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Unge mænd med kæreste  
er mindre ensomme
For unge kvinder er et værn mod ensomhed tilsyneladende det at bo 
sammen med andre. Det viser en analyse, som DEFACTUM har lavet 
for Mary Fonden. 

Måske mindre overraskende viser analysen også en stærk sammen-
hæng mellem ensomhed og mentale helbredsproblemer. Fire ud af ti 
unge, der er svært ensomme, er stressede, og en tredjedel har sympto-
mer på depression. Det betyder også noget for de unge, om de er i ud-
dannelse eller arbejde. Er de hverken det ene eller andet, fordobles risi-
koen for svær ensomhed.

kort nyt Af Andreas Antoni Lund

Af erhvervsskoleeleverne spiser sundt og har gjort det længe. 21,7 procent 
spiser sundt, men er lige begyndt på det. 25,5 procent spiser ikke sundt, 
men planlægger at gøre det. Og 11,5 procent spiser ikke sundt og har hel-
ler ikke tænkt sig at gøre det. Det viser en undersøgelse, som forskere ved 
MAPP Centret på Aarhus Universitet har lavet for Fødevarestyrelsen.

Den viser også, at kvindelige erhvervsskoleelever spiser mere sundt, 
ved mere om sund kost og er mere motiverede for at spise sundt sam-
menlignet med deres mandlige medstuderende. 

Udvalg skal udfordre 
regeringens  
10. klasses-eksperter

Regeringen har nedsat et ekspertudvalg, som 
skal undersøge, hvordan 10. klasse i langt høje-
re grad bliver starten på en erhvervsuddannelse 
frem for afslutningen på grundskolen. Men det 
sigte er alt for ensidigt, mener en stor gruppe af 
skoleforeninger, som nu sammen har nedsat et 
alternativt ekspertudvalg.

- Vi risikerer, at der pludselig ikke længere 
er et tilbud til den gruppe unge, der fagligt skal 
have bedre karakterer. Unge, der er uafklarede. 
Unge, der har brug for en overgang eller en lang-
som start på en ny uddannelse. Unge, som har 
behov for personlig, social og faglig udvikling og 
trives bedst på mindre uddannelsessteder, adva-
rer Hanne Pontoppidan, der er formand for Ud-
dannelsesforbundet, som er med i den alterna-
tive ekspertgruppe.

Læs mere på uddannelsesforbundet.dk/
nyheder

Knap 1.900 
flygtninge…
… er blevet udpeget til integrationsgrunduddannelsen IGU, der er en 
treårig forsøgsordning, som blev til ved trepartsaftalen i 2016. Det viser 
en opgørelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Men næsten 
halvdelen af de oprettede IGU-forløb bliver aldrig gennemført, skriver 
netmediet Altinget.

37 procent af de forløb, der blev oprettet i perioden juli 2016-juli 
2018, blev afbrudt før tid, mens otte procent aldrig blev påbegyndt. En 
del flygtninge kommer imidlertid alligevel i job eller uddannelse efter 
det afbrudte forløb.

41,3% 

13.309…
… har søgt ind på en erhvervsuddannelse i år. An-
delen af grundskoleelever, der søger en erhvervs-
uddannelse i år, er dermed 20,1 procent, hvilket 
er en stigning på 0,7 procentpoint siden 2018, vi-
ser tal fra Undervisningsministeriet. 

Det er tredje år i træk, at der er en stigning, og 
det er en positiv udvikling, mener Uddannelses-
forbundet, der dog samtidig påpeger, at der også 
skal tiltrækkes flere voksne til erhvervsuddan-
nelserne, hvis efterspørgslen efter faglærte skal 
imødekommes.

Læs mere på uddannelsesforbundet.dk/
nyheder
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sammenhold gør stærk!
EftEr OK 18 var ingen i tvivl. Sammenholdet i fag-
bevægelsen gjorde forskellen. De offentligt ansatte 
sagde fra. De ville ikke have prædikat af hverken at 
være lønførende eller halvdovne. De ville ikke læn-
gere acceptere de forringelser, der høvler ned over 
den offentlige sektor, så de skal løbe stærkere og 
stærkere for at nå opgaverne, mens borgerne oplever 
serviceforringelser i ét væk. De ville – og vil stadig 
– behandles med respekt, have en ordentlig løn og 
nogle ordentlige arbejdsvilkår.

Alle frustrationerne var i spil på én gang. Ikke alt 
kan løses ved overenskomstforhandlingerne, men de 
offentligt ansatte havde simpelthen fået nok. ”Nok 
er nok”, var parolen, der glimrende indfangede, hvad 
det handlede om. Det var højtuddannede og kortud-
dannede, der gik i demonstrationer over hele landet. 
Og det var dejligt at se, at der var folk fra både det 
private og det offentlige arbejdsmarked. De havde 
alle fået nok.

Her cirka et år efter de intense dage i og foran 
Forligsinstitutionen havde vi i Uddannelsesforbun-
det valgt at invitere til en paneldebat om det frem-
tidige sammenhold i fagbevægelsen. På vores årlige 
temakursus for alle vore tillidsrepræsentanter dis-
kuterede Mona Striib, formand for FOA og for alle 
de kommunalt og regionalt ansatte i Forhandlings-
fællesskabet, Per Olsen, der er formand for LO Ho-
vedstaden og medlem af Uddannelsesforbundet, og 
Jonathan Simmel, tidligere faglærer, hvordan sam-
menholdet har det, og hvordan det kan vedligeholdes 
på kryds og tværs af de forskellige fagforeninger og 
i alle led af de faglige organisationer. 

