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Færre vUc-lærere end ventet på FgU
Når den nye forberedende grunduddannelse (FGU) går i gang, bliver det med 
færre VUC-lærere end forventet.

Tidligere regnede man med, at omkring en fjerdedel af VUC-lærerne vil-
le få FGU som ny arbejdsplads. Af en opgørelse fra Undervisningsministe-
riet fremgår det imidlertid, at kun et enkelt af de i alt 28 VUC’er skal afgive 
en fjerdedel eller mere af sine lærere. 

Læs mere på uddannelsesforbundet.dk/ nyheder

kort nyt Af Andreas Antoni Lund

24% 
Af de unge falder fra erhvervsuddannelserne, og det er færre end tidligere. Det 
sker vel at mærke i løbet af det første uddannelsesår, viser en analyse base-
ret på tal fra Danmarks Statistik, skriver Fagbladet 3F. Frafaldet er faldet fra 
omkring 29 procent i skoleåret 2013/2014 til cirka 24 procent i 2015/2016. 

Hos 3F betegner man udviklingen som positiv, men minder om at der på 
mange erhvervsskoler er mulighed for at tage en EUX. 

- Der starter eleverne med at gå længere i skole før praktikken end på an-
dre erhvervsuddannelser. Derfor udskydes en stor del af det frafald, vi ofte 
ser mellem skole og praktik, påpeger 3F-forbundssekretær Søren Heisel 
over for Fagbladet 3F.

Sæsonen for julefrokost er over os. Og som bekendt kan julefroko-
sterne byde på mange former for underholdning. Men hvordan und-
går du, at du selv bliver uønsket centrum for festlighederne? Her er 
Arbejdsmiljøviden.dk’s fem gode råd til takt og tone i forbindelse 
med julefrokosten:

1) Ingen fotos på Facebook: Hvad der sker til julefrokost, skal for-
blive til julefrokosten. Læg ikke fotos derfra op på Facebook, Insta-
gram eller andre sociale medier.

2) Hold igen med knipseriet: I det hele tage skal du være varsom 
med at fotografere. Det er langt fra alle, der bryder sig om at blive 
foreviget til julefrokosten.

3) Tal pænt: Det er ikke god stil at bagtale kolleger, som ikke er 
med til festen. Så hold den gode tone, og sig fra, hvis andre ikke er 
i stand til det.

4) Brok giver en dårlig bismag: Julefrokosten er ikke en brokke-
klub. Så gem konflikterne til en anden god gang.

5) Tag tømmermændene med et gran salt: Fortvivl ikke, hvis du 
har dummet dig, og de moralske tømmermænd fylder mere end de 
fysiske i din knold. Ofte fylder det mindre i andres hoved…

Forbundet får 
plads i ny  
hoved organisation
FTF og LO går ved årsskiftet sammen som den 
nye hovedorganisation Fagbevægelsens Hoved-
organisation, FH. Og det bliver med Uddannel-
sesforbundets formand som medlem af hoved-
bestyrelsen.

FH bliver hovedorganisation for omkring 1,4 
millioner danske lønmodtagere. 

Læs mere på uddannelsesforbundet.dk/ nyheder
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en aFtale er en aFtale  
– eller er den?
Hvis ikke, så forsvinder al tillid, al lyst til at aftale 
i stedet for at kæmpe, al samarbejdsvilje. Derfor er 
det også utroligt, at Moderniseringsstyrelsen ikke 
kan se, hvilke konsekvenser det har ikke at ville an-
erkende, at alle statsansatte har læreres ret til en 
betalt spisepause.  

Vi aftalte ved OK18 en præcisering af, at spise-
pausen er en del af arbejdstiden, og at arbejdsgiverne 
ikke skulle kunne lave krumspring for at slippe for 
at betale for den. Det var et godt og et nødvendigt re-
sultat, fordi vi havde set, at der nogle steder var ar-
bejdsgivere, der var begyndt at sige, at man ikke be-
høvede stå til rådighed, eller at pausen var på 30 min 
i stedet for 29 min, for dermed at fedte regningen for 
pausen af på medarbejderne.

I forhandlingsprotokollatet havde arbejdsgiverne 
fået indføjet en passus om, at præciseringen kun 
gjaldt der, hvor der i dag er ret til betalt spisepause. 
Baggrunden for denne præcisering var ikke enkelte 
arbejdspladser, hvor de lokale arbejdsgiveres appe-
tit på medarbejdernes tid havde været for stor, men 
egentlige aftaleområde, hvor der ikke i perioden op 
til OK18 var ret til betalte pauser. Derfor var der in-
gen tvivl om, at hele Lov409-området var og er om-
fattet af præciseringen.

Efterfølgende forsøger Moderniseringsstyrelsen 
at udvide denne undtagelse til at omfatte enkeltar-
bejdspladser, hvor de lokale arbejdsgivere allerede 
har forgrebet sig på medarbejdernes spisepauser. 
For CFU – de statsansatte læreres forhandlings-
fællesskab – er det fuldstændig uforståeligt og helt 
uacceptabelt. Vi har aldrig indgået overenskom-
ster på skole- eller arbejdspladsniveau. Vi forhand-
ler overenskomster, der gælder for alle på området. 
Så enten har lærerne på Lov409-området betalt spi-

sepause, eller også har de ikke. Og der er ingen tvivl 
om, at det har de.

Det lader til, at Moderniseringsstyrelsen i hem-
melighed har indført en helt ny tilgang til det at for-
handle overenskomster. Styrelsen må mene, at den 
nu forhandler både de generelle aftaler, men også 
særlige regler for enkelt arbejdspladser. Men det ville 
være en fuldstændig ændring af spillereglerne - og 
dem ændrer man kun i fællesskab. 

Det har der nu været afholdt adskillige møder mel-
lem CFU og Moderniseringsstyrelsen om.  Sophie 
Løhde har været inddraget. Og lige lidt har det hjul-
pet. Moderniseringsstyrelsen vil ikke stå ved den 
indgåede aftale. Derfor har der ikke været anden vej 
end at anlægge en faglig voldgiftssag for at få forhol-
dene afklaret.

Det er helt uhørt, at vi er nødt til at trække ar-
bejdsgiverne ”i retten” for at få aftalerne redigeret i 
overensstemmelse med det aftalte. Og det er ikke lo-
vende. Sophie Løhde havde tilkendegivet, at de stats-
lige arbejdsgivere ville samarbejde, ville en mere 
tillidsfuld vej. Helt ærligt må jeg sige, at det tilsagn 
holdt meget kort. Jeg havde håbet, vi var på vej mod 
nye tider - eller rettere på vej tilbage til de tider, hvor 
overenskomstens parter respekterede de aftaler, de 
indgik og de parter, de indgik dem med.

Nu må vi imidlertid gå på juleferie, mens der sta-
dig er kolleger, der må være på arbejde i 39,5 time for 
at få løn for 37. Det er helt uacceptabelt, at de fortsat 
skal vente på at få afklaret, at de spiser i arbejdstiden 
som alle andre, der er omfattet af Tjenestemænde-
nes arbejdstidsaftale og Lov409. 

Jeg vil ønske alle medlemmer en rigtig god jul 
og et godt nytår med ønske, om at respekten for den 
danske aftalemodel genetableres.

Hanne  
Pontoppidan,  
formand for  
Uddannelses- 
forbundet
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Jeg gik ud af skolen for tre-fire år siden. Jeg 
hadede folkeskolen og følte mig uduelig. I 8.-9. 
klasse havde jeg en periode, hvor jeg drak rig-
tig meget. Jeg blev hende den dårlige i klassen, 
der skulle hen bag rygeskuret og vise de andre, 
hvordan man gjorde. Jeg var heller ikke særlig 
god socialt. Det var, som om jeg ville noget an-
det end dem, jeg gik i klasse med. Når de talte 
om pyjamasparty, ville jeg bare gerne til fest. 
Det hele gik op i hat og briller, og jeg var fuld og 
ligeglad hele tiden. 

Jeg bor på opholdssted i Gentofte og ven-
ter på at få en bolig. Jeg kom derhen, fordi 
min mor og jeg ikke havde så godt et forhold. Nu 
har vi fået et virkelig godt forhold igen. Det var 
hende, der fik mig til at tage beslutningen om 
at forbedre mine karakterer på VUC, men også 
mig selv. Jeg vil gerne bevise over for hende, fa-
milien og mig selv, at jeg kan tage en HF-eksa-
men. Jeg vil bare have den hue. 

Da jeg startede på VUC, skete der et eller an-
det med mig. Jeg tog mig mere sammen, fordi 
jeg følte mig så tryg der. Det, der giver tryghed 
og gør, at man ikke føler sig uduelig, er, at lære-

Jeg vil bAre 
hAve Den hUe

A f  D o r t h e  p l e c h i n g e r  

f oto :  m i k k e l  ø s t e r g A A r D

 bag enhver elev  
står en lærer

Hvad er det, læreren kan, 
der rykker en elev eller en 
kursist? Det giver en ræk-
ke elever og kursister de-
res svar på i denne serie. 
19-årige Cecilie Ander-
sen fra HF & VUC Nord-
sjælland i Hillerød fandt 
trygheden til at lære hos 
AVU-lærer Martine Ro-
senmeier. Hun, der ellers 
altid har hadet skolen, går 
nu efter en HF-eksamen. 

Cecilie Andersen og Martine 
Rosenmeier har stadig deres 
gode snakke, selv om Cecilie nu 
er rykket videre til HF.

ren snakker med en, lytter og prøver at hjælpe. 
Det handler om, at de ser en og også kan for-
stå, når man har en lortedag, og siger, at det er 
helt okay, og at man lige kan få lov at sidde for 
sig selv. Sådan er Martine.  

Det er en rigtig sjov historie med Martine og 
mig. Da jeg startede på VUC, fik vi hende i en-
gelsk. Og lige da hun kom ind i klassen, blev jeg 
bange og tænkte: Hun ser skrap ud. Man skulle 
sige ting højt allerede første dag, og jeg følte mig 
slet ikke tilpas med det. Så gik jeg til vejlederen 
og bad om at blive rykket et niveau ned. Men da 
jeg var færdig med det første halve år og skulle 
have nye fag på andet år, var det Martine, der 
skulle undervise i dansk. Så tænkte jeg, at okay, 
nu prøver jeg at se, hvordan det går. 

Jeg havde virkelig mange problemer det 
halve år. Men Martine kunne se, hvis jeg var 
ved at bryde sammen. Så trak hun mig ud og 
snakkede, og så fik jeg lige et tudeflip, og så 
var det godt igen. Normalt ville jeg tænke, at 
”nej, sådan nogle ting gider jeg ikke snakke 
med min klasselærer om”, men det kunne jeg 
godt med hende. Hun har på en måde hevet 
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Jeg sørger for at lære alle 
kursisternes navne at kende 
med det samme. Og så siger jeg 
til dem, at nu har jeg lært deres 
navne, kan de også de andres? 
Så forklarer jeg, at det er vildt 
vigtigt, at de hurtigt bliver me-
get gode venner med hinanden. 
At man kun kan lære noget, hvis 
man er tryg i miljøet – og at det 

skal vi samarbejde om. Derefter 
holder jeg en lang tale om mob-
ning, og så er vi i gang. 

Kursisterne skal føle sig set.  
I løbet af kort tid ved jeg, hvad 
deres børn og hunde hedder. Jeg 
husker at spørge til ting, de har 
fortalt. Hvis man vil være en god 
underviser, skal man elske sine 

mAn skAl 
elske sine 
elever 
Martine Rosenmeier er lærer på 
AVU i dansk og engelsk, men føler sig 
også som en mor for kursisterne – for det 
er det, der virker, mener hun.

mig igennem det år på AVU og guidet mig i, hvordan jeg skulle 
løse mine problemer.   

Jeg fik lyst til at lære, og det har jeg ikke haft før. Jeg tror, 
at det er, fordi Martine sætter sig ind i mig, og så vil jeg også 
gerne vise, at jeg vil høre på hende. Og det har givet pote. Mine 
afgangseksamener fra folkeskolen var 02 og 4. Her er det endt 
med 7, 10 og 12. Jeg fik 12 i engelsk på første år, og det var helt 
overvældende. Det andet år tog jeg engelsk igen på højniveau. 

Mit yndlingsfag ændrer sig i forhold til, hvilken lærer der 
er. Hvis jeg godt kan lide et fag, har jeg også brug for, at lære-
ren er god. En god lærer er en, der forstår én, ikke prikker til 
én, og ikke får én til at føle sig dum. Det er også en, man kan 
tale personligt med, uden at det bliver akavet.  Lærerne bety-
der meget. Når jeg går kold i tingene eller føler, at jeg ikke kan 
det godt nok, kan lærerne hive mig op ved at sige ”Du er god. 
Du kan godt”. Jeg er en type, der ikke siger særligt meget i ti-
merne, og når jeg endelig gør, så skal det være en lærer, der si-
ger ”godt” – og giver feedback. 

Jeg blev kåret som årets kursist sidste år. Jeg blev blandt an-
det valgt af lærerne, fordi jeg kom et sted fra, hvor jeg slet ikke 
gad, til at gennemføre med gode karakterer. Og fordi jeg virke-
lig lagde liv i det. Der har været det vildeste rod i mit liv, men 
selv om jeg var syg med feber, havde kærestesorger, folk havde 
svigtet, så jeg stod i RKI-gæld, så gennemførte jeg alligevel. Jeg 
var lidt i chok, da de valgte mig, for jeg har aldrig prøvet sådan 
noget før, og bagefter var jeg virkelig, virkelig glad. Jeg tænkte, 

at ”nu kan jeg alt, og de har lagt mærke til mig”. Det var meget 
dejligt at blive lagt mærke til. Min mor blev megaglad og stolt. 

Jeg har angst og ADHD. Jeg fik diagnosen for to år siden, og til 
at starte med tænkte jeg, at nej, jeg har ikke ADHD, for jeg er ikke 
hyper. Men da lægen forklarede mig, at hyper også kunne være i 
hovedet, gav det pludselig mening. Jeg kan ikke være i mit eget 
hoved og overtænker tingene: Er jeg god nok? Hvis jeg siger så-
dan og sådan, synes de så, jeg er mærkelig? Jeg ved ikke, hvor-
for jeg får angstanfald. Men hvis der sker noget ubehageligt, kan 
jeg lige pludselig være ved at falde om, fordi jeg hyperventilerer. 

Lige nu vil jeg gerne være sygeplejerske. Jeg skifter retning hele 
tiden, men den her har jeg haft i hovedet i et år. Som sygeplejerske 
hjælper man andre mennesker, og man laver noget nyt hver dag. 

Når jeg engang går ind til den sidste hf-eksamen, forestil-
ler jeg mig, at min familie står udenfor. De skal stå sådan lidt 
væk, hvis nu jeg kommer ud med en lortekarakter. Jeg vil lige 
have lov at stå og synke den, og så vil jeg gå hen til min mor. Hun 
skal give mig huen på, og når hun gør det, tror jeg, jeg vil græde 
– af glæde. At det lykkedes, fordi man har kæmpet så hårdt.

Hvis jeg skulle give Martine en karakter, skulle hun have 
12. Både for sit faglige niveau og sin personlighed. Hun er så 
sød. Hun har givet mig lyst til at lave lektier, det har jeg aldrig 
haft lyst til før. Og hun er så klog – på alt. Selv hvis jeg har haft 
drømme eller mareridt, ved hun, hvad drømmene betyder. Jeg 
synes bare, hun er sej. •

elever. Og det gør jeg. Fra 
det øjeblik, de træder ind 
ad døren, er de pludselig 
blevet mine.

Jeg er enormt barsk over 
for mine kursister og totalt 

politisk ukorrekt. Og jeg giver 
dem et voksent miljø, så alt det 
barnlige bliver pillet af dem med 
det samme. Selv de små 18-årige 
tænker, at så må vi hellere opfø-
re os som voksne. Jeg sætter bar-
ren højt og taler til dem som li-
geværdige. 

De skal også bekræftes hele ti-
den. Det er rigtig meget med at 
sige, at ”Gud, hvor var du dyg-
tig”, ”Du er et geni”. Også når de 
laver skriftligt arbejde. De får en 
alenlangt respons på det, de la-
ver, og hvordan vi skal arbejde 
videre med det. Og de følger det 

jo og er pludselig blevet enormt 
dygtige. Som Cecilie.

Men jeg er også meget morag-
tig. Jeg blev ringet op en lørdag 
aften. Det var en kursist, der hav-
de noget meget voldsomt at for-
tælle. Det oplever jeg tit. Jeg er 
rigtig meget mor for dem, og jeg 
tror også, det er det, der virker.

Min vigtigste rolle som lærer 
er at være der 100 procent.  Jeg 
skal sørge for, at kursisterne læ-
rer det, de skal. Og jeg har en ret 
stor succesrate. Jeg går virkelig 
op i, at de skal have nogle suc-
cesoplevelser, og at man går og 
spreder lidt stolthed ud. Det er 
min mission. Samtidig vil vi jo 
gerne have kunder i butikken. 
Det er også en business her. Og 
så skal man jo ikke skræmme 
dem alle væk.  
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den 5. noveMBer var der glædeligt nyt til erhvervsuddannel-
serne. Som et led i forhandlingerne om næste års finanslov meldte 
regeringen og Dansk Folkeparti ud, at omprioriteringsbidraget 
vil blive droppet på erhvervsuddannelserne. Men aftalen gjaldt 
ikke for de arbejdsmarkedsrettede uddannelser som helhed.

Omprioriteringsbidraget bliver ikke fjernet for blandt andet 
arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), selv om de til dels bli-
ver udbudt på erhvervsskoler. 

En økonomisk redningskrans ville ellers have været hårdt 
tiltrængt også for AMU, hvilket især kan ses hos landets fem 
AMU-centre. Tre af dem havde nemlig et negativt årsresultat 
i 2017. Det viser en gennemgang af de seneste regnskabstal på 
Undervisningsministeriets regnskabsportal, som Uddannel-
sesbladet har foretaget. 

- Det er blodrøde tal, og AMU-centrene har været presset i 
årevis. Uanset om AMU-undervisningen foregår på et AMU-
center eller på en erhvervsuddannelse, kan vi konstatere, at den 
er underfinansieret, siger Hanne Pontoppidan, formand for Ud-
dannelsesforbundet.

vil gå ud over tilbuddet

I gennemsnit havde AMU-centrene et minus på lidt over en mil-
lion kroner på bundlinjen i 2017. Ikke siden 2013 har det gen-
nemsnitlige årsresultat for skolerne været værre. 

