlem af Uddannelsesforbundet og har afsluttet din  
uddannelse. 

 Du samler din privatøkonomi hos Lån & Spar (LSBprivat®Løn  
er en del af en samlet pakke af produkter og services, som  
din økonomi kredit vurderes ud fra). 

	 Du	behøver	ikke	flytte	dine	realkreditlån.	Men	evt.	ændringer	 
og nye realkreditlån, skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit. 

 De 5 % i rente er på de første 50.000 kr. på løn kontoen.  
Der er 0 % på resten.

	 Rentesatserne	er	variable	og	gælder	pr.	1.	april	2017.

 Se vilkårene på lsb.dk/medlemsvilkår.

Siden	1880	har	Lån	&	Spar	været	en	bank	for	helt	almindelige	 
mennesker.	I	dag	er	vi	også	en	bank	for	fællesskaber.	Vi	er	nemlig	
ejet af mere end 45 organisationer bl.a. Uddannelsesforbundet.

5% er Danmarks højeste rente 
Med	fællesskabet	følger	ekstra	gode	fordele.	Som	bl.a.	5	%	i	 
rente på de første 50.000 kr. på din lønkonto. Det er Danmarks  
højeste rente og noget ingen andre banker kan matche.

For Lån & Spar er en personlig bank, vi deler med hinanden.

på din
lønkonto

VIL DU HAVE 

5 %  
PÅ LØNKONTOEN

Ring: 3378 1965

– eller gå på lsb.dk/ ufb  
og book møde

Lån & Spar har samarbejdet med  
Uddannelsesforbundet siden 2003.  
Det får vi alle sammen mere ud af...

UDD_180104_5%-B_210x270.indd   1 02/01/2018   14.11
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anmeldelser

Fagbøger

ind i Praksis

Af Henrik Hersom og Peter Koudahl (red.), 
bog 270 sider
fagdidaktik i dansk

Af Ellen Krogh m.fl., bog 197 sider
hydraUlik

Af Kaj Holmegaard, bog 220 sider
lÆrermidlernes danskFag

Redigeret af Jesper Bremholm m.fl., 
bog 286 sider
motiverende Undervisning

Af Frans Ørsted Andersen, bog 67 sider
HuskeregLer – matematisk  
Formel samlinger

Af Jette Helland, bog 68 sider
trin 4 dansk – teksthÆFte

Special Pædagogisk Forlag, 28 sider
trin 4 dansk – oPgavehÆFte

Special Pædagogisk Forlag, 48 sider

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

Fart På dansk  håndbog

Af Mette-Marie Rydén, Alinea, 136 sider, 
230 kroner ekskl. moms.

    

Denne bog er en del af en se-
rie målrettet undervisnin-
gen i dansk som andet sprog 
på grundskoleniveau. Bog-
serien kan for eksempel 
bruges i modtagetilbudde-
ne, og materialet bygger bro 
til folkeskolens almenun-

dervisning. Materialet tager højde for, at mod-
tagertilbuddene er en kompleks størrelse med 
løbende indtag af elever, som er fra mange kul-
turer, ikke har samme alder eller er på samme 
faglige niveau i deres sprogudvikling. Materi-
alet er således brugbart i det flersprogede klas-
serum, hvor læreren skal lave differentieret 
sprogundervisning.

”Fart på dansk – håndbog” henvender sig til 
de lærere og pædagoger, der arbejder i modta-
gertilbuddene med børn og unge. Bogen har en 
meget fin balance mellem teori og praksis. Den 
gennemgår nogle af de overordnede mål for 
sprogbaseret undervisning. Samtlige af disse 
mål bliver også beskrevet i forhold til konkrete 
input til hverdagen med eleverne. Rent tema-
tisk gennemgår forfatteren temaerne sprog-
tilegnelsens faser, ordforrådstilegnelse, men 
også selve hverdagen sammen med eleverne 
og udfordringer i klasserummet samt mødet 
med elevens familie. 

Hvert kapitel indledes med en gennemgang 
af kapitlets indhold og afrundes med en hur-
tig gennemgang af kapitlets vigtigste pointer. 
Ting bliver derfor hurtigt gentaget tre gange, 
og den første gennemgang af kapitlets indhold 
er egentlig unødvendig. Samtidigt introduce-
rer forfatteren begreber som ’fokusord’ og ’do-
mæne’, der egentlig blot erstatter læseunder-
visningens ’nøgleord’ og ’overkatagori’. 