- AMU-centrene kan ikke opretholde et ordentligt tilbud, 

eFter- og 
videreUddannelses-
centre er hårdt 
pressede økonomisk

Tre af landets fem AMU-centre 
kører med underskud. Samtidig 
fastholder regeringen det omstridte 
omprioriteringsbidrag for AMU-
kurserne. Det er en tikkende bombe 
for efter- og videreuddannelse 
af især den ufaglærte del af den 
danske arbejdsstyrke, advarer 
Uddannelsesforbundet.

A f  A n D r e A s  A n to n i  lU n D  /  J A ko b  DA l l / r i t z A U s  f oto
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hvis de bliver ved med at være underfi-
nansierede, samtidig med at regeringens 
sparekniv tvinger dem til at finde nye 
besparelser år efter år, påpeger Hanne 
 Pontoppidan med henvisning til ompri-
oriteringsbidraget.

Omprioriteringsbidraget betyder, at 
AMU-centrene hvert år skal spare to pro-
cent. Alene i 2019 vil det medføre, at de fem 
centre skal spare 13,8 millioner kroner. I 
2021 vil de samlet have skullet spare 72,5 
millioner kroner siden 2016, hvor ompri-
oriteringsbidraget startede. Det viser tal 
fra Undervisningsministeriet.

- Det er nødvendigt, at regeringen 
også ophæver omprioriteringsbidraget 
for AMU-kurserne, der er en vigtig del af 
det danske voksen- og efteruddannelses-
system. Besparelserne tærer langsomt, 
men sikkert på AMU-centrene, der har 
sparet alt, hvad de kan de seneste år, og 
alligevel ender med en rød bundlinje, si-
ger Hanne Pontoppidan.

benyttes af 24.000 årligt

AMU-kurserne er et tilbud om faglig op-
kvalificering til både virksomheder og 
kortuddannede medarbejdere. 

Alene i årets første kvartal benyttede 
over 24.000 kursister sig af de fem AMU-
centre. I 2017 gik her, hvad der svarer til 
over 1.200 årselever, viser tal fra Under-
visningsministeriet.

- AMU er med til at sikre, at vi i Dan-
mark har verdens nok dygtigste ufaglærte 
og et fleksibelt arbejdsmarked. Efterud-
dannelse er væsentligt for Danmarks 
konkurrenceevne. Langt de fleste dan-

ske virksomheder er små eller mellem-
store og kan ikke selv efteruddanne de-
res medarbejdere. Derfor er det helt af-
gørende for det danske erhvervsliv, at vi 
har et offentligt finansieret og kvalifice-
ret efteruddannelsestilbud, understre-
ger Hanne Pontoppidan.

største problem er aktivitetsfald

Ved trepartsforhandlingerne sidste år blev 
regeringen, arbejdsgiver- og lønmodtager-
siden enige om, at AMU-området blandt 
andet får tilført en fireårig kvalitetspulje 
på i alt 140 millioner kroner – 20 millio-
ner kroner i 2018 og 40 millioner kroner 
årligt i de resterende tre år.

Hos Danske Erhvervsskoler og –Gym-
nasier, DEG, er man glad for sidste års 
trepartsaftale. Den store udfordring for 
AMU-centrenes økonomi er ifølge inte-
resseorganisationen imidlertid, at alt for 
få kursister og virksomheder efterspør-
ger AMU-kurserne. 

- Den manglende aktivitet skaber store 

Uddannelsessted 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016-2021

AMU Nordjylland - 1,4 - 3,0 - 4,4 - 5,8 - 7,2 - 8,6 - 30,5

AMU-Vest - 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 10,6

AMU SYD - 0,6 - 1,2 - 1,8 - 2,4 - 3,0 - 3,5 - 12,6

AMU-Fyn - 0,8 - 1,6 - 2,3 - 3,1 - 3,8 - 4,6 - 16,2

AMU Hoverdal - 0,1 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 2,6

kilDe: svArbrev frA UnDervisningsministeriet til UnDervisningsUDvAlget

AmU-centrenes  
årsresultat i 2017

 Fakta

amU-vest
–2.522.100 kroner

amU syd 
–2.288.662 kroner

amU nordjylland
–1.996.929 kroner

amU hoverdal
314.365 kroner

amU-Fyn
1.112.085 kroner

så meget beskærer omprioriteringsbidraget de enkelte 
AmU-centres budgetter i millioner kroner

 Fakta

udfordringer for økonomien, og her mang-
ler vi midler til at fremme aktiviteten gen-
nem opsøgende arbejde over for virksom-
hederne. Vi har brug for, at man tilfører 
AMU-udbyderne ressourcer til at udføre 
den opgave, påpeger Lars Kunov, der er di-
rektør for DEG.

Den vurdering er Hanne Pontoppidan 
helt enig i. •
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der skal 
Undervises på  
en helt ny måde 
på FgU
Undervisningen bliver skruet sammen på en anden måde for de lærere, 
der får FGU som ny arbejdsplads fra næste sommer.

A f  A n D r e A s  A n to n i  lU n D  /  i l lU s t r At i o n :  k A m i l l A  W i c h m A n n

længden aF Uddannelsen og kravene til 
eleverne bliver anderledes. Og der kommer 
helt nye fag og nye måder at eksaminere 
eleverne på, når de første undervisningsti-
mer på den forberedende grunduddannelse, 
FGU, afholdes efter næste års sommerferie.

For ikke nok med, at de især produktions-
skole- og VUC-lærere, som får FGU som de-
res nye arbejdsplads, skal til at undervise på 
en helt ny institution – Undervisningsmini-
steriet er også i fuld gang med se på, hvordan 
fagene på FGU skal se ud. Og her har mini-
steriet givet sig selv plads til nytænkning.

Meget forenklet sagt skal de unge, der 
kommer til at gå på FGU, have såvel almene 
som praktiske fag. 

almene og praktiske fag indgår i helhed

Umiddelbart springer det i øjnene, at der 
kommer helt nye fag på skemaet. Det ene 
er ”identitet og medborgerskab”, som skal 
trække på eksempelvis filosofi, religion, hi-
storie, psykologi, motion og sundhed. Det an-
det er PASE, der består af privatøkonomi, 
arbejdspladslære, samarbejdslære og er-
hvervslære.

Også blandt de praktiske fag er der mu-
lighed for, at der kommer helt nye værk-
stedsfag til. 

Den største omvæltning bliver dog for-

mentlig, at de almene fag skal have større 
tilknytning til praksis.

Det betyder, at hvis en elev eksempelvis 
vælger at følge et fagligt tema som ”mad og 
ernæring”, skal eleven – udover at gå på et 
køkkenværksted – have almene fag. Senere 
i uddannelsen skal det afløses af praktik på 
for eksempel et hotelkøkken. 

I FGU skal praksis, produktion og prak-
tik nemlig indgå i en helhed sammen med 
de teoretiske fag. Det kan for eksempel ske 
med en case, et problem, et produkt, en sto-
ryline eller et tema som omdrejningspunkt.

prøvningen af eleverne skal nytænkes

Den målsætning har blandt andet betydning 
for, hvordan der skal eksamineres, fortæller 
Henrik Gammelmark Mikkelsen. Til dag-
ligt er han lærer ved Randers HF & VUC og 
næstformand for VUC-sektionen i Uddan-
nelsesforbundet, men det seneste halve år har 
han desuden været formand for lille gruppe 
på fire lærere, som skulle komme med anbe-
falinger til Undervisningsministeriet om, 
hvordan faget matematik skal se ud. 

Lignende grupper inden for alle andre 
almene fag og faglige temaer har blandt an-
det skulle pege på, hvilken prøveform de vil 
anbefale ud af tre helt nye prøveformer, som 
ministeriet har givet som mulighed. I Hen-

 de tre nye prøveformer

Prøveform A
•	 	Prøven	gennemføres	på	højst	én	ar-

bejdsdag

•	 	Eleven	stilles	en	opgave,	som	kan	
være en produktions- eller service-
opgave

•	 	Eksaminator	og	censor	observerer,	
udspørger, tager notater og sikrer 
sig et tilstrækkeligt bedømmelses-
grundlag til at vurdere hver enkelt 
elev.

Prøveform B
•	 	Prøven	gennemføres	i	løbet	af	en	el-

ler flere arbejdsdage

•	 	Eleven	stilles	en	opgave,	som	kan	
være en produktionsopgave

•	 	Mundtlige	eksamination	dagen	ef-
ter casearbejdsdagen eller –dagene.

Prøveform C
•	 	Eleven	udarbejder	ved	afslutningen	

af uddannelsesforløbet en præsen-
tationsportfolio som grundlag for 
den afsluttende prøve

•	 	Præsentationsportfolioen	er	ek-
saminationsgrundlag og udgangs-
punkt for en faglig dialog ved den 
mundtlige prøve.
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der skal 
Undervises på  
en helt ny måde 
på FgU

rik Gammelmark Mikkelsens gruppe faldt 
valget på portfolio-prøver. 

- Vi anbefalede den, fordi det er en 
gode måde at give eleverne en oplevelse 
af, at det, de arbejder med til dagligt, bli-
ver samlet op, forklarer Henrik Gammel-
mark Mikkelsen.

På FGU skal prøverne stilles lokalt. 
Det vil sige, at det er den enkelte lærer, 
som skal udforme dem.

ny struktur kan blive en udfordring

Selv om FGU kommer til at byde på både 
nye fag og måder at eksaminere på, kan 
den største omvæltning for lærerne me-
get vel ende med at blive strukturen om-
kring fagene.

- Som VUC-lærere er vi vant til faste 
timetal. At vi nøjagtig ved, at for eksempel 
matematik på E-niveau er 60 timer, for-
klarer Henrik Gammelmark Mikkelsen.

FGU-lærerne vil skulle differentiere 
undervisningen i forhold til den enkelte 
elev. Der skal fastlægges mål for den en-
kelte. Og der kommer heller ikke til at 
være bestemte tidspunkter, hvor eleverne 
skal prøves. Det skal ske, når lærerne fin-
der eleverne egnet til det. Altså løbende.

mindre tid til værkstedsundervisning

For produktionsskolelærerne kan FGU 
modsat vise sig at blive en mere stramt 
styret skole, end de har været vant til. 
Produktionsskolelærerne skal for ek-
sempel vænne sig til overhovedet at af-
holde prøver.

Søren Janns, der til dagligt er foto-
lærer ved produktionsskolen k-u-b-a og 
sidder i ministeriets udvalg for det fag-
lige tema ”kommunikation og medier”, er 
imidlertid mest bekymret for, at der bliver 
mindre tid til værkstedsundervisning på 
FGU, end hvad produktionsskolelærerne 
har været vant til.

At der bliver mere undervisning i al-
mene fag kommer uvægerligt til at tage tid 
fra værkstedsundervisningen. Og dertil 
kommer vejledningen af de unge. På pro-
duktionsskolerne afholdes der i dag vej-
ledningssamtaler med eleverne omkring 
hver tredje måned. På FGU skal det være 
hver måned.

- Man vil som lærer gerne have, at det 
faglige står i centrum på værkstedet og 

 Fagene på FgU

Almene fag
Skal udbydes:
•	 	Dansk 

•	 	Dansk som andetsprog 

•	 	Engelsk	

•	 	Identitet og medborgerskab

•	 	Matematik

•	 	Naturfag

•	 	PASE	-	privatøkonomi,	arbejdsplads-
lære, samarbejdslære og erhvervslære

•	 	Samfundsfag 

Kan udbydes:
•	 	Teknologiforståelse

Faglige temaer
•	 	Handel og kundeservice

•	 	Turisme, kultur og fritid

•	 	Musisk og kunstnerisk produktion

•	 	Mad og ernæring

•	 	Miljø og genbrug

•	 	Jordbrug, skovbrug og fiskeri

•	 	Omsorg og sundhed

•	 	Byg, bolig og anlæg

•	 	Kommunikation og medier

•	 	Motor og mekanik

•	 	Service og transport

•	 	Industri
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er et fælles omdrejningspunkt for eleverne – også for 
det sociale samvær. Derfor kan jeg være bekymret for 
hyppigheden af vejledningen. For det kan betyde, at 
der er mange undervisningsdage, hvor man ikke kan 
være sammen med hele holdet, siger Søren Janns. 

Han fortæller, at nogle af hans kolleger også har 
givet udtryk for, at deres elever henter rigtig meget 
motivation gennem værkstedsproduktioner og kon-
takt med kunder. 

- Den motivationsfaktor kan blive udfordret, hvis 
eleverne hele tiden så at sige skal noget andet som for 
eksempel at gå til almene fag, pointerer Søren Janns.

At FGU-eleverne – modsat produktionsskoleele-
verne – skal testes løbende, ser han som et tveæg-
get sværd.

- Prøver vil være en motivationsfaktor for de stærke 
elever. Men vi har også rigtig mange elever med ud-
fordringer. Nogle af dem vil i værste fald blive skræmt 
af at skulle til prøve og måske helt udeblive, vurderer 
Søren Janns. 

ligger stadig meget arbejde forude

At Henrik Gammelmark Mikkelsen og Søren Janns 
har afleveret det faglige indhold til fagene og de fag-
lige temaer, betyder ikke, at de endelige lærerplaner 
og fagrækker, som de almene og praktiske fag kaldes, 
står klar endnu. 

Først skal der i foråret udstedes en bekendtgørelse 
af ministeriet. Den skal sendes i høring i begyndel-
sen af det nye år. Herefter skal der skrives vejlednin-
ger til hvert fag og hvert faglige tema. Det arbejde skal 
nogle af de lærere, som har deltaget i udarbejdelse af 
læreplaner og fagbilag, være med til. 

Det er først i vejledningen, at lærerplanerne bliver 
konkrete med hensyn til, hvilken didaktisk tilgang 
der anbefales, og der vil komme eksempler på, hvor-
dan man kan undervise på FGU. 

Næste skridt er, at de enkelte FGU-institutioner 
skal udarbejde lokale planer for, hvordan undervis-
ningen skal se ud på deres skoler. Næsten alle de al-
mene fag er obligatoriske, mens værkstedsfagene kan 
tilpasses det lokale erhvervslivs efterspørgsel og ud-
bud af praktikpladser. • 

HovedBestyrelsen i UddannelsesForBUndet 

har besluttet, at der stiftes en ny sektion: Sektionen 
for lærere m.fl. i FGU, når FGU’en starter. En indstil-
ling, der ligger helt i tråd med forbundets vedtægter, 
og en indstilling, der endeligt skal konfirmeres på et 
HB-møde i denne måned.

Det betyder, at en lang række medlemmer i andre 
sektioner skal overflyttes til den nye sektion. Udover 
alle produktionsskolelærere og en stor del af VUC-
lærerne gælder det også nogle af lærerne fra sprog-
centrene, ungdomsskolerne, oplysningsforbund, dag-
højskoler, vejledere og enkelte erhvervsskolelærere. 
Det endelige tal for, hvor mange medlemmer, det be-
rører, og hvor stor den nye sektion derfor bliver, er dog 
først helt på plads omkring årsskiftet. 

Allerede i februar næste år vil Hovedbestyrelsen 
nedsætte en arbejdsgruppe, der skal tage sig af de op-
gaver, en sektionsbestyrelse normalt ville varetage, 
frem til den konstituerende generalforsamling i den 
nye sektion i oktober. Det kan for eksempel være at 
hjælpe med at få valgt tillidsrepræsentanter og op-
rette klubber ude på FGU-skolerne. 

I en overgangsfase laves en kvotering af den besty-
relse, der bliver valgt på generalforsamlingen i okto-
ber, så den repræsenterer alle tre spor i FGU’en: Det 
vil sige den almene grunduddannelse, AGU, produkti-
onsgrunduddannelse, PGU, og erhvervsgrunduddan-
nelse, EGU. Og også vejledere skal være repræsenteret.  

Indkaldelsen til generalforsamlingen vil blive 
sendt ud næste forår, og fra den 1. august 2019 stif-
tes sektionen endeligt. Den sidste generalforsam-
ling i sektionen for Produktionsskolelærere bliver 
afholdt i april, og efter den 1. august skal sektionsbe-
styrelsen sørge for afvikling og overlevering til den 
nye FGU-sektion. •

ny fgU-
sektion ser 
DAgens lys
De lærere og vejledere, der får 
ny arbejdsplads næste år på den 
forberedende grund uddannelse, får 
brug for et nyt fællesskab i form af 
en ny sektion. 

A f  D o r t h e  p l e c h i n g e r 

”Prøver vil være en motivationsfaktor  
for de stærke elever. Men vi har også 
rigtig mange elever med udfordringer.
søren JAnns, proDUktionsskolelærer
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et kig i spåkUglen:  

bekymringer 
og håb For 2019

Uddannelsesbladet har bedt Uddannelsesforbundets formand om at lege 
spåkone. Her er, hvad hun ser som de største udfordringer for forbundets 
uddannelsesområder i det kommende år, og hvad hendes ønsker for næste år er.

A f  A n D r e A s 

A n to n i  l U n D

Undervisere på prodUktionsskoler, på de er-
hvervsrettede uddannelser, hos AMU-udbydere, 
på ungdomsskoler, på VUC’er, på sprogcentre, på 
daghøjskoler, i oplysningsforbund og vejledere og 
konsulenter i det offentlige… 

På flere af Uddannelsesforbundets områder, end 
vi har plads til at komme ind på her, er der store 
forandringer og udfordringer i luften i det nye år. 
Forbundets medlemmer er over en bred kam an-
sat på arbejdspladser, der er pressede. 

Og det er et vilkår, som ikke umiddelbart ser 
ud til at ændre sig i det nye år, hvis man spør-

ger Uddannelsesforbundets formand, Hanne 
Pontoppidan.

Uddannelsesbladet har her tildelt hende 
den utaknemmelige rolle at kaste et blik i 
spåkuglen for, hvad der tegner sig i 2019. 

FgU-udfordringer: stadig huller

Ét af de områder, der set gennem Uddan-
nelsesforbundets briller – og muligvis 

med hele uddannelsessektorens øjne – 
ikke er nogen vej udenom, er den forbe-

redende grunduddannelse (FGU). Det er 
derfor også naturligt, at vores prognose for 

næste år starter der.
Allerede i løbet af de første måneder af 2019 

bør det stå klart, hvem man som fremtidig FGU-
lærer får som kollega. Hvem man får som chef. 
Og forhåbentlig hvordan den fremtidige over-
enskomst bliver.

Lidt længere fremme på året – efter åbnin-
gen af FGU-skolerne 1. august – vil man som an-

sat sammen med sine nye kolleger og sin nye le-
delse skulle være med til at opbygge et nyt til-
bud til unge og skabe en ny personalekultur på 
en spritny arbejdsplads. Det bliver med spåkone 
Hanne  Pontoppidans ord en spændende opgave.

Det er dog svært at lave forudsigelser om en 
helt ny uddannelse uden også at se udfordringer 
i horisonten.

- Det bliver stadig tydeligere, at de penge, der 
er afsat af regeringen indtil nu, ikke er tilstræk-
kelige i forhold til de politiske ambitioner, som el-
lers er gode, påpeger Hanne Pontoppidan.

Hun henviser til, at det koster at skabe ensar-
tede overenskomstvilkår og sikre ordentlig for-
beredelsestid. Og det er nødvendigt, for at FGU-
skolerne bliver attraktive arbejdspladser, som 
kan tiltrække lærere med de rigtige kompetencer. 

Dertil kommer, at regeringen har vedtaget, 
at FGU-eleverne skal have en madordning, som 
politikerne imidlertid aldrig har sat penge af til. 

FgU-håb: Unge skal i centrum

Når det gælder forbundsformandens håb for FGU-
skolerne, er det for det første, at det bliver et ud-
dannelsesområde, hvor der kan leveres et bredt og 
nuanceret tilbud til unge. For det andet at det bli-
ver attraktive arbejdspladser for lærerne. Og for 
det tredje at politikerne finder pengene til at løse 
de udfordringer, som stadig ligger forude – blandt 
andet i forhold til lærernes overenskomst og ele-
vernes madordning.

Hun hæfter sig desuden ved, at en betragte-
lig andel af lærerne vil komme fra VUC’erne, når 
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FGU åbner dørene 1. august 2019, og at 
det vil medføre store ændringer for det 
VUC-tilbud, der står tilbage.

- VUC vil skulle gentænkes. Det nye 
VUC vil formentlig i høj grad vende til-
bage til at blive enkeltfagsundervisning 
for voksne, der har behov for almen op-
kvalificering for at klare sig på arbejds-
markedet. Desuden skal det nye VUC for-
mentlig i højere grad beskæftige sig med 
voksne indvandrere, der er færdige med 
sprogskolen, og i samarbejde med andre 
instanser med borgere på kanten, forud-
ser Hanne Pontoppidan.

sprogcenter-udfordringer:  

Under opløsning

Også betingelserne for sprogcentrene er 
under voldsom forandring. 

- Politikerne har tilsyneladende glemt 
integrations-bommerterne fra 1970’erne 
og 1980’erne – altså før man satte syste-
matisk ind med danskuddannelse til ny-
tilkomne udlændinge, lyder det fra Hanne 
Pontoppidan.

Oprindeligt var det aftenskolerne, der 
udbød danskundervisningen. 

- Lærerne kunne så at sige få arbejde, 
hvis de selv kunne finde kursister nok til 
et hold. Der var få krav til lærerens kom-
petencer og ingen krav til undervisnin-
gens indhold. Analfabeter og professo-
rer gik på samme hold. Og lærerne ar-
bejdede uden overenskomst, beskriver 
Hanne Pontoppidan.

Men det seneste kvarte århundrede 
har danskundervisningen gennemgået 
en professionalisering: Der er kommet 
egentlige danskuddannelser med egen 
lovgivning, der beskriver undervisnin-
gens indhold og niveau, der er etableret 
en læreruddannelse i dansk som andet-
sprog, og lærernes arbejde er blevet over-
enskomstdækket. Forhold, der tilsammen 
har sikret et ensartet højt niveau på tværs 
af kommunerne.

- Det er kun opnået på grund af et langt, 
sejt træk, og fordi lærerne har stået sam-
men, påpeger Uddannelsesforbundets 
formand.

Den langvarige og succesfulde kamp 
er vigtig at huske netop nu, mener hun. 
For sprogcentrene er under et voldsomt 
angreb. For det første bliver de gennem 

udliciteringer på stribe presset voldsomt 
på prisen. Det har medført, at den enkelte 
kursist får færre undervisningstimer, og 
at antallet af kursister per hold er røget i 
vejret. For det andet er der kommet bru-
gerbetaling for hovedparten af kursi-
sterne. Og for det tredje har politikerne 
besluttet at sænke kravene til lærernes 
kvalifikationer markant. 

- Det er alt sammen noget, der medfø-
rer, at området trues af de-kvalificering. 
Det er et område, som desværre er under 
opløsning. Det professionelle tilbud til 
kursisterne smuldrer. Priskampen vil 
komme til at fortsætte i 2019, og der er 
ikke udsigt til, at politikerne vil ændre 
deres retorik omkring flygtninge og ind-
vandrere, advarer Hanne Pontoppidan.

sprogcenter-håb: vi må åbne folks øjne

I den tumultariske situation, sprogcen-
trene fortsat ser ud til at stå i i 2019, er 
det Hanne Pontoppidans forhåbning, at 
omverdenen for alvor får øjnene op for, 
at sprogcentrene er et uundværligt ele-
ment i integrationen af flygtninge og ind-
vandrere. 

- Og så bliver der i høj grad brug for, at 
vi inden for sektoren husker os selv på, 
hvad der har skabt det gode, professio-
nelle tilbud, som sprogcentrene er – nem-
lig sammenhold og den fælles kamp. Det 
er hårdt arbejde, men der er ingen vej uden 
om. Vi skal i fællesskab tage kampen for 
professionaliseringen en gang mere – og 
det kræver meget af os alle. Gør vi ikke 
det, vil området gå op i limningen, og det 
samme vil integrationsindsatsen, adva-
rer Hanne Pontoppidan. 

eUd-udfordringer:  

mangler stadig penge

En ting, alle politikere tilsyneladende er 

enige om, er, at flere unge skal have en er-
hvervsuddannelse, og at erhvervsuddan-
nelserne af den grund skal have en hjæl-
pende hånd rent økonomisk. Erhvervsud-
dannelserne har derfor i 2018 fået tilført 
penge fra politisk side, ligesom de ser ud 
til at blive fritaget for de to-procent-be-
sparelser, som fastholdes for resten af ud-
dannelsesverden, fra næste år.

Men ifølge Hanne Pontoppidan mang-
ler der stadig penge på området, hvis po-
litikernes ambitioner om, at flere unge 
skal gennemføre en erhvervsuddannelse, 
skal indfries. De besparelser, skolerne har 
skullet foretage de seneste år, har sam-
men med et faldende elevtal nemlig dræ-
net erhvervsskolernes økonomi.

Dertil kommer, at dele af erhvervs-
skolerne ikke slipper for de årlige to pro-
cent-besparelser. Det gælder blandt an-
det arbejdsmarkedsuddannelserne, AMU. 

eUd-håb: mere end lappeløsninger 

- 2019 bør være året, hvor politikerne for 
alvor gør op med sig selv, om de vil have 
flere faglærte i Danmark. For at det kan 
ske, skal de gå skridtet videre end blot at 
stoppe hullet i erhvervsskolernes økonomi 
og i stedet sikre, at de rent faktisk får flere 
penge, mener Hanne Pontoppidan.

Hun roser imidlertid regeringen for 
den lange række forslag til forbedringer 
af erhvervsskolerne, som den fremlagde 
i efteråret. 

- Jeg er optimistisk omkring, at vi kan 
være med til at videreudvikle forslagene. 
For eksempel ser jeg muligheder i forsla-
get om skolehjem. Jeg tænker, vi kan få 
tænkt vores forslag om EUD 24/7 ind i 
forslagene, om, at flere skal kunne få et 
Grundforløb 1 eller GF+ og i forslaget 
om et bedre samarbejde mellem grund-
skolerne og erhvervsskolerne, siger for-
bundsformanden.

ok18-udfordringer og håb:  

grundlag for reelle forhandlinger

Når man berører emner, som optager un-
dervisere, er det vanskeligt at komme 
uden om lærerens arbejdstid. Under for-
årets overenskomstforhandlinger på det 
offentlige område var en ændring af ar-
bejdstidsreglerne da også et af lærerfor-
bundenes helt store krav. Forhandlingerne 

”Der er brug for, at politikerne 
igen ser uddannelse som en af 
vores vigtigste investeringer.
hAnne pontoppiDAn
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skiFtende regeringer Har skiftende holdninger til alt fra pædagogik og 
didaktik over skolernes økonomiske behov til lærerens arbejdsvilkår. Da-
gens betingelser kan meget vel være fortid i morgen.

Derfor er Uddannelsesbladets nytårsquiz skrevet med et glimt i øjet. 
Den skal ikke tages for alvorligt, men med mere end bare et gran salt. Når vi 
trækker en vinder i 2020, bliver det med det forbehold, at vi subjektivt væl-
ger, hvilke af svarmulighederne, 
der ligger tættest på, hvordan 2019 
egentlig formede sig.

Vil du være med, kan du se
spørgsmålene her og gå ind 
på  uddannelsesforbundet.dk/
nytaarsquiz for at deltage.

Konkurrencen løber fra december 
2018, og besvarelserne skal være 
os i hænde senest den 31. decem-
ber 2019. Vi finder en vinder i de-
cember 2019. Præmien er en læk-
ker æske chokolade. • 

har dU styr  
på Fremtiden?

Nytårs-quiz:

Det er altid svært at spå. Men måske særlig 
svært på uddannelsesområdet. For der er ikke 
meget andet, der forandrer sig lige så hurtigt 
som uddannelse. 

endte som bekendt med, at der blev 
nedsat en kommission. Den fik til 
opgave at afdække, hvordan ar-
bejdstidsreglerne kan understøtte 
lærernes muligheder for at skabe 
kvalitet i undervisningen. 

Det er aftalt, at kommissionens 
arbejde skal bruges som afsæt for for-
handlinger om nye arbejdstidsregler 
i kommunerne ved overenskomstfor-
handlingerne i 2021, men også at par-
terne på det statslige område efterføl-
gende skal oversætte de nye kommu-
nale arbejdstidsaftaler til det statslige 
område. Det er i sagens natur på nuvæ-
rende tidspunkt rent gætværk, hvad der 
konkret kommer til at stå i kommissi-
onens afdækning.

- Jeg håber, at vi med et sådant fælles 
afsæt nu endelig kan nå i mål og igen få 
aftalte arbejdstidsforhold på vore om-
råder, lyder det fra Hanne  Pontoppidan.

Også når det gælder formandens ge-
nerelle forhåbninger for fremtiden, går 
de på, at det bliver målet for politikerne 
at sætte selve undervisningen i højsæ-
det og ikke se uddannelserne som en 
spare-øvelse.

- Jeg har et inderligt håb om, at po-
litikerne får øjnene op for, at vores 
vigtigste råstof er borgerne og deres 
kompetencer. Der er brug for, at poli-
tikerne igen ser uddannelse som en af 
vores vigtigste investeringer, siger Ud-
dannelsesforbundets formand, Hanne 
 Pontoppidan. •

Åbner FGU som planlagt 1. august?
To datoer har været særligt vigtige for 
den nye forberedende grunduddannelse, 
FGU, lige siden et flertal på Christians-
borg vedtog den. Den ene vigtige dato var, 
hvornår de medarbejdere fra blandt andet 
VUC, som skal flytte med til FGU, senest 
skulle have besked. Først var deadline 
herfor sat til senest 31. oktober 2018. Men 
ikke lang tid inden rykkede Undervis-
ningsministeriet deadline til 30. novem-
ber. Den anden vigtige dato er 1. august 
2019, hvor det er planen, at FGU-skolerne 
skal slå dørene op for første gang. Spørgs-
målet er, om den dato også bliver rykket.

1) Ja, de kan umuligt nå at have lokaler, 
undervisningsplaner og kompetence-
løft af lærerne klar til den tid.

2) Nej, alle knokler benhårdt for at få 
alt på plads, og det skal nok lykkes at 
afvikle de første undervisningstimer 
1. august. 

3) Hele FGU-projektet kuldsejler, og 
der bliver slet ikke noget nyt tilbud 
til de unge, som kan starte 1. august.

4) Noget helt fjerde.

Vender aktiviteten 
på EUD?
Erhvervsuddannelserne	ser	i	skrivende	
stund ud til at have fået fjernet en stor del 
af sparekravene og tilført penge af rege-
ringen i et forsøg på at gøre det mere at-
traktivt for unge at vælge en erhvervs-
uddannelse. Årsagen er, at antallet af 
elever, der gennemfører en erhvervsud-
dannelse, har været faldende de senere 
år. Spørgsmålet er, om regeringens til-
tag rykker ved den tendens efter nytår.

1) Ja, regeringens udspil og penge er 
nok til, at erhvervsuddannelserne 
kan gøre sig så lækre for de unge, at ly-
set går op for dem, og flere af dem væl-
ger en erhvervsuddannelse.

2) Nej, ser man på bundlinjen, har re-
geringen faktisk ikke postet flere pen-
ge i erhvervsuddannelserne, og uan-
set ændrer det ikke ved den demogra-
fiske udvikling, der betyder, at ung-
domsårgangene skrumper de kom-
mende år.

3) Det er egentlig andelen af unge, der 
vælger en erhvervsuddannelse, man 
forsøger at hæve. Om det lykkes, er 
næsten umuligt at svare på, fordi tal 
og statistikker kan bruges til at sige 
lige netop det, man vil.

4) Noget helt fjerde.
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Hvad kommer  
der til at ske med  
10. klasserne?
Regeringen lagde i sit udspil for erhvervsud-
dannelserne – som den kom med i septem-
ber, men som i skrivende stund endnu ikke 
er endeligt vedtaget – op til, at 10. klasse skal 
have et grundigt gennemsyn af en ekspert-
gruppe. Målet er, at 10. klasse i langt høje-
re grad bliver begyndelsen på en ungdoms-
uddannelse frem for afslutningen på grund-
skolen.	Ekspertgruppens	opgave	ser	ud	til	at	
blive at komme med anbefalinger til, hvordan 
10. klasse kan komme tættere på erhvervsud-
dannelserne. Spørgsmålet er, hvad ekspert-
gruppen kommer til at anbefale.

1) Ekspertgruppens råd bliver, at 10. klas-
se skal flyttes helt over på erhvervssko-
lerne.

2) Ekspertgruppen når frem til, at det 
bedste 10.klasse-tilbud  er det, vi har i dag.

3) Der går politisk tovtrækkeri i den, og 
ekspertgruppen bliver slet ikke nedsat el-
ler færdig med sit arbejde i løbet af 2019.

4) Noget helt fjerde.

Bliver omprioriterings-
bidraget sløjfet for alle  
uddannelser?
Med udmeldingerne fra forhandlingerne om finans-
loven for næste år er der udsigt til, at det omstridte 
omprioriteringsbidrag bliver droppet for erhvervs-
uddannelserne. Sløjfningen af sparekravet er dog et 
ønske, som lyder fra alle kanter af uddannelsessek-
toren. Spørgsmålet er, om der nu er gået hul på byl-
den. Bliver omprioriteringsbidraget, der blev indført 
i 2016, og som betyder, at uddannelserne skal spare to 
procent om året, afskaffet for alle uddannelser i 2019?

1) Ja, politikerne er endelig kommet på bedre tan-
ker og har erkendt, at uddannelse er den vigtigste 
investering. Derfor dropper man omprioriterings-
bidraget for alle uddannelsesområder.

2) Nej, erhvervsuddannelserne er der stemmer 
i, så derfor bliver de undtagelsen, der bekræf-
ter reglen.

3) Nej, men politikerne beslutter sig for også at fri-
holde de erhvervsgymnasiale uddannelser.

4) Noget helt fjerde.

Fusionerer 
Uddannelses-
forbundet igen?
1. juli blev Uddannelsesforbundet en 
lærergruppe rigere, idet Handelssko-
lernes Lærerforening, HL, officielt 
blev lagt sammen med Uddannelses-
forbundet. I den forbindelse betegne-
de både Uddannelsesforbundets for-
mand og HL’s daværende formand æg-
teskabet mellem de to som naturligt. 
Siden er også LO og FTF blevet enige 
om at fusionere til en ny samlet ho-
vedorganisation. Spørgsmålet er, om 
der er flere fusioner på vej for Uddan-
nelsesforbundet i 2019.

1) Nej, fusionen med HL var op-
lagt, fordi HL-medlemmerne un-
derviser på erhvervsuddannel-
serne. Det bliver ved den ene sam-
menlægning.

2) Ja, Uddannelsesforbundet har 
faldende medlemstal, og der er 
også andre forbund, som Uddan-
nelsesforbundet har interessefæl-
leskaber med.

3) Danmarks Lærerforening kom-
mer med et tilbud, som Uddannel-
sesforbundet ikke kan sige nej til.

4) Noget helt fjerde.

Hvordan  kommer 
det til at gå med 
arbejdstids-
kommissionen?
Ved forårets overenskomstforhandlin-
ger blev arbejdsgiver- og lønmodtagersi-
den enige om, at der skulle nedsættes en 
kommission, som har til opgave at afdæk-
ke, hvordan arbejdstidsreglerne kan un-
derstøtte lærernes muligheder for at ska-
be kvalitet i undervisningen. Det er begræn-
set, hvad arbejdstidskommissionen har 
meldt ud ind til videre, men den skal kom-
me med sine anbefalinger ved udgangen 
af 2019. Det er umuligt at gætte på, hvor-
dan anbefalingerne kommer til at lyde, så 
spørgsmålet er, hvordan dens arbejde skri-
der frem i det nye år.

1) Kommissionen holder snuden i spo-
ret og dørene hermetisk forseglede – der 
kommer intet nyt før udgangen af 2019.

2) Kommissionens arbejde går i hård-
knude, og formanden, Per B. Christen-
sen, vælger at smide håndklædet i rin-
gen.

3) Regeringen, der bliver valgt efter det 
kommende valg, ændrer Lov 409 og gør 
kommissionens arbejde overflødigt.

4) Noget helt fjerde.

Hvem afløser 
 Merete Riisager?
Undervisningsminister Merete Ri-
isager har bebudet, at hun forlader 
dansk politik ved det kommende fol-
ketingsvalg, der skal afholdes senest 
i juni næste år. Spørgsmålet er, hvem 
der afløser hende. Det afhænger selv-
følgelig først og fremmest af, hvilket 
parti eller hvilke partier, der danner 
regering efter valget.

1) Det bliver en regering ledet af So-
cialdemokratiet, der overtager re-
geringsroret, og det bliver Mette 
Frederiksen, som udpeger den nye 
undervisningsminister.

2) Lars Løkke Rasmussen genvin-
der statsministerposten, og han 
finder Riisagers afløser.

3) Den nuværende regering fort-
sætter i mere eller mindre ændret 
form, og Riisager fortryder sin ud-
melding og tager en tørn mere.