Bogen indeholder en masse grafisk og vi-
suelt materiale. Samtidigt er der også en del 
egentlige aktiviteter, der kan tages direkte ind 
i ens undervisning. 

Denne rigtig gode bog kan anvendes i sprog-
undervisningen – gerne sammen med det gra-
tis materiale, der kan downloades på Alineas 
hjemmeside, eller naturligvis sammen med re-
sten af bogserien. Jeg selv var især glad for ka-
pitlerne, der omhandler elevevaluering og ak-
tiviteterne i forhold til elevernes faglige læs-
ning. Endelig er det dejligt, at bogen er me-
get konkret.

Lotte Max Bank 

nye vinkler På erhvervsPÆdagogik – Ud

vikling i teori og Praksis

Af Jette Larsen m.fl., Forlaget Systime, 124 
sider, 150 kroner med moms og forsendelse.

    

Denne yderst beskedne bog 
fokuserer på et særdeles re-
levant emne.

Det kan ikke fremhæves 
tilstrækkeligt meget, at vi 
alle har brug for flere ana-
lyser af, diskussioner om og 
nye vinkler på et uddannel-

sesområde, som Danmark ellers er berømt for.
Det danske erhvervsuddannelsesområde 

er med rette højt anset i udlandet, men vi har 
for lidt fokus på pædagogikken inden for det-
te område.

Bogen rummer tre spændende artikler, som 
handler om betydningen af læringsmiljø og di-
verse relationer – både i overgangen til og på 
selve erhvervsuddannelsen. Endvidere giver 
artiklerne eksempler på, hvordan der kan ar-
bejdes med at forbedre dette.

Desuden kobler forfatterne teoretiske til-
gange med konkrete elementer fra udviklings-
projekter.

Yderst relevant er også en spændende dis-
kussion af forskellige pædagogisk-didaktiske 
udviklingsinitiativer, som har været med til 
at ændre de involverede skolers praksis. Det-
te kunne måske medføre bredere ændringer i 
pædagogikken.

Endelig sætter de sidste artikler interes-
sante spots på erhvervsskolelæreren og den-
nes hverdag.

Her foregår en absolut vigtig diskussion om, 
hvad det kræver at blive og at være en profes-
sionel erhvervsskolelærer.

Alt i alt rummer bogen talrige fagudtryk, 
men altid med gode og tydelige forklaringer.

Desuden er det på bedste vis lykkedes skri-
benterne og redaktørerne at skabe en meget fin 
balance mellem teori og praksis.

Med denne lille bog får vi alle nogle byden-
de nødvendige og nye perspektiver på både 
EUD og KVU.

Ole Fournais 
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klassens FrÆkke dreng – kaPitaler aF 
Unge PÆdagogers danmarkshistorie

Af Egon Clausen, Gyldendal, 304 sider, 
251,96 kroner.

    

Anledningen til at fortælle 
historien om Unge Pædago-
ger er hovedpersonens 75 
års fødselsdag. 

Det hele startede i 1939 
med en forening, blev udvi-
det til også at omfatte et for-
lag og et tidsskrift, og lever i 

dag først og fremmest som et anerkendt forlag.
De første ”Unge Pædagoger” var en for-

ening med repræsentanter fra alle landets se-
minarier. På det tidspunkt var der 18 funge-
rende seminarier, spredt ud over hele landet 
- fra Bornholm til Skive i vest og Tønder i syd. 
Der var både privat - og statsseminarier. Nog-
le kun for kvinder, andre kun for mænd, og fle-
re med rod i en religiøs bevægelse. Seminarie-
elevernes fælles ønske var dog at få mere ind-
flydelse på deres eget studieforløb.

Det første nummer af foreningens tids-
skrift, ”Unge Pædagoger”, blev trykt i decem-
ber 1939, og udsendt til alle landets 2.000 se-
minarieelever.

”Nogle forstandere og lærere på landets se-
minarier talte meget nedsættende om bladet. 
På et enkelt seminarium forbød forstanderen 
ligefrem eleverne at abonnere på det, men der 
var også mange elever, der var glade for bladet. 
Efter blot et par måneder var der 700 abonnen-
ter, og nye kom til hver dag”.