4) Noget helt fjerde.
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14. januar 2019 
Faglighed og kvalitetssikring i dansk- 
uddannelserne 
 
Uddannelsesforbundet og De Danske Sprogcentre  
afholder igen konference om faglighed og kvalitets- 
sikring i danskuddannelserne.  
 
For:  Lærere, ledere, vejledere, kommunale aktø- 
 rer og andre, der interesserer sig for kvalite- 
 ten i uddannelserne i dansk som andetsprog 
Tid og sted:  Kl. 09.30-16.00 i Fredericia 
 EUC Lillebælt 
 Teknikervej 2, 7000 Fredericia 
Kontakt:  Pernille Nihøj,  
 pni@uddannelsesforbundet.dk
Pris: 800 kroner for alle 
 

Tilmelding:  SENEST 2. januar 2019

20. og 21. marts 2019 
Unge på kanten
Du får relevant viden om unge og de udfordringer, der forhindrer 
dem i at leve et godt og givende ungdomsliv. Samtidig får du kon-
krete metoder og redskaber, som du kan tage med hjem og bruge 
i dit eget arbejde.
 
For:  Undervisere og vejledere for unge 
Tid og sted:  Kl. 09.30-18.00 dag 1 og 09.00-15.20 dag 2 
 Odense Congress Center 
 Ørbækvej 350, 5220 Odense 
Koordinator:  Pia Michella Press, pmp@uddannelsesforbundet.dk
Kontakt:  Tine Mai Petersen, tmp@uddannelsesforbundet.dk 

Tilmelding: SENEST 17. februar 2019

22.-23 januar 2019 
Ungdomsuddannelserne og diagnoserne modul 3 
 
Bliv klogere på angst angst - og hvad du kan gøre for at hjælpe 
 
 
 
For:  Alle 
Tid og sted:  Kl. 10.00 til den efterfølgende dag kl. 13.00  
 Hotel Plaza, Odense 
 Østre Stationsvej 24, 5000 Odense C 
Kontakt:  Tine Mai Petersen
 tmp@uddannelsesforbundet.dk 
Pris: Senest den 11. november - særpris 3.500 kroner
 Senest den 16. december -  pris 4.500 kroner 
 
 
Tilmelding:  SENEST 16. december 2018

6. februar 2019 
Det 3. liv 
Få ideer og inspiration til et fortsat, aktivt og spændende liv og  
et godt grundlag for at træffe nye valg og sætte nye mål. 
 
For: +55 årige
Tid og sted:  Kl. 09.30-17.00 i Aalborg
 Tech College Aalborg 
 Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg 
Kontakt:  Pernille Nihøj,  
 pni@uddannelsesforbundet.dk 
Pris: Gratis for medlemmer 
 200 kroner for ikke-medlemmer 

Tilmelding:  SENEST 23. januar 2019

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

UDPLUK AF   
MØDER OG KONFERENCER



 Se priser og licenser på shop.systime.dk

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

Også som tryktopgavebog

Med Systimes iBibliotek® får du og dine elever adgang til mere end 400 iBøger®. 
Vi tilbyder også komplette, didaktiserede iForløb, som du kan bruge direkte i din 
undervisning eller tilpasse efter behov. Se mere på    iforløb.systime.dk

EUD/EUX BOGHYLDEN dit overblik

På vej i Studievaner på EUD/EUX 
Casemateriale til JYSK  |  Erhvervsområdet

På vej: Informatik B til EUX Merkantil (læreplan 2018)  |  Virksomhedsøkonomi B til EUX (læreplan 2018)
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SUDOKU LET
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SUDOKU SVÆR

Den pædagogiske idé bag FGU-en og de nye fag er blandt andet, at det almene  
bliver koblet bedre sammen med det praktiske. 



 

•  Fra den 18. december kl. 9 har du mulighed  
 for at booke Uddannelsesforbundets ferieboliger  
 til og med den 31. marts 2020  
•  Brug hjemmeside, mail eller ring
•  Se mere på bagsiden om, hvordan du gør.  

VIGTIGT 

Mails og telefonopkald før den officielle  
åbning af den nye sæson kommer ikke i  
betragtning, når ferieboligerne fordeles.

FERIEBOLIGER 2019

Final_Feriehuse 2019_indstik dec2018_MAJ.indd   1 29-11-2018   14:10:27



Boligerne (hus 81, 84, 85 og 87) - Alle boligerne er  
på 60 m2 og indeholder 
• To soveværelser, et med dobbeltseng og et med to enkelt senge
• Badeværelse
• Stue/køkken. I stuen er der tv, dvd-afspiller og en radio med  
 cd-afspiller. Køkkenet har køle-/fryseskab. 

Den store bolig (hus 121) er 75 m2  
Huset indeholder mange af de samme ting, dog også
• Et ekstra soveværelse med to enkeltsenge
• En mikroovn i køkkenet
• En brændeovn, som du selv skal medbringe brænde til
• Huset ventileres året rundt - drevet af solenergi.

PRISER  
Højsæson: 3.650 kr. pr. uge / de små huse: 2.750
Mellemsæson: 3.200 kr. pr. uge / de små huse: 2.450 kr.
Elektricitet: 3 kr. pr. kW/t.

PRISER 

Højsæson:  4.450 kr. pr. uge inkl. el
Mellemsæson:  4.150 kr. pr. uge (weekend 675 kr. pr. dag,  
 hverdage 580 kr. pr. dag)
Lavsæson:  4.150 kr. pr. uge (weekend 675 kr. pr. 
  dag, hverdage 580 kr. pr. dag)
Elektricitet:  Inklusiv

BERLIN

Europas kulturelle frontløber

Lejlighed på første sal i renoveret ejendom. 
Skønt, grønt område i Rudolf-Schwarz-Strasse 
ca. 15 min. fra Alexanderplatz. Parkering mod 
betaling. 88 m2 og 4 sovepladser.

Der er fem feriehuse i Ertebølle, der alle er  
velisolerede træhuse med en stor terrasse.  
De fire af husene er beregnet til fire personer, 
imens det sidste hus er lidt større.  
Der er store fællesarealer, hvor børnene kan lege i 
fred for trafikken. Der er ca. 2 km til en god bade-
strand, som ligger ved Limfjorden.

Boligen indeholder
• Fire sovepladser fordelt på to soveværelser med dobbeltseng 
 samt en barneseng (rejseseng)
• Stue med spiseplads, der har udgang til dejlig altan med  
 havemøbler
• Stuen er udstyret med tv, radio og cd-afspiller samt dvd-afspiller
• Nyt køkken med komfur, køleskab med lille fryser
• Badeværelse med bruse- og karbad 
• Wi-fi. 
 

Omgivet af skov 
og fredet områder

 Ertebølle

Uddannelsesforbundet har fem feriehuse i  
Ertebølle, der alle er velisolerede træhuse med en 
stor terrasse. Mellem ferieboligerne er der store 
fællesarealer, hvor børnene kan lege i fred for 
trafikken. 

Hus nr. 121 (helårshus)

Hus nr. 81-84-85-87
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Boligerne (hus 81, 84, 85 og 87) - Alle boligerne er  
på 60 m2 og indeholder 
• To soveværelser, et med dobbeltseng og et med to enkelt senge
• Badeværelse
• Stue/køkken. I stuen er der tv, dvd-afspiller og en radio med  
 cd-afspiller. Køkkenet har køle-/fryseskab. 

Den store bolig (hus 121) er 75 m2  
Huset indeholder mange af de samme ting, dog også
• Et ekstra soveværelse med to enkeltsenge
• En mikroovn i køkkenet
• En brændeovn, som du selv skal medbringe brænde til
• Huset ventileres året rundt - drevet af solenergi.

PRISER  
Højsæson: 3.650 kr. pr. uge / de små huse: 2.750
Mellemsæson: 3.200 kr. pr. uge / de små huse: 2.450 kr.
Elektricitet: 3 kr. pr. kW/t.

PRISER 

Højsæson:  4.450 kr. pr. uge inkl. el
Mellemsæson:  4.150 kr. pr. uge (weekend 675 kr. pr. dag,  
 hverdage 580 kr. pr. dag)
Lavsæson:  4.150 kr. pr. uge (weekend 675 kr. pr. 
  dag, hverdage 580 kr. pr. dag)
Elektricitet:  Inklusiv

BERLIN

Europas kulturelle frontløber

Lejlighed på første sal i renoveret ejendom. 
Skønt, grønt område i Rudolf-Schwarz-Strasse 
ca. 15 min. fra Alexanderplatz. Parkering mod 
betaling. 88 m2 og 4 sovepladser.

Der er fem feriehuse i Ertebølle, der alle er  
velisolerede træhuse med en stor terrasse.  
De fire af husene er beregnet til fire personer, 
imens det sidste hus er lidt større.  
Der er store fællesarealer, hvor børnene kan lege i 
fred for trafikken. Der er ca. 2 km til en god bade-
strand, som ligger ved Limfjorden.

Boligen indeholder
• Fire sovepladser fordelt på to soveværelser med dobbeltseng 
 samt en barneseng (rejseseng)
• Stue med spiseplads, der har udgang til dejlig altan med  
 havemøbler
• Stuen er udstyret med tv, radio og cd-afspiller samt dvd-afspiller
• Nyt køkken med komfur, køleskab med lille fryser
• Badeværelse med bruse- og karbad 
• Wi-fi. 
 

Omgivet af skov 
og fredet områder

 Ertebølle

Uddannelsesforbundet har fem feriehuse i  
Ertebølle, der alle er velisolerede træhuse med en 
stor terrasse. Mellem ferieboligerne er der store 
fællesarealer, hvor børnene kan lege i fred for 
trafikken. 

Hus nr. 121 (helårshus)

Hus nr. 81-84-85-87
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Tæt ved strand  
og Kattegat

Huset indeholder
• Seks sovepladser fordelt på tre soveværelser: Et med dobbelt- 
 seng og to med to enkeltsenge i hver
• Stue med tv, radio og cd-afspiller og brændeovn (brænde skal  
 selv medbringes)
• Køkken med opvaskemaskine, mikroovn, komfur, køleskab og  
 fryseskab. Køkkenet ligger i åben forbindelse med stuen
• Badeværelse.

 
Boligen opvarmes med el-radiatorer og varmepumpe.

PRISER 

Højsæson:  3.950 kr. pr. uge
Mellemsæson:  3.300 kr. pr. uge (weekend 550 kr. pr. dag,  
 hverdage 475 kr. pr. dag)
Lavsæson:  2.850 kr. pr. uge (weekend 475 kr. pr. dag,  
 hverdage 400 kr. pr. dag)
Elektricitet:  3 kr. pr. kW/t.

Huset indeholder
• Seks sovepladser fordelt på tre værelser: Et værelse med en  
 køjeseng og egen udgang og to soveværelser med dobbelt- 
 senge og en barneseng (rejseseng)
• Indgang ad vindfang
• Vinkelstue med lysindfald til kip og konvektionsbrændeovn
• Tv, dvd-afspiller, radio og cd-afspiller
• Stor overdækket træterasse med udgang fra stuen
• Køkken med opvaskemaskine og køl/frys
• Badeværelse med gulvvarme, brusekabine og vaskemaskine
• En høj barnestol.

PRISER 

Højsæson:  4.450 kr. pr. uge
Mellemsæson:  3.700 kr. pr. uge (weekend 650 kr. pr. dag,  
 hverdage 530 kr. pr. dag)
Lavsæson:  3.200 kr. pr. uge (weekend 530 kr. pr. dag, 
 hverdage 450 kr. pr. overnatning)
Elektricitet:  3 kr. pr. kW/t.

 KLINT

Tæt ved en af øens  
bedste badestrande

 FANØ

Feriehuset på Fanø er på 88 m2. Huset ligger 
på en 2.000 m2 stor naturgrund tæt på en 
af de bedste badestrande med ca. 1,5 km til 
vandet. 

Derudover er der gode muligheder for fritids-
aktiviteter som golf og tennis. 

Tæt ved strand  
og Kattegat

KLINT

Feriehuset er et velisoleret træhus på 95 m2. 
Huset ligger ved Klint Strand med ca. 500 m til 
badestrand direkte til Nyrup Bugt/Kattegat.
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Boligen er en 100 m2 stor stuelejlighed og indeholder

• Fire sovepladser fordelt på to soveværelser med en dobbeltseng,  
 en gæsteseng og en weekendbarneseng
• Åbent køkken med kombineret stue og spisestue
• Køkken med komfur og køleskab med fryser samt en barnestol
• Stuen med tv, radio, cd- og dvd-afspiller.

PRISER 

Højsæson:  4.950 kr. pr. uge 
Mellemsæson:  4.450 kr. pr. uge (weekend 780 kr. pr. dag, 
 hverdage 630 kr. pr. dag) 
Lavsæson:  4.450 kr. pr. uge (weekend 780 kr. pr. dag,  
 hverdage 630 kr. pr. dag)
Elektricitet:  3 kr. pr. kW/t.

PRISER 
 
Højsæson:  3.950 kr. pr. uge
Mellemsæson:  3.750 kr. pr. uge (weekend 655 kr. pr. dag,  
 hverdage 530 kr. pr. dag)
Lavsæson:  3.750 kr. pr. uge (weekend 655 kr. pr. dag,  
 hverdage 530 kr. pr. dag)
Elektricitet:  3 kr. pr. kW/t.

 
Parkering:   På Nørre Farimagsgade kan du parkere mod betaling. Lejlighederne ligger i en grøn zone.

Boligen er en 68 m2 stor lejlighed, tredje sal og indeholder

• Et soveværelse med en dobbeltseng, en gæsteseng og en  
 weekendbarneseng
• Åbent køkken med kombineret stue og spisestue
• Køkken med komfur og køleskab med fryser samt en barnestol
• Stuen med tv, radio, cd- og dvd-afspiller.

 KØBENHAVN  KØBENHAVN

Alle danskers hovedstad Alle danskers hovedstad

Uddannelsesforbundet har to lejligheder, der 
ligger på Nørre Farimagsgade 15 – midt i Køben-
havn. Lejlighederne er henholdsvis en stor stue- 
lejlighed på 100 m2 og en lidt mindre lejlighed 
på tredje sal på 68 m2.

Lejlighederne er placeret i rolige, smukke omgi-
velser lige overfor Ørstedsparken i gåafstand fra 
Strøget, Rådhuspladsen, Tivoli, Torvehallerne og 
diverse teatre. Derudover ligger de tæt på Nørre-
port Station med få minutters gang til tog, metro 
og bus.

Stor lejlighed i stuen Lejlighed på 3. sal
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PRISER 

Højsæson:  4.950 kr. pr. uge inkl. el
Mellemsæson:  3.700 kr. pr. uge (weekend 650 kr. pr. dag,  
 hverdage 530 kr. pr. dag)
Lavsæson:  3.200 kr. pr. uge (weekend 530 kr. pr. dag,  
 hverdage 450 kr. pr. dag)
Elektricitet:  3 kr. pr. kW/t.

PRISER 

Højsæson:  3.950 kr. pr. uge
Mellemsæson:  3.300 kr. pr. uge (weekend 550 kr. pr. dag, 
 hverdage 475 kr. pr. dag) 
Lavsæson:  2.850 kr. pr. uge (weekend 475 kr. pr. dag, 
 hverdage 400 kr. pr. dag) 
Elektricitet:  3 kr. pr. kW/t.

Boligen er et velisoleret træhus, der indeholder

• Seks sovepladser fordelt på tre soverum plus hems med  
 sovemulighed
• Opholdsstue med brændeovn, tv, dvd og radio
• Køkkenet med alle moderne hjælpemidler, fx mikroovn
• Badeværelse med sauna og boblebad
• Vaskemaskine og tørretumbler
• Barneseng og barnestol
• Der hører fire cykler til huset.

LANGELAND

Vilde heste og boblebad

Huset ligger i et sommerhusområde tæt på stran-
den. Der er udflugtsmuligheder fra boligen, fx til 
den 20 meter høje Ristinge Klint eller til Langelse 
Bondegårdsskov, som er en af de få skove i Dan-
mark, der får lov til at passe sig selv uden menne-
skers indgriben. 

Boligen er et velisoleret træhus/stenhus på 75 m2,  
der indeholder

• Seks sovepladser fordelt på tre soveværelser samt en barneseng
• Stue med tv, dvd-afspiller, radio med cd-afspiller
• Brændeovn (brænde skal selv medbringes)
• Køkken med opvaskemaskine, mikroovn, komfur og køleskab med 
 fryser. Køkkenet ligger i åben forbindelse med stuen
• Badeværelse
• En høj barnestol.

LØNSTRUP

Ved Vesterhavet

Huset ligger på en ugenert grund med udsigt over 
engareal med ca. 2 km til vandet ad asfaltvej.
I nærheden findes gode muligheder for fritidsakti-
viteter som golf (der er tre golfbaner i nærheden), 
og tennis samt et subtropisk badeland i nærheden.
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Boligen indeholder 

• Stue/spisestue med tv og minianlæg
• To soveværelser med hver en dobbeltseng
• Barneseng og barnestol
• Køkken 
• Badeværelse med stor brusekabine
• Vaskemaskine
• Der er wi-fi
• Der er mulighed for slutrengøring samt leje af sengelinned 
• Der er mulighed for privat parkering.

 MALAGA

Fantastisk udsigt over 
Middelhavet

Lejligheden ligger på 7. etage (der er elevator) lige ved 
vandet, så der er en fantastisk udsigt ud over Middelha-
vet. Boligen er på 75 m2 og har en stor dejlig terrasse 
med havemøbler og skøn udsigt.

Fra lufthavnen er der tog til Torreblanca station, og her er der 
15 minutters gang til boligen.

Lejligheden ligger ca. 30-45 min. i bil fra lufthavnen, og det er 
også ved lufthavnen centrum ligger.

• Læs mere om alle boligerne 

• Se flere billeder på alle boligerne

www.uddannelsesforbundet.dk/feriebolig

PRISER 

Højsæson:  4.950 kr. pr. uge 
Mellemsæson:  4.750 kr. pr. uge (weekend 850 kr. pr. dag, 
 hverdage 700 kr. pr. dag) 
Lavsæson:  4.500 kr. pr. uge (weekend 675 kr. pr. dag,  
 hverdage 580 kr. pr. dag)
Elektricitet:  3 kr. pr. kW/t.
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PRISER 

Højsæson:  4.550 kr. pr. uge
Mellemsæson:  3.750 kr. pr. uge (weekend 655 kr. pr. dag, 
 hverdage 530 kr. pr. dag) 
Lavsæson:  3.400 kr. pr. uge (weekend 560 kr. pr. dag, 
 hverdage 480 kr. pr. dag) 
Elektricitet:  3 kr. pr. kW/t.

Boligen er et velisoleret træhus på 77 m2 og indeholder

• Sovepladser til seks-otte personer fordelt på: To soveværelser,   
 alkove i stue med to sovepladser og en hems med to sovepladser
• Stue med tv, dvd-afspiller, radio og cd-afspiller
• Brændeovn (brænde skal selv medbringes)
• Køkken med opvaskemaskine, mikroovn, komfur og køleskab  
 med fryser. Køkkenet ligger i åben forbindelse med stuen
• Bad og bryggers med vaskemaskine
• En barneseng og en høj barnestol 
• Boligen opvarmes med el-radiatorer.

Hovedhuset indeholder
• Seks sovepladser fordelt på: To soveværelser på 1. sal med  
 skrå vægge, barneseng og højstol
• Spisekøkken med udgang til terrasse
• Spisestue
• Stor opholdsstue (to-tre stuer en suite) med flot kakkelovn
• Bad og vaskemaskine.      
Gæstehus indeholder
• Opholds- og soverum med to sovepladser
• Køkkenafsnit med to kogeplader
• Brusebad, sauna og toilet.

PRISER 

Højsæson:  4.450 kr. pr. uge inkl. el
Mellemsæson:  3.700 kr. pr. uge (weekend 650 kr. pr. dag,  
 hverdage 530 kr. pr. dag)
Lavsæson:  3.200 kr. pr. uge (weekend 530 kr. pr. dag,  
 hverdage 450 kr. pr. dag)
Elektricitet:  3 kr. pr. kW/t.

MØN

Kun 500 meter til  
badestrand

Huset ligger ved Råbylille Strand med ca. 500 m til 
børnevenlig badestrand direkte til Østersøen og ca. 
10 minutters kørsel til golfbane.

Huset ligger på en stor naturgrund i Hylta i det sydlige 
Sverige kun 5 km fra den store sø Immeln. Det er 110 
km fra Helsingborg og 130 km fra Malmø. Tager ca. 2,5 
time i bil at komme dertil fra København.
Ferieboligen består af et 1,5 plans træhus på 100 m2 
og et gæstehus på 20 m2. 

Ødegård 2,5 timers  
kørsel fra København

SVERIGE
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PRISER 

Højsæson:  4.550 kr. pr. uge
Mellemsæson:  3.750 kr. pr. uge (weekend 655 kr. pr. dag, 
 hverdage 530 kr. pr. dag) 
Lavsæson:  3.400 kr. pr. uge (weekend 560 kr. pr. dag, 
 hverdage 480 kr. pr. dag) 
Elektricitet:  3 kr. pr. kW/t.

Boligen er et velisoleret træhus på 77 m2 og indeholder

• Sovepladser til seks-otte personer fordelt på: To soveværelser,   
 alkove i stue med to sovepladser og en hems med to sovepladser
• Stue med tv, dvd-afspiller, radio og cd-afspiller
• Brændeovn (brænde skal selv medbringes)
• Køkken med opvaskemaskine, mikroovn, komfur og køleskab  
 med fryser. Køkkenet ligger i åben forbindelse med stuen
• Bad og bryggers med vaskemaskine
• En barneseng og en høj barnestol 
• Boligen opvarmes med el-radiatorer.

Hovedhuset indeholder
• Seks sovepladser fordelt på: To soveværelser på 1. sal med  
 skrå vægge, barneseng og højstol
• Spisekøkken med udgang til terrasse
• Spisestue
• Stor opholdsstue (to-tre stuer en suite) med flot kakkelovn
• Bad og vaskemaskine.      
Gæstehus indeholder
• Opholds- og soverum med to sovepladser
• Køkkenafsnit med to kogeplader
• Brusebad, sauna og toilet.

PRISER 

Højsæson:  4.450 kr. pr. uge inkl. el
Mellemsæson:  3.700 kr. pr. uge (weekend 650 kr. pr. dag,  
 hverdage 530 kr. pr. dag)
Lavsæson:  3.200 kr. pr. uge (weekend 530 kr. pr. dag,  
 hverdage 450 kr. pr. dag)
Elektricitet:  3 kr. pr. kW/t.

MØN

Kun 500 meter til  
badestrand

Huset ligger ved Råbylille Strand med ca. 500 m til 
børnevenlig badestrand direkte til Østersøen og ca. 
10 minutters kørsel til golfbane.

Huset ligger på en stor naturgrund i Hylta i det sydlige 
Sverige kun 5 km fra den store sø Immeln. Det er 110 
km fra Helsingborg og 130 km fra Malmø. Tager ca. 2,5 
time i bil at komme dertil fra København.
Ferieboligen består af et 1,5 plans træhus på 100 m2 
og et gæstehus på 20 m2. 

Ødegård 2,5 timers  
kørsel fra København

SVERIGE
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VÆRD AT VIDE OM BOLIGERNE

Nørre Farimagsgade 15 • 1364 København K   
Tlf.: 7070 2722 •  www.uddannelsesforbundet.dk

BRUG AF BOLIGERNE 
De fleste af ferieboligerne kan benyttes hele året. Dog kan de fem 
huse i Ertebølle kun benyttes fra 23. marts til 19. oktober.
 
I højsæsonen kan ferieboligerne bookes på ugebasis og højst for to 
uger ad gangen. En uge går fra lørdag til lørdag.
 
Resten af året kan de også bookes for en weekend (fredag-søndag) 
eller i en eller flere dage.
Du har råderet over boligen fra ankomstdagen kl. 14 til  
afrejsedagen kl. 12.

SÆSONER
Højsæson:   22. juni frem til 10. august
Mellemsæson:  16. marts frem til 22. juni og 10. august  
  frem til 12. oktober samt uge 7 og 8
Lavsæson:  12. oktober til 31. marts 2020 (uge 7 og 8 undtaget)   
  
BETINGELSER
• Ferieboligerne kan kun benyttes af Uddannelsesforbundets  
 medlemmer. De må ikke udlånes videre til andre
• Ferieboligerne fordeles efter først til mølle-princippet 
• Du skal selv medbringe sengelinned, håndklæder, viskestykker  
 og toiletpapir
• Boligen skal gøres rent inden afrejse 
• Det henstilles, at der ikke ryges indendørs 
• Der må ikke medbringes husdyr. I Ertebølle, hus nr. 81,  
 er det dog tilladt at medbringe hunde. 
 
BETALING
• Betalingen skal ske hurtigst muligt og være Uddannelses- 
 forbundet i hænde, senest en måned før dit ophold begynder
• Aftalen er bindende. Ved afbestilling opkræves et gebyr 

Gebyret er fastsat efter boligens pris.

TRE MÅDER AT BESTILLE PÅ
• Brug hjemmesiden på www.uddannelsesforbundet.dk/feriebolig,  
 hvor du kan udfylde en bookingblanket 
• Ring til Lisbet Poulsen, tlf. 3330 0659
• Send en mail til feriebolig@uddannelsesforbundet.dk.
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gyldendal-uddannelse.dk

tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk

TIL KURSISTER DER GERNE

VIL LÆRE ET FUNKTIONELT 
HVERDAGSSPROG

Du kan finde ekstraopgaver og købe adgang til film på pådansk.gyldendal.dk

På dansk 1 træner kursistens sprog på vej mod CEFR A1 (modul 1 og 2 på Dansk

uddannelse 1). Gennem bogens tre kapitler arbejdes der med bogstaver, tal, begynden

de ordkendskab samt enkle spørge strukturer – både mundtligt og skriftligt. Arbejdet 

med film og opgaver skal være med til at give en sjov og inspirerende indføring i et 

sprog, der sætter kursisten i stand til at deltage aktivt i det nære hverdagsliv.

Bogen er bygget op omkring en række små film, som skal være med til at 

vække kursistens nysgerrighed og give lysten til at tale og modet til at gætte.

Fortsætteren På dansk 2 kommer til december.

U
D

D
1118

NY 
GRUNDBOG 

TIL DU 1 
INKL. FILM



30 Uddannelsesbladet 07 / 2018

Fleksjobber 
blev Fyret 
Under sin 
barsel

Sanne Dahl blev først 
ked af det, og så gal, 
da hun fandt ud af, at 
fyringen var planlagt, 
mens hun var på barsel.

30 Uddannelsesbladet 07 / 2018
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HUn Havde kUn været tilbage på arbejde 
i tre dage, da hun fik beskeden. Hun blev – 
ligesom alle de andre lærere på AOF Ran-
ders – indkaldt til medarbejderudviklings-
samtale. Hun havde tænkt, at hun og hen-
des chef bare skulle tale om, hvordan det 
var at starte på arbejde igen efter barslen.

De første ti minutter talte de da også 
om, hvordan det gik med det. Hun for-
talte, at hun syntes, at det gik godt, og at 
hun var rigtig glad for at være kommet i 
gang igen. Så hev chefen en seddel frem 
og sagde, at de jo begge godt kendte situ-
ationen på skolen. Økonomien var stram. 
Og de blev nødt til at afskedige hende.

- Jeg var målløs og fik en klump i hal-
sen. Men det eneste, der kørte rundt i mit 
hoved derinde, var, at jeg skulle skynde 
mig hjem til min mand og fortælle det. 
Han var blevet ramt af stress og havde 
derfor kort forinden valgt at sige sit job 
op. Så min største bekymring var, at vi 
begge pludselig stod uden job, gengiver 
Sanne Dahl.

Hun tog direkte hjem. Forbi kollegerne 
uden at sige et ord, fordi hun var bange for, 
at følelserne vil tage overhånd, hvis først 
hun stoppede op.

Hendes mand tog det heldigvis med op-
højet ro. Han var i gang med at slå græs, 
og det fortsatte han med, efter at de to var 
blevet enige om, at hun skulle ringe til 
sin fagforening, Uddannelsesforbundet.  

selvbebrejdelse blev til vrede

Egentlig ringede hun blot til forbundet for 
at høre, om der var noget praktisk, hun 
skulle være opmærksom på. 

- I starten var jeg virkelig ked af det. 
Det var sikkert også mig, der havde gjort 

 Uddannelsesforbundet:  
god grund til love

Uddannelsesforbundet påpeger, at der er god 
grund til, at der gælder særlige love, som skal 
beskytte medarbejdere på barsel og i fleksjob. 
Årsagen er ifølge forbundet, at det er medar-
bejdere, der kan komme i en særlig sårbar si-
tuation, hvor risikoen for en fyring er større 
end normalt. 

- Vi ser desværre flere sager som denne. Men vi 
gør, hvad vi kan, for at arbejdsgiverne kender til 
de hensyn, de skal tage til for eksempel medar-
bejdere, der er på barsel. Følger arbejdsgiveren 
ikke lovgivningen, bakker vi konsekvent vores 
medlemmer op og sikrer, at de får en passende 
godtgørelse, siger Jens Dam, der er forhand-
lingschef i Uddannelsesforbundet.

Fleksjobber Sanne Dahl nåede kun akkurat at 
vende tilbage fra sin barselsorlov, da hun blev fyret. 
Afskedigelsen var da også i strid med loven,  
har Ligebehandlingsnævnet afgjort.
A f  A n D r e A s  A n to n i  lU n D  /  f oto :  J A ko b  l e r c h e

noget galt og sikkert ikke havde gjort det 
godt nok, tænkte jeg, fortæller Sanne Dahl. 

Men efterhånden blev selvbebrejdel-
sen afløst af vrede. En vrede, som for al-
vor fik næring, da Sanne Dahl opdagede, 
at fyringen af hende allerede havde væ-
ret planlagt under hendes barsel.

- Jeg blev simpelthen så gal i skralden, 
da jeg fandt ud af det. Det var for lavt, at 
de valgte en, der var på barsel, mener 
Sanne Dahl.

Efter at hun havde talt med forbundet 
og sin søster, der er jurist, blev hun overbe-
vist om, at behandlingen af hende havde 
været så unfair, at hun skulle køre en sag 
mod AOF Randers.

I august 2017 – mens hun stadig arbej-
dede på skolen i opsigelsesperioden – ind-
sendte Uddannelsesforbundet en klage til 
Ligebehandlingsnævnet. Her kunne Ud-
dannelsesforbundet fremlægge et doku-
ment, hvoraf det fremgik, at beslutnin-
gen om, at hun skulle fyres, allerede blev 
truffet i april. Hun var ellers først vendt 
tilbage på arbejde i maj.

Sanne Dahl fortsatte med at passe 
sit arbejde i de seks måneder, som hen-
des opsigelse varede. Men hun blev grad-
vist frosset ude af ledelsen, og kollegerne 
turde ikke tale med hende af frygt for le-
delsens reaktion.

hele to lovovertrædelser

Knap et år efter at hun havde klaget, traf 
Ligebehandlingsnævnet sin afgørelse. Af-
skedigelsen af hende var i strid med hele 
to særskilte love – både forskelsbehand-
lings- og ligebehandlingsloven. Skolen 
blev pålagt at betale en godtgørelse sva-
rende til 12 måneders løn til Sanne Dahl.

AOF Randers valgte imidlertid at anke 
sagen til domstolene, hvor den er beram-
met til at køre til sommer. En beslutning, 
som vejer tungt over hende.

- Jeg har dage, hvor jeg tænker: ”Kan jeg 
blive ved med det her?” Men jeg kæmper 
videre, fordi jeg synes, at ret skal være ret. 
AOF står for Arbejdernes Oplysningsfor-
bund. Skolen er så tæt forbundet med fag-
bevægelsen, at den bør udvise en ekstra 
høj grad af integritet over for sine med-
arbejdere, påpeger Sanne Dahl.

Hun er også vred over, at skolens ledelse 
ikke har givet hende en god forklaring 
på, hvorfor pilen pegede på netop hende. 

- Jeg troede ikke, at jeg stod i farezo-
nen. Jeg havde nedsat arbejdstid, men 
jeg klarede de samme opgaver som mine 
kolleger. Jeg havde to-tredjedel af lønnen 
med mig, fordi jeg var ansat i et fleksjob. 
Så jeg var relativt billig at have ansat. Al-
ligevel var min afskedigelse begrundet i 
skolens dårlige økonomi. De burde være 
ærlige, fastslår Sanne Dahl.

AOF Randers’ ledelse har ikke ønsket 
at kommentere sagen med henvisning 
til, at den er appelleret til domstolene. •
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For 20 år siden ville der højst sandsyn-
ligt have lydt et ramaskrig, hvis man pres-
sede et koncept, et system eller en model 
til undervisning ned over hovederne på 
lærerne. Og især hvis der stod et kom-
mercielt firma bag. Men i dag har bru-
gen af koncepter sneget sig lige så stille 
og relativt uforstyrret ind i klasseloka-
lerne på især landets sprogskoler og er-
hvervsuddannelser med navne som CL, 
LP, Moodle, Synlig læring. 

- Før omkring år 2000 kan jeg ikke 
komme i tanke om, at der i Danmark var 
eksempler på, at private firmaer markeds-
førte et koncept. De var lanceret og mar-
kedsført af lærere og forskere og folk fra 
læreruddannelsen, siger professor Per 

Koncepter i undervisningen 
passer som tal i et excelark 
til tidens behov for at kunne 
monitorere, optimere, 
dokumentere, konkurrere  
– og ofte også spare penge. 
Og især de digitale koncepter 
breder sig relativt ubemærket 

og hurtigt til de f leste 
skoleformer. Men hører 

den slags systemer hjemme 
i undervisning, og virker de 

overhovedet? Det er der delte 
meninger om blandt eksperterne 
og brugerne. 

 konceptet bag et koncept

Ordet koncept er på linje med ”concept” 
på engelsk – det vil sige en tilgang. Det 
kan også kaldes et program eller et sy-
stem, forklarer Christian Aabro. 

Nogle af de typiske karaktertræk er:

•  at der er en tilsyneladende almen ka-
rakter. Ofte tager man et system, der 
er udviklet i bestemte kontekster el-
ler lande og til bestemte institutioner 
og målgrupper, og overtager det med 
relativt få ændringer til andre lande, 
institutioner, kulturer og målgrupper 
– som et Starbucks i butiksverden.

•  at det er kommercielle systemer, der 
handles på et offentligt marked, hvor 
der er en udviklende part – typisk et 
konsulentfirma – der samarbejder 
med et forlag eller en offentlig sty-
relse om det. Dette private firma sæl-
ger typisk kurser, bøger, konsulentbi-
stand, efteruddannelse med videre.

•  at de har en markedsføring, der af-
spejler, at det er et privat firma. Og at 
de markedsfører sig med bogstavfor-
kortelser som for eksempel CL, LP el-
ler lignende. Konceptet Synlig læring, 
som er den australske forsker John 
Hatties koncept, spiller også en cen-
tral rolle i undervisningssektoren. 

•  at de typisk er importeret fra udlan-
det – ofte fra USA, men også en hel del 
fra Norge. 

•  at de typisk indeholder et grundsyn 
på undervisning og læring. I CL er 
det, at man bedst lærer i samarbejde 
med andre ligestillede, at samarbej-
det skal være struktureret, og at der 
skal være forskellige roller i det. 

•  at der er en række metodeanvisnin-
ger samt forskellige hjælpemidler, 
som man kan købe sig til. 

Fibæk Laursen fra Danmarks Pædago-
giske Universitet.

Koncepter for undervisning er ikke et 
nyt fænomen, understreger han. Der har 
altid været pædagogiske modebølger af 
mere eller mindre gennemgribende art. 
Elevers og kursisters læringsstile og in-
telligensprofiler for eksempel. Det nye er, 
at udviklingen i dag er accelereret, og at 
det kan være kommercielle firmaer, der 
skal tjene på det, som står bag. Så hvad 
har banet vejen for den stadig mere ud-
bredte brug i en ellers ret skeptisk og kri-
tisk undervisningsverden inden for de se-
neste 20 år? Det er der faktisk med lidt 
brede håndbevægelser især ét samlende 
ord for. Pres. Politisk, økonomisk, tids-
mæssigt og digitalt pres.

- Lærerne er mere tidspressede i dag. 
Der er brug for nogle hurtige og let anven-
delige redskaber og hjælpemidler. Og de 
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 Fordele ved koncepter

•	 	De tilbyder et fælles sprog, som kan skabe 
bedre kommunikation og kollegialt fælles-
skab. Man kan samles om en fælles bestræ-
belse, så man er enige om i hvilken retning, 
man vil udvikle kvaliteten i undervisningen.

•	 	Der er ofte nogle konkrete værktøjer og me-
toder. 