Med dette dyk i arkiverne slår Egon Clausen 
tonen an til at forstå både den herskende pæ-
dagogik og magtforholdene i voksenuddannel-
sen. Det rygtedes, at læreruddannelsen skulle 
ændres, og Unge Pædagoger ønskede at sidde 
med ved forhandlingsbordet.

Bogens forfatter, Egon Clausen, (født 
1940), blev selv uddannet lærer, flyttede fra 
Vestjylland til København, kom ind i kred-
sen af Unge Pædagoger, og blev redaktør af 
tidsskriftet fra 1968-71.   Med andre ord tæt 
nok på historien til at kunne bevidne den 
og på samme tid nøgternt, engageret og tro-
værdigt formidle ”ånden” fra fødselarens liv. 

Beretningen om klassens frække dreng bliver 
fra første til sidste side historien om skoleliv, 
dannelsesidealer, faglige interesser og politi-
ske kampe. Set fra et hidtil ufortalt perspek-
tiv. Alt fortalt veloplagt, med saft og kraft, og 
uden lærernes ”røde kuglepen”. Det har givet 
plads til både opsummering af mange begiven-
hedsrige forløb og frugtbar eftertanke. Læse-
ren bliver simpelthen seriøst oplyst og kloge-
re på mangt og meget ved at læse denne bog. 
En af de illustratorer, som har bidraget til, at 
tidsskriftet, Unge Pædagoger, tog tidsånden 
på kornet, er Klaus Albrechtsen.  På side 264 i 
bogen spidder han klicheen ”Ja, det var lærer, 
man sku have været...... et par timer i skole, og 
så hjem og slange sig på sofaen”.

Adskillige steder i ”Klassens frække dreng” 
kan det være svært at erkende, at ja, sådan var 
det, og sådan skete det, og sådan blev der fak-
tisk sagt.  Det er altså (nutids)historie. På godt 
og ondt. Et af de mange gode eksempler er fra 
kapitlet om indoktrineringsdebatten viser 
spændvidden i diskussionen.  

På et møde i Slagelse Lærerkreds i 1970’erne 
udtalte politikeren Erhard Jakobsen, at ”… læ-
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rerne skal lære eleverne geografi. Gå ad helve-
de til med alt det lirumlarum om at lære dem 
om samfundet”. (side 205). På et senere møde 
i Albertslund ankom han en time for sent, og 
det lokale med 110 tilhørerpladser på rådhuset, 
hvor mødet skulle afholdes, viste sig at være alt 
for lille. Der kom 800.

I fem fyldige hovedafsnit guider Egon 
 Clausen læseren ind i og bag om 75 år af pæ-
dagogikkens Danmarkshistorie.  Oplevet, for-
muleret og udfoldet af miljøet omkring Unge 
Pædagoger.

Hvert hovedafsnit omfatter et tiår fra 
1940’erne og frem.  Derved spænder buen fra 
”sparekassepædagogikken” med Gud, konge og 
fædrelandet i centrum, videre hen mod grup-
pearbejde og medbestemmelse til vore dage, 
hvor en del af reformpædagogikkens idealer 
og hensigter virker indiskutable. Spanskrø-
ret er blevet forbudt, læreren er blevet lønar-
bejder, og demokratiet udleves på nye måder. 
Dette massive frigørelsesprojekt har kun kun-
net ske, fordi mange mennesker har tænkt dri-
stige tanker og brugt energi på at omsætte dem 
til virkelighed i skrift, tale og handling.  Man-
ge af de mennesker har haft rod i miljøet om-

kring ”Unge Pædagoger”, deres ligesindede så-
vel som deres modstandere.

Denne anmelder kan kun sige: Læs ”Klas-
sens frække dreng”. Den er særdeles ordentlig 
underholdning. Den er også et dunk i ryggen til 
alle små og store, der var der, da historien blev 
til. Men også en invitation til alle vor tids unge 
pædagoger om at lære af fortidens fejltagelser 
og forvildelser. Med andre ord både huske hi-
storien og selv skrive en ny.

Marianne Bindslev.

antikkens hjerne. antikkens tanker  

om sUndhed og sygdom

Af Lene Ipsen, Forlaget Systime, 200 sider, 
218 kroner plus moms.