•	 	Det er nemmere at profilere sig udadtil. 

 Ulemper ved koncepter

•	 	Det kan begrænse lærerens metodefrihed, 
eller med Christian Aabros ord kan læreren 
”tabe den metodiske kontrol med egen ar-
bejde”. Når lærerne ikke længere selv kan 
bestemme mål eller midler for arbejdet, re-
duceres deres professionelle autonomi.

•	 	Der kan være store udfordringer med læ-
rernes ophavsret til materiale, når det gæl-
der digitale platforme.

•	 	Der mangler evidens for virkningen – en 
forskningsmæssigt baggrund for at hæv-
de, at det hæver kvaliteten af undervisnin-
gen eller virker bedre end andre koncepter 
med lignende baggrund. 

” I USA markedsfører man koncepter med, at de 
er ”teacher proved” – det vil sige, at kursister 
og elever får et godt udbytte af undervisningen, 
uanset om læreren er totalt håbløs.
per fibæk lAUrsen, professor

Københavns Professionshøjskole, Chri-
stian Aabro. Det blev en årsag til, at man  
derfor begyndte at tænke i en interventi-
onstankegang – det vil sige sætte tidligt 
ind og styre og monitorere uddannelse – 
og skabe bedre resultater.

På de nationale linjer betød struktur-
reformen i 2007, at kommunernes an-
tal skrumpede til en tredjedel, og at de 
større kommuner derfor skulle danne 
sig et overblik over et mildt sagt blandet 
skole- og institutionslandskab:

- Og det blev man nødt til at bøje ind i 
en eller anden form for systematik, siger 
han om to af årsagerne til, at vejen blev 
banet for koncepter helt fra børneområ-
det og op igennem uddannelsessystemet. 

I stedet for at vende sig imod den mere 
tysk-inspirerede dannelsestradition, hvor 
man fokuserer på, hvad børn er, begyndte 
man at vende sig mod en mere anglo-
amerikansk curriculum-tradition, som 
meget kraftigt orienterer sig mod, hvad 
børn bliver til. 

- Og det betyder, at man hele tiden ori-
enterer sig mod, hvordan vi kan optimere 
deres udvikling. Og så kommer der nogle 
konsulenter med et koncept, der lover 
guld og grønne skove og har evidens for, 
at man nu kan måle fremskridt og moni-
torere alle elever. Derfor blev disse varer 
meget attraktive, siger Christian Aabro.  

Samtidig kom et meget stærkt poli-
tisk pres for at minimere velfærdssta-
ten. Det vil – med Christian Aabros ord 
– sige, at ”ambitionerne om, hvad en skole 
eller daginstitution skulle kunne, blev 
omvendt proportional med budgettet”: 

- Vi skulle gøre mere for færre penge. 
Og der er sådan nogle systemer også 
enormt attraktive. Drømmen var, at kon-
cepter kan gøre undervisningen mere 
faglig, samtidig med at man sparer en 
masse penge.

klippe-klistre-koncepter

Men konceptfirmaerne sælger sig jo 
netop på, at tingene virker, og at der er 
evidens bag. Hvad er så problemet, hvis 
man rent faktisk kan få et bedre produkt 
for færre penge?

Ja, det er, at det såkaldte evidensbe-
greb ofte ”mildest talt virker eksotisk”, 
siger Christian Aabro, der har forsøgt at 

fleste koncepter giver en forholdsvis kon-
kret og anvendelig vejledning. De indehol-
der nogle forslag, redskaber og modeller, 
der som regel er nemme at gå til og bruge, 
mens meget pædagogisk teori er abstrakt 
og ikke så let at anvende, siger Per Fibæk 
Laursen. Han tilføjer, at koncepter for det 
andet er gode til at legitimere sig med ud-
adtil som uddannelsesinstitution:

- Nogle af institutionerne – for eksem-
pel inden for voksenuddannelsesområdet 
– er jo kommet på et marked og skal præ-
sentere sig der. Og der giver et koncept en 
profil og en vis autoritet.

Per Fibæk Laursen mener, at konkur-
renceudsættelsen og markedsføringen af 
uddannelse i sig selv har intensiveret ud-
viklingen med, at kommercielle koncep-
ter bliver udbredt.

det store pisa-chok

Behovet for at undervise med værktøjer, 
måle og dokumentere startede på de mere 
internationale linjer med PISA-under-
søgelsen ved årtusindeskiftet. Her blev 
Danmark placeret uventet lavt, hvilket 
sendte chokbølger gennem landet, fordi 
uddannelse her, som i andre EU og OECD-
lande, var blevet det nye parameter for 
økonomisk vækst. 

- Det medførte en retorik om og stem-
ning af, at man stod på en brændende plat-
form, og at hvis vi skulle overleve som 
velfærdsstat, var vi nødt til at starte en 
langt mere målrettet styring af uddan-
nelse på et tidligere tidspunkt, for ellers 
gik vi rabundus. Økonomien flyttede li-
gesom ind i Undervisningsministeriet, 
forklarer forskeren bag bogen ”Koncep-
ter i pædagogik”, cand.mag. og lektor ved 
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 dialog, der virker

Professor Per Fibæk Laursen har udarbejdet et 
katalog over de ting, som flere forskellige un-
dersøgelser dokumenterer virker og – nok så 
vigtigt	–	forsøger	at	favne	dét,	der	giver	kvali-
tet i undervisningen i bogen DIALOG. ”Og det 
kan ofte ikke sikres af et færdigpakket kon-
cept”, siger han. 

Undervisning kan tænkes på forskellige må-
der. Nogle ser det som en funktionsmetafor. 
Det vil sige, at eleverne er en slags råstof og 
læreren er en håndværker, der skal sørge for, 
at der kommer et færdigt produkt ud af funk-
tionsprocessen.	Andre	har	en	mere	idéhisto-
risk tilgang. De ser eleven som en plante, og læ-
reren som den progressive gartner. Lærerens 
opgave er at bistå naturens kræfter, så sørger 
”planten” selv for at vokse, siger han:

- De to tilgange har en fælles grundlæggen-
de fejlopfattelse: De ser ikke eleven eller kur-
sisten som et menneske. Mit forslag til Dia-
log-måden ser undervisningen som en dialog 
mellem ligeværdige – men ikke lige vidende 
og kunnende – mennesker, der er samlet om 
et fælles indhold og formål. 

•	 	D står derfor for dialog.

•	 	I for indholdsmæssig klarhed: Hvad skal del-
tagerne lære og hvorfor. De skal kunne se 
mening og sammenhæng og struktur i det, 
de skal lære. 

•	 	Aktivering – både mentalt og ofte også mo-
torisk. 

•	 	Læringsorientering. Paradokset er, at man 
som lærer gerne ved ydre påvirkninger vil få 
kursisten eller eleven til at tage en indre be-
slutning om at lære. Den kan dog kun træf-
fes i frihed. Dette kan afhjælpes ved at ska-
be et læringsstimulerende miljø, der virker 
opmuntrende for den enkelte.

•	 	Organisering – der skal være velindarbejde-
de rutiner, der dog ikke må være for rigide.

•	 	Gennemskuelige forventninger, der hverken 
er for høje eller lave. Man kan dræbe motiva-
tionen ved for lave forventninger, men også 
ved for høje. Forventningerne skal med an-
dre ord være tilpasse.

tema:  
koncepter

gå bagom de koncepter, han undersøger i 
sin bog, og analysere dem:

- Det mest almindelige er at omtale sig 
selv som evidensbaseret som et intentio-
nelt begreb: Altså, hvis I følger program-
met, som det er tænkt, og er loyale over 
for det, har vi en forventning om, at det 
vil komme til at virke. På den måde bli-
ver en evidens konverteret til en inten-
tion snarere end en måling på, om det så 
også virker. Der er ingen af de her syste-
mer, jeg har undersøgt, som har lavet en 
ordentlig måling på, om de virker eller får 
den effekt, som programmet lover.

Samtidig hviler koncepterne ofte ikke 
på et solidt teoretisk grundlag:

- De er klippe- klistret fra alle mulige 
forskellige traditioner og hviler på et mere 
eklektisk grundlag: Man har udset sig 
forskellige fragmenter af teorier uden at 
tage hensyn til den sammenhæng, frag-
menterne oprindeligt hørte hjemme i, si-
ger Christian Aabro.

10-års cyklus

Det er måske forklaringen på, at koncep-
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ter ofte har en ”forbløffende regelmæssig-
hed” i deres gennemløbstid – nemlig en 10-
årig periode, hvor de fødes, vokser, breder 
sig, topper – hvorefter de fader ud igen og 
erstattes af et nyt koncept. Efter Per Fi-
bæk Laursens mening skyldes det, at de 
ikke kan holde alt det, de lover. 

- Markedsføringen overdriver de posi-
tive kvaliteter, så efter nogle års eksperi-
menter og erfaringer når man måske til 
en konklusion om, at nå ja, så revolutio-
nerende og dramatisk hævning af kvali-
teten var der alligevel ikke. Og så ebber 
interessen langsomt ud igen, og så kom-
mer der noget nyt, siger han, men under-
streger,  at konceptet dog stadig kan folde 
sig ud i praksis på skolerne. 

For ofte er der ting i et koncept, som 
pædagoger eller lærere kan bruge. De fil-
trerer det bare og skaber selv en mening i 
det. Christian Aabro har efter sin bog in-
terviewet pædagoger i 15 forskellige dag-
institutioner, der bruger koncepter, til et 
nyt projekt. Og hvis man skærer alle deres 
udfordringer med dem væk, viser der sig 
nogle meget klare spor i, hvordan de ska-
ber mening i at arbejde med dem:

- Pædagogerne vidste godt, at syste-
merne ikke altid virkede. Og der var tegn 
på, at man så lavede en slags dobbelt bog-
holderi. ”Når chefen kommer forbi, gør vi 
det, vi skal med systemerne, selv om det 
er knald i låget. Og så vender vi bagefter 
tilbage til det, der virker og er mest for-
nuftigt”. Man bøjer af i forhold til syste-
met, men anvender i høj grad stadig sit 
faglige skøn. Der sker en form for filtre-
ring i praksis, siger han.

De gode ting ved et koncept er blandt 
andet, at det kan give en faggruppe et løft 
som faggruppe. For eksempel at gøre det 
at være pædagog til en profession og ikke 
bare til nogle, der ”drikker kaffe og cykler 
på moon-car”, som han siger: ”Vi er pæ-
dagoger, og vi har metoder”:

- Det giver noget status at være i et sy-
stem. Og det kan fastholde en faglig foku-
sering, samtidig med at man føler sig fag-
ligt struktureret.

det er mit projekt

Per Fibæk Laursen håber, at der også sker 
en form for filtrering i undervisningsver-

denen, og at lærerne kan få lov til at tage, 
hvad de kan bruge fra et koncept: 

- Det er meget vigtigt, at uddannelses-
institutioner ikke bruger koncepter på 
en måde, så lærerens metodefrihed ind-
skrænkes. Koncepter skal være et tilbud 
frem for et pålæg, siger han og understre-
ger, at et koncept ikke mindsker behovet 
for kompetente lærere og forberedelse. 
For eksempel med et koncept på, hvor-
dan man strukturerer og sætter et grup-
pearbejde i gang:

- Der er 117 andre dimensioner af 
undervisning om indhold, rækkefølge, 
evalueringer og reaktioner med videre, 
som sjældent lader sig indfange i et Ex-
cel-ark. Der er forskningsmæssig evi-
dens for, at det giver et øget udbytte af 
en undervisning, at underviseren ople-
ves som autentisk og troværdig af kur-
sisterne. Det skabes ved, at læreren går 
til undervisningen med en følelse af, at 
”det her er mit projekt, som jeg selv har 
udviklet, og ikke af noget, som andre har 
designet”, og som man blot skal levere, 
siger Per Fibæk Laursen.

Hverken han eller Christian Aabro tror, 
at udviklingen kan spoles tilbage, for der 
er ”et ekstremt stort behov for monitore-
ring og styring – også i undervisningen”:

- Men mens de første koncepter må-
ske var lidt præmature og amerikanske, 
kommer vi nok til at se nye systemer, der 
er mere fintmaskede og præcise og ta-
ger højde for noget kompleksitet, siger 
 Christian Aabro.

Og Per Fibæk Laursen tror, at konkur-
renceudsættelsen på undervisning – for 
eksempel i dansk som andetsprog – i sig 
selv betyder, at koncepter kommer til at 
spille en større rolle her:

- De giver ikke svar på alle spørgsmål 
om kvalitet. Så diskussionen er, hvad vi 
skal være på vagt over for i forhold til kon-
cepter, men også, om der er ting i dem, som 
man kan bruge mere offensivt, siger han. • 

 gode råd til dig, der får 
præsenteret et koncept

•	 	Undersøg, hvor solidt funderet 
konceptet er. Baserer det sig på 
undersøgelser og erfaringer,  el-
ler er det et mere tilfældigt skri-
vebordskoncept? 

•	 	Giver det også frihed til dig som 
underviser, eller risikerer det at 
kvæle din metodefrihed og per-
sonlige tilgang?

professor per fibæk lAUrsen

tema:  
koncepter
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forberedelsesmøder, de har holdt. Også i forhold til hvad 
det betyder for lærernes metodefrihed og ikke mindst de-
res rolle fremover.

- Nogle lærere var nervøse for, at man ikke selv var inde 
at præge sit eget undervisningsmateriale. Og det havde le-
delsen vist svært ved at forstå i starten. Men ikke mere. Nu 
ved man, at hvis en lærer ikke har været med til at præge 
processen, kan vedkommende ikke levere en ordentlig un-
dervisning. I stedet får man en uinteressant, uinspireret 
og standardiseret undervisning – og det er ingen interes-
seret i, siger Finn Marcussen og tilføjer:

- Selvfølgelig kan du sige, at i og med at du laver en stan-
dard, så bøjer du den metodefrihed, vi har. Men det er altså 
noget, stort set alle kan leve med, fordi vi også har mulig-
heden for at tilrette den personligt. Vi har standarder, og 
det er klart, at det trigger nogle, at det er dem, man skal gå 
ud fra. Men pointen er, at det har sin grobund i den fag-
lighed, du nu er en del af. Derfor har det vist sig i praksis, 
at det ikke er så slemt.

vi kan tale sammen om undervisningen

Generelt set har der altså været positive erfaringer med 
at undervise på denne mere standardiserede måde. Mel-
dingerne fra lærerne lyder, at de føler, det giver struktur 
på deres undervisning, at de er sikre på, at de når målpin-
dene, og at de hele tiden kan holde sig opdateret, fordi æn-
dringer i bekendtgørelserne løbende ajourføres.

Og for ledelsen har processen undervejs med at lægge 
lærematerialer op givet dem nogle nye pædagogiske ind-
sigter, forklarer Peter Amstrup.

- Vi har arbejdet med at få en fælles forståelse for det 
her koncept og få det til at trænge ind. Og det har bragt le-
delse og medarbejdere meget tættere sammen omkring 
klasserummet og pædagogikken, end det nogensinde er 
sket før. Det har sat ledelse og lærere i en situation, hvor 
man kan tale om, hvordan det egentlig går i undervisnin-
gen. Og det, synes jeg, er enormt godt for nu at sige det li-
geud, siger han. 

tema: koncepter

de politiske visioner var store, da EUD-reformen blev vedtaget 
i 2014. De blev bare ikke hjulpet på vej af nok penge eller elever. Er-
hvervsskolerne har derfor selv skullet finde en model for, hvordan 
man kan skabe mere kvalitet for færre penge. Og her har de digitale 
løsninger, der nu er tilgængelige, ligget lige til højrebenet.

- Det var efterhånden det eneste, jeg kunne gøre, for at få tingene 
til at hænge sammen,  siger direktør Peter Amstrup fra erhvervs-
skolen Rybners. Her indførte man for tre år siden den digitale plat-
form Moodle på skolen og gjorde op med ”det koncept for undervis-
ning, som man har brugt, siden Platon stod på en sten og holdt fore-
drag for sine disciple”, som han malerisk udtrykker det.

Moodle har betydet, at undervisningsmaterialet er blevet samlet 
i en slags basis eller standard, som de andre lærere skal bruge i de-
res undervisning. Og derved kan man spare en ret stor andel af læ-
rernes forberedelsestid. Foreløbig er der lagt et standardforløb op på 
grundforløb ét og to, og meget snart kommer hovedforløbet også op.

- Jeg sagde til lærerne, at nu havde jeg jo betalt dem med forbere-
delsestid i mange år for at lave det undervisningsmateriale, vi ville 
lægge op på platformen, så jeg gik ud fra, at det var verdens bedste. Og 
jeg har gjort det meget klart, at jeg for eftertiden kun vil betale for-
beredelsestid til forbedringer og differentieringer af systemet, som 
lærerne laver. Det er dét, der betyder, at man kommer så tæt på den 
enkelte elevs behov og læringsstil som muligt, og det er dét, vi skal 
bruge til at udvikle på, mener Peter Amstrup.

På trods af, at denne digitale løsning har været inde at tage en stor 
klump af lærernes forberedelsestid, er de foreløbige erfaringer med 
at arbejde på denne konceptualiserede måde positive. Det siger fæl-
lestillidsrepræsentanten Finn Marcussen, der regner med, at forbe-
redelsestiden generelt er blevet skåret med en fjerdedel – med store 
forskelle fra person til person og afdeling til afdeling. 

- Men der er stadig forberedelse i arbejdet, understreger han:
- Styrken er, at vi nu har noget godt standardiseret materiale, og 

det kræver forberedelse, kollegasnakke og efterfølgende evaluerin-
ger, for at det hele tiden er i proces.

vi bøjer metodefriheden

Undervejs har der været mange og lange diskussioner om dette nye 
undervisningskoncept mellem ledelse og lærere i de mange forskellige 

et nødvendigt…  
gode?

Udgangspunktet for at vælge digitalt koncept har været økonomisk 
nød. Men processen med at indføre det på erhvervsskolen Rybners 
har været lærerig.

A f  D o r t h e  p l e c h i n g e r
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lærerens nye rolle

Det har også betydet, at man er blevet meget opmærk-
som på, hvad lærerens rolle bliver i en mere digital og 
konceptualiseret undervisning.

- Maskiner kan jo ikke danne relationer eller lave 
dannelsesprocessen, som er en meget væsentlig del 
af, at du er på en uddannelsesinstitution. Og det er 
ekstremt vigtigt, at vi får diskuteret med vores læ-
rere, hvad deres nye rolle så er, siger Peter Amstrup.

Han forklarer, at denne del af projektet om lærer-
roller starter efter jul, hvor der er en ekstern konsu-
lent koblet på.

Finn Marcussen er helt enig i, at dette næste step 
– flipped learning – med-Moodle platformen vil for-
andre lærerens rolle grundlæggende. Princippet er, at 
eleverne får undervisningen hjemme på digital vis og 
kommer i skolen for at lave lektierne, få uddybet ting 
eller blive instrueret. Med andre ord vil det vende læ-
rerens rolle helt på hovedet…

- Men eleverne på erhvervsskolerne er ekstremt for-
skellige og har ikke alle erfaring med eller adgang til 
en pc. Nogle elever kan gå til flipped learning og bruge 
læreren som instruktør fra dag ét, mens andre først 

skal lære at bruge de 
digitale læremidler og 
absolut helst vil have 
læreren ved siden af 
hele tiden til at instru-
ere og guide, understre-
ger Finn Marcussen.

- Men ellers betyder 
det, at læreren får mere 
tid til relationsarbej-
det og kan gå rundt på 
værkstedet og snakke 
med de elever, der har 
svært ved det. Vi har fo-
kus på, at det er relati-

onen mellem lærer og elev, der er det vigtigste, så det 
her skal bare være understøttende. 

Peter Amstrup, forskerne mangler evidens for, at 
koncepter virker i undervisningen, så hvad er sikker-
heden på Rybners for, at man er på rette spor med den 
digitale udvikling?

- Prøv lige at hør: Der bliver undervist hver evig 
eneste dag på hundredvis af uddannelsesinstitutio-
ner over hele Danmark, og det er i bedrøveligt ringe 
omfang, der bliver fulgt op på, hvad der foregår ude i 
klasselokalerne. Jeg føler mig da betydeligt tryggere 
nu, fordi jeg har dannet mig en rimelig grad af sik-
kerhed for, at vi rent faktisk har opdateret bekendt-
gørelserne og lavet nogle regler for, hvordan der skal 
arbejdes med det her – både for lederne og lærerne, 
siger direktøren. •  

UddannelsesForBUndet oplever i stadig højere grad, at sko-
lerne vælger standardiserede koncepter i undervisningen for at 
spare på lærerkræfterne. Det vil sige, at det ofte er lærernes for-
beredelsestid, der betaler prisen, når man indfører digitale kon-
cepter – som det blandt andet er tilfældet på erhvervsskolen Ryb-
ners, der står omtalt side 38.  

- Den altovervejende grund til, at koncepter marcherer frem i 
undervisningen, er et ønske om at spare lønkroner gennem stan-
dardisering af undervisningen. Skolerne er økonomiske trængte, 
og undervisningen skal leveres. Derfor vælger ledelserne flere og 
flere steder at kræve standardiserede undervisningsforløb og bru-
ger det som anledning til at barbere lærernes forberedelsestid, siger 
Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan og tilføjer:

- Det er dybt problematisk i forhold til undervisningens kvali-
tet for den enkelte elev.

Hanne Pontoppidan understreger, at forbundet er positive over 
for de muligheder, de digitale koncepter kan give. Også for under-
viserne. Men det er en udbredt misforståelse at tro, at de overflø-
diggør forberedelsestiden. Eller at ét undervisningsforløb kan op-
højes til én slags best practise og udbredes til alle, som ledelserne 
tilsyneladende gør mere og mere rundt om på skolerne. For sådan 
fungerer det ikke i virkeligheden. Tværtimod.

- Man skal lære af hinanden og lade sig inspirere, men det er 
den enkelte lærer, der på baggrund af de konkrete elever, det op-
daterede stof og den aktuelle samfundsdebat skal skræddersy den 
rigtige undervisning. Man må aldrig forfalde til standardløsnin-
ger – for hvad er så lærerens egentlige faglige vurdering, spørger 
Hanne Pontoppidan og peger dermed på et andet presserende pro-
blem med standardiseret konceptundervisning. Nemlig metode-
friheden, som også professor Per Fibæk Laursen bekymrer sig om 
i artiklen side 32:

- Det er meget vigtigt at slå fast, at det ikke er et spørgsmål om 
metodefrihed for lærernes egen skyld, men om, at lærerne har en 
faglighed. Det er den, der gør, at de kan skræddersy de helt rigtige 
undervisningsforløb til den enkelte elev, så elevens udbytte af un-
dervisningen bliver optimal. Det er valget mellem stangvare og 
skræddersyet tøj: Det første er måske billigere, men hvis det ikke 
har den rigtige facon, kommer man ikke til at bruge tøjet – og det 
ser herrens ud, tilføjer Hanne Pontoppidan. • 

”man må aldrig 
ForFalde til 
stangvaren”
Det er ikke lærernes forberedelsestid 
eller faglighed, der skal betale prisen for 
de standardiserede koncepter, advarer 
Uddannelsesforbundets formand. 
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”Eleverne på 
erhvervsskolerne er 
ekstremt forskellige 
og har ikke alle 
erfaring med eller 
adgang til en pc.
finn mArcUssen, fælles-
tilliDsrepræsentAnt
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den digitale Udvikling med koncepter 
stiller en række nye spørgsmål til ophavs-
retten. For selv om Uddannelsesforbundet 
i stadigt større omfang ser, at man forsø-
ger at pålægge lærere på især erhvervs-
skole- og sprogcenterområdet at lægge de-
res materiale op på digitale platforme, er 
der ikke fagretsligt taget stilling til dette 
vigtige spørgsmål.

Derfor opfordrer Uddannelsesforbundet 
på det kraftigste til, at underviserne får la-
vet lokale aftaler på det digitale område.

- Lærere har altid delt materiale og in-
spireret hinanden. Det nye er, at der nogle 
steder stilles krav om, at man bruger be-
stemte præfabrikerede undervisnings-
forløb, og at lærerne skal udvikle under-
visningsforløb, der skal bruges af andre, 
siger Uddannelsesforbundets formand 
Hanne Pontoppidan.

henvend dig i forbundet 

Hun understreger, at lærerne skal vide, at 
det er dem, der har ophavsretten til deres 
undervisningsmaterialer, og at hvis denne 
ophavsret bliver udfordret af skolernes le-
delse, skal de straks henvende sig i Uddan-
nelsesforbundet.

Sagens kerne er, at undervisningsma-
terialet er et ”værk”, der er udviklet af den 

enkelte lærer og tiltænkt lærerens egen un-
dervisning til en bestemt elevgruppe. Men 
det, der sker i en digital tid, hvor skolerne 
er presset økonomisk, er, at ledelsen ”op-
højer” dette unikke materiale til et fælles – 
og for arbejdsgiverne billigere – materiale. 
Dermed kan andre for eksempel få lov at gå 
ind og ”fifle” med det, ændre det, eller und-
lade de vigtige forklaringer, der hører med.

løn for udviklingsarbejde 

Det er blot nogle af de nye spørgsmål, der 
rejser sig rent fagprofessionelt. Der-
udover er spørgsmålet, om ledel-
sen kan sælge det videre, eller om 
man som underviser selv må tage 
det med, hvis man får nyt job.

- Derfor er det vigtigt, at man lo-
kalt får lavet aftaler om ophavsret-
ten – herunder om aflønning - med 
udgangspunkt i det materiale, som 
UBVA – udvalget til beskyttelse af 
videnskabeligt arbejde – har udar-
bejdet på undervisningsområdet, si-
ger vicesekretariatschef Jens Dam fra 
Uddannelsesforbundet. Han tilføjer, at 
de lokalaftaler, der er indgået på områ-
det, netop håndterer nogle af den slags 
helt nye spørgsmål. •

Få lavet 
aFtaler om 
ophavs retten  
– nU
Uddannelsesforbundet opfordrer lærerne på de enkelte 
uddannelsesinstitutioner til at få indgået lokale aftaler 
om, hvordan deres undervisningsmateriale kan bruges 
på digitale platforme.  

 sådan får du bedre styr  
på ophavsretten

•	 	Få	lavet	en	aftale,	lige	så	snart	I	hø-
rer ordene Digital platform på sko-
len.

•	 	Tag	det	eventuelt	til	SU,	hvis det	er	
et stort program, der skal indføres.

•	 	Brug	som	tillidsrepræsentant	de	
værktøjer, som Uddannelsesfor-
bundet har udviklet på området 
og søg gerne råd i sekretariatet.

•	 	Husk, at	du	som	tillidsrepræsen-
tant	kan få	indflydelse	på	forbere-
delsestiden.

 læs mere om din ophavsret

•	 		undervislovligt.dk

•	 	uddannelsesforbundet.dk/ 
ophavsret

Kontakt Uddannelsesforbundets se-
kretariat, der kan give dig råd om, 
hvordan du kommer i gang med at 
indgå lokale aftaler om ophavsret, og 
hvad aftalen kan indeholde.

tema: koncepter
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Et fællesskab, der betaler 
sig – især for dig

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.	januar	2018.

 Se vilkårene på lsb.dk/medlemsvilkaar.

Vidste du, at Lån & Spar er kundeejet? At vi faktisk er ejet af  
bl.a. dig og de andre medlemmer af Uddannelsesforbundet  
–	og	mere	end	45	andre	organisationer?	Udover	at	være	en	 
solid	bank	fra	1880,	er	vi	nemlig	også	en	bank	for	fællesskaber.	

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_181116_5%-C_210x270.indd   1 05/11/2018   11.19
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BrUgen aF koncepter inden for pæda-
gogik og undervisning præger hele den 
skandinaviske verdens pædagogiske sy-
stem, men har især fået rigtig godt fat i 
Danmark. Og det, mener formanden for 
Danske Professionshøjskoler og rektor på 
Københavns Professionshøjskole, Stefan 
Hermann, der er en god grund til. Koncep-
ter – ofte kommercielle og udenlandske – 
har haft for let spil på markedet:

- Vi er meget åbne, vi har haft en ud-
præget udviklings- og forsøgstradition 
i den pædagogiske verden i Danmark 
og prøvet os frem. Det er godt, men også 
sårbart, når man møder koncepter uden 
at have stærke kollektive professionelle 
standpunkter, siger han.

Stefan Hermann forklarer, at for ek-
sempel det franske skolesystem derimod 
er præget af stærke og stabile konserva-
tive værdier, som i højere grad kan fun-
gere som et værn mod koncepter. 

danske styrker er udflydende 

Ifølge Stefan Hermann har de danske 
pædagogiske miljøer ikke været stærke 
nok til at forklare, hvad de kan, og hvad de 
står for og på. Det bliver ofte noget med, at 
danske undervisere er gode til hele men-
nesker og til relationer:

De kommercielle koncepter har haft for let spil 
i det danske pædagogiske miljø, fordi man ikke 
har haft et bolværk i form af stærke pædagogiske 
normer og standarder. Det mener Stefan Hermann, 
formand for de Danske Professionshøjskoler, der 
nu selv er begyndt at arbejde med koncepter. 

A f  D o r t h e  p l e c h i n g e r  /  i l lU s t r At i o n :  r i k k e  A h m

”vi skal ikke 
være For Fine 
til koncepter”

– Det bliver nu og da et relativt utyde-
ligt sprog og med metodefriheden som 
en stor beskyttelsesmembram uden om, 
siger Stefan Hermann, der mener, at det 
siger noget om det pædagogiske miljøs 
sårbarhed:

- Og derfor er konceptbølgen ikke bare 
et svar, man skal købe, det er også et re-
levant spørgsmål som ”Har vi været gode 
nok til at etablere professionelle normer 
omkring for eksempel klasseledelse, for-
ældresamarbejde og fagdidaktik?”. Det 
spørgsmål, synes jeg, man skal tage dybt 
seriøst, for hvis man ikke selv formår at 
besvare det, skal stat og marked nok le-
vere præfabrikerede svar koblet op på ac-
countability (at stå til ansvar for, red.).  

det er okay at prøve noget af

Stefan Hermann mener altså, at koncepter 
rejser nogle meget relevante spørgsmål til 
den pædagogiske praksis og til, hvordan 
man får skabt robuste professionelle nor-
mer for undervisning, som man vil holde 
i hævd – eller som værn mod udenland-
ske koncepter. På den måde mener han, 
at koncepternes indtog kan blive en læ-
reproces for det pædagogiske Danmark. 
Men mens han er meget betænkelig i for-
hold til ”standardsvar med koncepter”, er 

professionshøjskolerne nu også selv trådt 
ind på konceptmarkedet og underviser i 
dem.  Hvordan forklarer han det?

- Den del af vores aktiviteter er på vi-
dereuddannelsesområdet, og det er mar-
kedsbaseret. Men vi har også en forplig-
telse til at sikre, at der ikke er en ukri-
tisk brug og oversættelse af de koncep-
ter, man nu har givet sig i kast med at for-
midle. Vores opgave er ikke at sige, at ”det 
er vi for fine til”, men at finde ud af, hvor-
dan det kan gøres relevant og omsættes – 
og ikke bare i form af et svar i en manual, 
man skal følge, forklarer Stefan Hermann.

Men er det ikke farligt på den måde at 
åbne døren for koncepter hos jer?

- Jo, hvis man gør det ukritisk. Men 
man skal huske, at koncepter også kan 
noget. De kan etablere et fælles sprog, be-
greber, der betyder, at man kan tale sam-
men, og som man kan formidle sin fag-
lighed igennem. Man skal bare omgås 
dem med kritisk varsomhed – og hand-
leparathed. Det er okay at prøve noget af. 
Men det diskuteres rigtig meget på både 
ledelses- og medarbejderniveau – lige så 
vinduerne blafrer faktisk – så jeg tror, at 
man skal se det som en trial and error på 
professionshøjskolerne.  

Jeres rolle er at forholde jer skeptisk til 
koncepterne?

- Mere som de konstruktive kritikere. 
Hvis en kommune siger: Vi vil gerne ar-
bejde med Cooperativ Learning, så har vi 
nogle på professionshøjskolerne, der ved 
en masse om det, fordi de har opsamlet er-
faringer og kendskab til den videnskabe-
lige litteratur om det. Jeg synes ikke, vi 
skal stille os i en position, hvor vi siger, 
at alt med koncepter er dårligt, men i en 
vidensposition, som siger, ”lad os nu lige 
undersøge det”. Mit skøn er, at det er dér, 
de fleste professionshøjskoler stiller sig.

Det er et område med mange penge, si-
ger du selv, er det også en begrundelse for, 
at I går med?

- Vi tjener ikke kassen på det. Min vur-
dering er, at det typisk er dem, der har li-
censerne, der gør det. Og de spiller en mere 
og mere direkte rolle. Men det er ikke en 
cash cow for os. Vi følger med, og det skal 
vi også i forhold til de tendenser, der er, 
siger Stefan Hermann. •   

tema: koncepter



44 Uddannelsesbladet 07 / 2018

anmeldelser

dU skal elske og dø

Af Adil Erdem. Forlaget Fly. 272 sider. 
198 kroner. Bestilling og information på  
ingehelene@live.dk eller tlf. 2980 4622.

    
I sandhed en opbyggelig 
bog.  I romanform får læse-
ren et troværdigt og umid-
delbart forståeligt indblik 
i den moderne krigs infer-
no. Historien er set og op-
levet gennem den helt 
unge, nyuddannede syge-
plejerske, Lalas øjne. Læ-

seren følger hendes personlige kamp i krigs-
hverdagens inferno ”… hvor mennesker styres 
af frygt, begær og magt”. Her ”… undgår ingen 
at vise deres sande ansigt. Det er en almen 
menneskelig erfaring under krig ” (citat fra 
pressemeddelelse).

Arenaen, hvor krigen udfoldes, er Syrien-
krigen, som størsteparten af danskere heldigvis 
kun kender fra medierne. Men ikke alene krigs-
retorikken og logikken er fremmed – også om-
gangsformer og personalepolitik på de to hospi-
taler, der optræder, er i ordets reneste betydning 
meget ”udanske”. Når plejepersonalet samtaler 

kan bygges/råbes op til verbale crescendoer som 
”jeg stikker dig ned med en rusten kniv. Jeg lo-
ver det. Du vil lide en smertefuld død” (side 71) 
eller ”… overlægerne og de andre i administrati-
onen … Alle står der og tænker på … at løfte dine 
ben og putte deres grimme pik ind i dig … På den 
måde har de dig helt for sig selv, overlægerne 
på Statshospitalet” (side 15). Disse og flere an-
dre dialoger fremstilles IKKE som privat kaffe-
stuesnak, men nærmere nødvendig vejledning 
af den nye sygeplejerske.

Særdeles grov voksenmobning og udnyt-
telse af magthierarkiet i uddannelsessam-
menhænge kan være helt i overensstemmel-
se med virkeligheden både i og uden for krigs-
zonen. Men som læser i et land, hvor indivi-
det er rimeligt godt beskyttet via for eksempel 
fagforeninger og medbestemmelse på arbejds-
pladsen, ville en eller anden grad af indføring 
i denne anderledeshed nok have forøget læse-
oplevelsen. Uden at det skulle være undervis-
ning i eksakt samfundshistorie.

Adil Erdems bog, ”Du skal elske eller dø”, 
har en lang række kvaliteter:

• Historien er blændende og troværdig
• Intrigen er både relevant og aktuel
•  Formen er socialrealistisk og medriven-

de uden at være moraliserede.

Fagbøger

relationskompetence

Af Louise Klinge, hæfte 72 sider
Find Ud aF eU – globalisering og 
 Folkestyre i danmark og eU

Af Jens-Peter Bonde, bog 422 sider
enevældens tid

Af Rasmus Thestrup Østergaard, 
bog 156 sider
Familiebilleder – en Familie gennem 
100 år

Af Gry Clasen, bog 81 sider
samFUnds statistik 2018

Af Henrik Arbo-Bähr, Søren P. Iversen 
og Balder Asmussen, bog 160 sider
c samFUndet i Flere perspektiver

Af Ditte-Marie Klingbech, Iben Helqvist, 
Maya Thisted og Suzanne Gudbjerg-
Hansen, bog 187 sider
støt Unge med angst

Af Malene Klindt Bohni, bog 113 sider

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

Kursusmanager
Har du erfaring med planlægning og afholdelse af kurser, så er du måske den vi søger?
Apricore udvikler software til kommunernes ungdomsområde, og vi leder efter en dygtig pro�l, der brænder for 
formidling og har gode kommunikative evner.

Kan du brænde igennem, være struktureret og har du en god dag, når du har gjort en forskel for andre mennesker, 
så passer du lige ind i vores team.

Der er tale om en nyoprettet stilling, hvor du kommer til at sidde med ansvar for vores kurser og produktpræsenta-
tioner som dit vigtigste område. Stillingen omfatter tillige opgaver inden for administration, salg og support, som 
også er en vigtig kilde til at lære målgruppen at kende.