    

I vore dage med it-tekno-
logi og velorganiserede 
samfund kan en bog om 
oldtidens tanker virker 
noget altmodisch.

Men med denne lidt 
beskedne bog kan man 
bogstaveligt talt få tan-

kerne på gled – og det ofte i en helt uventet 
retning.

Den menneskelige hjerne er et stort og ak-
tuelt forskningsområde, og har altid været det.

Dette arbejdsområde gælder ikke kun ana-
tomien og det naturvidenskabelige, men også 
spørgsmål af  mere filosofisk karakter om os 
selv og den omgivende verden.

Denne bog belyser denne dobbelthed – vi-
denskabens konkrete opbygning af viden om 
menneskets anatomi og fysiologi samt menne-
skets forståelse af sig selv og sin plads i verden.

Derved byder bogen på et temmeligt spe-
cielt emne, men gør det via en gedigen frem-
stilling med følgende kapitler:

1. Fra Mythos til Logos
2. Lægevidenskabens filosofiske fundament
3. Alexandria og helenistisk lægevidenskab
4. Rom og Galen (Galenos)
5. Receptionshistorie.
Desuden er der glimrende periodeoversigt, 

stikordsregister og billedliste.
Det svære og ofte meget komplicerede stof 

beskrives i et letforståeligt og enkelt sprog, idet 
alle fagord og specielle begreber bliver forkla-
ret godt og grundigt.

Tag på fagligt spændende studierejse med fagligt 
indhold indenfor marketing og medier. Vi har frem-
hævet et par forslag, men der er naturligvis mange 
andre muligheder.
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Desuden rummer bogen en række fremra-
gende menneskelige modeller og tegninger af 
organer og anatomiske dele.

Bogens tekstudvalg har særligt fokus på an-
tikkens forklaringer og overvejelser bag sund-
hed, sygdom og hjerne.

Dermed peges direkte på videnskabernes   
og især sundhedsvidenskabernes behov for 
konstant at være åbne for en humanistisk vin-
kel – og således kommer det uhyre vigtige be-
greb ”kulturarv” i centrum. 

Som undervisningsbog er den tiltænkt fa-
get oldtidskundskab og til Almen Studiefor-
beredelse, men vil uden problemer kunne bru-
ges i talrige tværfaglige forløb - og på man-
ge niveauer.

Eneste, men alvorlige, anke er følgende: Når 
man gengiver et ellers vældig godt og informa-
tivt landkort over Romerriget på side 98, skal 
hele Romerriget være med. Her mangler Eng-
land med mere – det må være en lapsus?

En sådan fejl burde forlagets konsulent 
have fanget!

Bogens forfatter viser med bogen sin store 
og brede erfaring med lignende bøger og for-
tjener stor ros for denne udgivelse. Vanen tro 
skal forlaget Systime også have megen ros for 
denne snævre, men absolut fremragende bog.

Den trykte udgave er også udsendt som 
iBog.

Ole Fournais 
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Med DUET giver du dine kursister den bedste indgang 

til at lære dansk. Serien dækker nu de tre første  

moduler på DU1.

DUET 3 er seneste skud på stammen. Den er inddelt 

i fire kapitler med emnerne mad, indkøb, bolig og ar-

bejde. Den har et indbydende design samt mange fine 

og farverige illustrationer, som giver masser af stof til 

samtaler og øvelser. I lærervejledningen er der kopiark 

og ekstraopgaver til alle fire kapitler samt en modultest, 

der kan bruges som repetition og til at tjekke, hvor  

meget kursisterne har lært. 

 

Det primære fokus i såvel grundbog som kopiark er 

mundtlighed og udtale, men der er også opgaver  

inden for læsning og skrivning samt enkelte inden  

for matematik.

Det skal være sjovt og inspirerende  

at lære dansk!  

Derfor tager DUET 3 udgangspunkt  

i hverdagen og gør kursisterne  

aktive og selvhjulpne i lærings- 

processen. 

Tilmeld dig Alfabetas nyhedsbrev og gå ikke glip af 
 information om nye materialer til din undervisning.
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DUET 3 består  
af en grundbog  
(inkl. lyd) og en  
lærervejledning.   
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