Det forventes, at du har erfaring med undervisning, at du har kørekort og at du er 
indstillet på op til 15 rejsedage om måneden – alle inden for landets grænser, dvs. 
der bliver sjældent tale om overnatninger. Vi forventer, at du kommer med 
uddannelse og erfaring, der er relevant for stillingen. Kontortiden er fra 8-16 og der 
er talte om en 30 eller 37 timers stilling, efter ønske.

Apricore er en IT-vækstvirksomhed, hvor vores hjerter banker for de unge og for de 
mange dygtige skolefolk, vi har en daglig kontakt med. Vi udvikler vores systemer i 
tæt samarbejde med brugerne, som ud over den daglige kontakt, også er medud-
viklere på systemerne i mere formaliserede samarbejdsgrupper.

Ansøgningsfrist 27. december 2018 - tiltrædelse 1. februar 2019.
Vi glæder os til at høre fra dig på job@apricore.com - www.apricore.com

mailto:ingehelene@live.dk
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•  Sproget er ligetil, skønt ind i mellem te-
atralsk og svulmende som i triviallitte-
ratur. Til tider skruer forfatteren helt op 
for romantikken og de dyyyybe følelser, 
som helt sikkert vil tale til hjertet af bo-
gens målgruppe.

Men det kan undre, at der ikke har været en 
opvakt redaktør ind over til at luge ud i ”sprog-
blomsterne”.  Her et udpluk: ”et skjult rum”, en 
febermåler, lægekittel, ”rummet blev tømt for 
et lig”, en gummimadras.   Det er lige før cir-
kusdansk, og der findes udmærkede, brugba-
re danske udtryk

Lad denne anmeldelse slutte med et ci-
tat.  Da hovedpersonen, den unge pige, flytter 
hjemmefra, tager hendes far afsked med ordene:

”Du skal passe rigtig godt på dig selv. Tag den 
her kniv med, ikke fordi du har brug for en kniv, 
men tænk, hvis du mangler den! Den tilhørte 
din farfar. Jeg fik den af din farbror, og nu får du 
den. Den fylder ikke ret meget i din lomme. Du 
må helst ikke få brug for den, men tænk, hvis du 
mangler den på det rette tidspunkt. Vi er jo yazi-
dierne.  Din skønhed har påført dig lidelser nok 
her. Dem skal du ikke have flere af” (side 71).

Med ovennævnte kommentarer taget i be-
tragtning får  denne bog den bedste anbefa-
ling.  Den kan læses som ren og skær fritidslæs-
ning af elever på ungdomsuddannelserne.  Den 
kan også indgå i kildematerialet til studiekreds 
og projektarbejder.

Marianne Bindslev.

enevældens tid

Af Rasmus Thestrup Østergaard, Forla-
get Systime, 155 sider, 160 kroner eksklusi-
ve moms.

    

Det er en solid og kilde-
styret historie, Rasmus 
 Thestrup Østergaard gui-
der os igennem med udgi-
velsen ”Enevældens tid”. 
Lad det være sagt med det 
samme: Den elektroniske 
version på sitet systime.
dk er bedst – og det virker, 

som om bogen slet og ret er en besluttet ”vi må 
hellere også lige lave en trykt version”. Fair nok, 
men både i layout og størrelse lader den trykte 
version en del tilbage.  Kildematerialet, især 
billedsiden, kommer ikke til sin ret og den valg-
te skriftfont er ikke for læsesvage.

På IT-versionen kan man – snildt og med 
copy/paste – flytte de mange tabeller fra for 
eksempel kapitel ”Forbrydelse og straf ” di-
rekte over i for eksempel Excel og lave stati-
stik på materialet.  En type opgave, som i øvrigt 

er anført flere steder i bogen. Man kan undre 
sig over, at den matematikuddannede forfat-
ter ikke har vedlagt samme tabeller i regneark?  
Men som sagt – det er nemt gjort.  Lige som det 
er nemt at nappe billeder og andet kildemate-
riale til de opgaver, der afslutter hvert kapitel.

Bogen er opdelt i seks tematiske hovedka-
pitler – startende med ”Enevældens indførel-
se” og afsluttende med ”Ud i verden”.  Bruger 
man kapitel 1 som intro og præsentation af pe-
rioden, kan de øvrige fem kapitler fungere auto-
nomt. Nok er der kronologi og udvikling i ene-
vældens tid, men kronologi er ikke styrende for 
tema-behandlingen.  Rigtigt godt.

Hvert kapitel afsluttes med et udvalg af 
opgavemuligheder, fra konkrete, afgrænsede 
spørgsmål – ofte knyttet til en konkret kilde – 
og til større projektopgaver, der fordrer indblik, 
men især overblik, over temaet.

Er eleven lidt læsesvag, kan han med for-
del supplere læsning med en af de mange vi-
deo-udredninger, som IT-materialet også in-
deholder.

Et kildestærkt og godt materiale. Brugbart 
til både historie og samfundskundskab – og 
med muligheder for joint ventures til dansk 
og især matematik. 

Verner Lynge

bogstaveligt – en grUndbog i Fonetik  

og Fonologi For Undervisere i læsning 

og stavning

Af Martin Hauerberg Olsen, Samfundslit-
teratur 2018, 152 sider, 198 kroner.

    

Denne fine og sobre bog 
bidrager med fonetisk og 
praktisk viden til under-
visere i læsning og stav-
ning. Bogen henvender 
sig dermed til lærerstude-
rende inden for læsning 
og undervisere på blandt 
andet den Forberedende 

Undervisning (FVU) samt ordblindeundervis-
ning for Voksne (OBU). Bogen kan også bruges 
af undervisere/læsevejledere ved områder som 
særligt tilrettelagte forløb. 

Bogen præciserer den indviklede sammen-
hæng mellem lyd og bogstav på dansk og giver 
en masse input til, hvorledes man som lærer 
kan håndtere denne kompleksitet. Forfatteren 
gennemgår samtidig forskellige fagbegreber og 
analysemetoder, som er centrale i god læse- og 
staveundervisning.

Bogen består af to dele. Første del hand-
ler om fonetik og fonologi, altså selve forhol-
det mellem lyd og bogstav. Hvad er de betyd-

ningsadskillende kontraster i ord som hi (ud-
råb), det at gå i hi og udsagnsordet at hige? Ek-
semplet er fra bogens kapitel 4, hvor forfatte-
ren bringer en beskrivelse af vokalerne i det 
danske alfabet. Martin H. Olsen beskriver her 
de vokalvarianter, der findes på dansk. I den-
ne del af bogen gennemgår forfatteren også de 
to lydskriftsystemer IPA og Dania. 

Bogens anden del omhandler sammenhæn-
gen mellem lyd og bogstav i en egentlig læse-
pædagogisk praksis. Denne del præsenterer 
forholdet mellem lyd/bogstav og gennemgår, 
hvordan læselæreren kan arbejde med dette. 
Her gennemgås også temaer som vurdering af 
læremidler/undervisningsmaterialer og iden-
tifikation af ordblindhed.

Begge dele i bogen rummer mange øvel-
ser, der understøtter bogens læringssigte. Dis-
se øvelser konkretiserer den komplekse sam-
menhæng mellem lyd og bogstav. Øvelserne er 
gode til at få læseren til at stoppe op og reflek-
tere over bogens teoretiske afsæt og budska-
ber, men også egen praksis.

De første otte sider introduceres desuden 
med tre konkrete cases fra en læsepædagogisk 
praksis. Vi møder her lærerne Mads, Johanne 
og Tara, der arbejder i forskellige skolesyste-
mer. Eksemplerne er alsidige, konkrete og me-
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anmeldelser

get brugbare i forhold til at forstå, at læseundervisning er mange forskelli-
ge ting. Jeg savner lidt, at bogen for eksempel også var blevet sluttet af med 
eksempler som disse. Når dette er nævnt, så bidrager bogen helt sikkert 
læseren med en tydelig detaljeopmærksomhed i forhold til at forstå sam-
menhængen mellem lyd og bogstav. Dette gælder for både den meget træ-
nede læselærer, som lige skal have opfrisket nogle ting, og så en lærer, der er 
ny i sit fag. Summa summarum så er dette en meget gennemarbejdet, nyt-
tig bog, som helt klart supplerer andre bøger på området. Samtidigt lykkes 
det for forfatteren at bringe et meget teoretisk stof i et let tilgængeligt sprog.

Lotte Bank

ind i praksis – praksisinddragelse  og diFFerentiering  

i erhvervs Uddannelserne

Af Henrik Hersom & Peter Koudahl (red.). Forlaget Praksis, 272 sider, 
349 kroner med moms.

    

For snart 20 år siden blev Danmark hædret med den 
meget prestigefyldte ”Carl Bertelsmann-pris” for ver-
dens bedste system for erhvervsuddannelser. Året 
var 1999 – og alle inden for denne sektor var både 
overraskede og stolte.

Men hvad er der sket i de mellemliggende år? Og 
hvordan har dagligdagen i erhvervsuddannelserne 
udviklet sig siden? Ikke mindst er spørgsmålet om 
den helt nære praksis for elever og lærere et vigtigt 

emne, når man skal se tilbage på udviklingen i denne sektor i forhold til 
andre sektorer i uddannelsesverdenen.

Denne bog giver et ganske glimrende indblik i den nyeste viden om 
praksisinddragelse i erhvervsuddannelserne – og præsenterer blandt 
andet en ny praksislæringsmodel.

Men for bedre at kunne forstå det måske unikke danske system, er 
det vigtigt at holde sig for øje de tre principielle måder for erhvervsud-
dannelser:

•  Den markedsstyrede model: At de faglige uddannelser styres af mar-
kedskræfter ofte ud fra meget konkrete lokale forhold på den enkel-
te virksomhed og i det lokale område. Ses meget hyppigt i England.

•  Den statsstyrede model: At uddannelserne er underlagt statslig re-
gulering og kontrol ud fra et ønske om en meget bred og alsidig fag-
lig arbejdskraft. Ses meget ofte i Frankrig.

•  Den kooperative model: Uddannelserne sker i tæt samarbejde 
mellem staten og arbejdsmarkedets parter. Fagskolerne bliver så 
den udførende del heraf. Dette er den danske model for faglige ud-
dannelser.

I denne sammenhæng står den daglige praksis på vore fagskoler 
helt centralt.

Men begrebet praksis er gennem tiderne blevet koblet sammen med 
talrige andre ord som for eksempel praksisrelateret, praksisorienteret, 
praksisbaseret og praksisanvisende

Meget konkret beskriver bogens noget forskellige kapitler, hvad der 
foregår i den daglige undervisning på fagskoler:

• Praksislæring
• Midt i praksis
• Hvad gør læreren, mens eleverne lærer?
• Lærerkompetencer i praksis
•  Fra uddannelsespolitiske intentioner til differentieret undervisning
• Undervisningsdifferentiering i praksis
• Lærerteam på erhvervsskoler i praksis.
Alle kapitler er velskrevne, men måske kan sproget undertiden vir-

ke noget tungt eller ”langt i spyttet”. Det ændrer ikke ved det seriøse, 
at alle kapitler rummer grundige analyser og værdifulde beskrivelser, 
som mange lærere på erhvervsskoler umiddelbart vil kunne genkende.

Denne aldeles glimrende bog henvender sig både til nuværende læ-
rere, som kan få megen inspiration, og til undervisere og deltagere på 
diplomuddannelse i erhvervspædagogik. Således vil de mange gode ek-
sempler fra hverdagen kunne bruges som diskussionsoplæg og som bag-
grund ved opgaveskrivning.

Et lille og fromt ønske fra denne anmelder: Det ville jo på ingen måde 
gøre noget, hvis skolernes ledelser læste med over skulderen, så man må-
ske kunne få et bedre indblik i dagligdagens forhold...

Undervejs i bogen suppleres kapitlerne med talrige yderst anvende-
lige figurer og modeller. Og det er godt. Men nogle fotografier undervejs 
ville gøre stoffet lidt mere spiseligt uden på nogen måde at gøre det pop-
pet. Man kunne fristes til at nævne, at ”det hører sig altså til i vore dage…”.

Det rokker dog på ingen måde ved det faktum, at vi med denne bog 
har fået et seriøst værktøj, som fremover vil blive en oplagt læsning for 
alle med interesse for de tidligere så højt berømmede danske erhvervs-
uddannelser.

Bogen bør naturligvis være til rådighed for alle studerende og vejle-
dere på vore fagskoler, men også for alle andre med tilknytning til vore 
uddannelser og kurser.

Bogens bidragydere: Henrik Hersom, Peter Koudahl, Geert Aller-
mand, Rene Nordin Bloch, Susanne Gottlieb, Kjeld Sten Iversen, Claus 
Bo Jørgensen og Hans Jørgen Knudsen er alle tilknyttet NCE – lig med 
Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Metropol, og alle har man-
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ge års erfaring inden for forskning og under-
visning.

Selv om man tydeligt mærker sproglige for-
skelle fra kapitel til kapitel, skal alle bidragyde-
re have megen ros for en række seriøse og væg-
tige kapitler.

Forlaget Praksis skal roses endnu mere for 
at have støttet denne på flere måder både vigti-
ge og vægtige udgivelse inden for et ellers noget 
forsømt område. Manglen på billeder må skyl-
des en lapsus hos forlagskonsulenten.

Ole Fournais

saMFUndsFagsdidaktik

Af Peter Brøndum (red.), 3. udgave. 
Forlaget Columbus.254 sider.139 kroner.

    
Kan en lærebog i fagdidak-
tik være ”lækker”? Det vil 
der nok være delte me-
ninger om. Men for den-
ne anmelder falder be-
skrivelsen lige for – man 
kunne næsten ønske sig 
tilbage på skolebænken i 
gymnasiet. Bogen om 

”samfundsfagsdidaktik” er ganske enkelt så 

gennemført professionel, inspirerende, gen-
nemtænkt og anvendelig, at undertegnede ikke 
mindes at have set noget lignende. Altså på den 
gode måde. Den indfrier til fulde udgivernes 
ønske om at levere ”et fagligt og didaktisk værk-
tøj, som underviseren i samfundsfag kan hen-
te støtte i, i forhold til planlægning, implemen-
tering og evaluering af den faglige undervis-
ning, ligesom bogen indtænker almendidakti-
ske forhold, og hvorledes de understøtter den 
faglige progression”. 

”Samfundsfagsdidaktikken” henvender sig 
både til nye og erfarne lærere på ungdomsud-
dannelserne. Forfatterne sigter mod at under-
støtte ”… det faglige arbejde med at tilrettelæg-
ge og gennemføre en faglig og didaktisk reflek-
teret undervisning”. 

I forordet præsenteres samtlige forfatte-
re og indholdet i de seksten kapitler. Efter be-
hov og interesse kan de læses i udvalg og tilfæl-
dig rækkefølge. Retfærdigvis kan det ene ka-
pitel ikke fremhæves for det andet. Men et lil-
le udvalg af bogens temaer kan illustrere dens 
spændvidde og variation: 

•  Samfundsvidenskab og dannelse – hvor-
for og hvordan?

• Opgavetyper i skriftlig samfundsfag
• At undervise i skriftlighed

•  Hvad kan mit fag? Om opgaveformulering 
og faglig fantasi SRP.

• IT-anvendelse i samfundsfag
•  Samfundsfag og matematik – et had/ kær-

lighedsforhold?
Indholdet i denne bog udgør helt ned i de-

taljen en ægte guide. En how to- bog i bedste 
forstand, fordi den vægter refleksion og fanta-
si så meget. Uden at fremstå anmassede lægges 
der ikke skjul på, at kvalitet og udbytte i under-
visning kræver fagligt overblik og en solid ind-
sats af alle parter. Som det for eksempel skri-
ves tydeligt i kapitlet om processkrivning ”… 
Målet er at få skabt en skriveproces, hvor ele-
ven får flere inputs undervejs i skriveproces-
sen, hvilket gør den afsluttende retning over-
flødig. Gevinsten er forhåbentlig, at eleverne 
lærer mere, at lærerne slipper for kedeligt ret-
tearbejde, og at begge parter oplever en sjove-
re skriveproces” (side 162).

Bogen får min allerbedste anbefaling. 
Marianne Bindslev
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Tilmeld dig Alfabetas nyhedsbrev, og gå ikke glip af  
information om nye materialer til din undervisning.

Ny dyrk dansk er Dyrk dansk med nye tekster. 

Alle tekster følges op af øvelser og opgaver, 

som får de danskfaglige redskaber i brug og 

styrker de sproglige kompetencer.  

Til teksterne hører:

 forfatterpræsentation 

 førlæsningsopgave

 tekstlæsningsopgave

  tekstboks med danskfaglige redskaber og 

begreber

 sprogligt fokus

 skriveopgave 

For yderligere at støtte det indlærte er der 

udviklet digitale læseforståelsesspørgsmål 

til alle tekster samt digitale spørgsmål til de 

danskfaglige begreber. 

Ny dyrk dansk er til unge og voksne, som 

modtager danskundervisning på G-niveau på 

FGU, VUC, produktionshøjskoler, ungdoms- 

skoler, efterskoler, tekniske skoler, handels-

skoler og i folkeskolens afgangsklasser.

Dyrk dansk – med et helt nyt udvalg af noveller, digte og artikler

NY DYRK DANSK

NY DYRK DANSK

N
Y DYRK DAN

SK

SUSANNE MAARBJERG OG ANNE WEILE

SUSANNE M
AARBJERG OG ANNE W

EILE

Ny dyrk dansk – med et helt nyt udvalg af danske noveller, 
digte, film og artikler.

Til hver tekst følger:
•	 forfatterpræsentation 
•	 førlæsningsopgave
•	 tekstlæsningsopgave
•	 tekstboks med danskfaglige redskaber og begreber
•	 sprogligt fokus
•	 skriveopgave
•	 interaktive multiple choice-opgaver.

Genrerne i Ny dyrk dansk er: noveller, lyrik, eventyr, film og tv 
og sagprosa. Ved afslutning af hver genre evaluerer kursisten 
sig selv og det indlærte og har også mulighed for at tage en 
interaktiv test.

Ny dyrk dansk er en alt-i-ét-danskbog til unge og voksne, der 
modtager danskundervisning på meritniveauerne G-D på FGU, 
VUC, ungdomsskoler, efterskoler, erhvervsuddannelser og i  
folkeskolens afgangsklasser. 

Til  
FGU og 

VUC
 219,-
eksklusive moms 

Følg Alfabeta på Facebook.com/alfabetaforlagegmont

www.alfabetaforlag.dk
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