Det blev en rigtig god debat, og der er ingen tvivl 
om, at alle stadig har det samme mål. Vi vil behand-

les med respekt og have ordentlige vilkår. Og det er 
bidende nødvendigt, at denne dagsorden bæres igen-
nem af fællesskabet. Fællesskabet vil endnu engang 
komme til at stå sin prøve i 2020, når de private skal 
forhandle, og igen i 2021, når de offentligt ansatte 
skal forhandle. 

Lærergrupperne vil i 2021 igen have et ekstra 
skarpt blik rettet mod arbejdstidsforhandlingerne. 
Og for – jeg ved ikke hvilken gang – forsikrede Mona 
Striib, at det er fællesskabets klare og ufravigelige 
krav, at også lærere skal have aftalte vilkår omkring 
deres arbejdstid i 2021. 

Flemming Vinther har flere gange været fremme 
med tilsvarende udmeldinger for de statsligt ansatte. 
Lærerne er ikke glemt!

Men ét er overenskomstforhandlingerne i 2020 
og 2021. Noget andet er, at vi inden da står med uen-
delig mange spørgsmål og nogle egentlige fortræde-
ligheder, der også kræver sammenhold. 

Lad mig nævne eksemplet med den betalte spise-
pause, som nogle skoler fortsat ikke vil give lærerne. 
Et andet er tillidsrepræsentanter, der mod deres vilje 
overflyttes til nye arbejdsgivere. Vi har også set, at 
hele uddannelser nedlægges uden inddragelse af 
samarbejdsudvalget. Det er fortrædeligheder i dag-
ligdagen, som måske i første omgang kun berører en 
enkelt arbejdsplads eller en enkelt faggruppe, men 
som er dybt alvorlige. Vi kæmper for at få rettet op 
på uretfærdighederne både for at hjælpe de berørte 
medlemmer, men også, fordi sagerne er principielle 
i forhold til de vilkår og aftaler, som gælder for alle 
medlemmer. 

Vi har i fagbevægelsen i den grad brug for hinan-
den, og vi kan i fællesskab gøre forskellen.

Hanne  
Pontoppidan,  
formand for  
Uddannelses- 
forbundet
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får samme adgang til fritidsjob som de-
res mindre udsatte jævnaldrende. 

- Lykkes det, kan det give dem en vi-
den og nogle kompetencer, som de kan 
bruge til efterfølgende selv at få et or-
dinært fritidsjob. Og det kan være med 
til at udvikle de unge socialt, personligt 
og fagligt, hvilket kan være med til at få 
dem ind på arbejdsmarkedet senere i li-
vet, forklarer Hanne Kirk, programleder 
hos Ungdomsskoleforeningen.

bygger på positive erfaringer

I den seksårige periode, som projektet va-
rer, vil op mod 3.700 unge i alderen 14 til 
18 år fra især 9. og 10. klasser deltage i et 
træningsforløb i en lokal Fakta. Her får de 
unge undervisning og praktiske øvelser i 
at arbejde i en detailforretning. 

Erfaringerne fra Gladsaxe Kommune, 
hvor unge løbende gennemfører trænings-
forløb i Fakta-butikker, er, at omkring 60 
procent af deltagerne har et fritidsjob efter 
forløbet – enten i Fakta eller et andet sted. 

Blandt deltagerne er Nikoline Graae 
Sørensen. Arbejdet i den lokale Fakta 
har givet hende mod, hun ikke havde før.

- Jeg havde ikke særlig meget selvtillid. 
Det der med at snakke med kunderne har 
været super fedt at prøve, inden jeg kom 
rigtigt ud i butikken. Før var jeg lidt ge-
nert over det, fortæller hun.

Nu er hun vant til at sidde i kassen og 
kan også håndtere de kunder, der har en 
mindre god dag.

- Så tænker jeg bare: Slå koldt vand i blo-
det. Og så smiler jeg og ønsker dem en god 
dag, forklarer Nikoline Graae  Sørensen, 

et Ungdomsjob i Fritiden  
kan være vejen til et 
voksenjob i Fremtiden
Et fritidsjob kan være med til at give udsatte unge et skub i den rigtige 
retning. Derfor skal et nyt seksårigt projekt med ungdomsskolerne i 
centrum få op mod 3.700 unge i et slags prøve-fritidsjob over hele landet. 
A f  A n d r e A s  A n to n i  Lu n d  /  f oto :  fA K tA

- Jeg har virkelig lært meget af det, siger 
Nikoline Graae Sørensen, der arbejder i 
den lokale Fakta. Det er positive erfaringer 
fra Gladsaxe Kommune, som Coop Crews 
projekt bygger på.

 træningsforløbet i Fakta

•  Træningsforløbet indeholder generel teori og 
information om arbejdet i en detailbutik

•  Den generelle træning handler blandt andet 
om god kundeservice og ekspedition i kassen

•  De unge skal også lære at udfylde et joban-
søgnings-skema, skrive et cv og formulere en 
 jobansøgning

•  Efter træningsforløbet skriver ungdomssko-
lemedarbejderen en udtalelse ud fra de unges 
målsætninger og progression. 

KiLde: Coop Crew

der er sikker på, at hun kan bruge sine er-
faringer, når hun engang skal søge fuld-
tidsarbejde.

lærer skal være tovholder

Det er ungdomsskolerne, der skal være 
med til rekruttere de unge. Der er en med-
arbejder for den enkelte ungdomsskole, 
som bliver ansvarlig for projektet, og som 
skal rekruttere, følge og støtte de unge i 
seks træningsmoduller.

Ungdomsskolelæreren skal efterføl-
gende følge op ved at hjælpe de unge med 
at søge et fritidsjob – for eksempel ved at 
hjælpe dem med at skrive ansøgninger og 
klare sig godt til samtaler. Læreren skal 
også følge med i, om de unge kan fast-
holde deres job. 23 af landets knap 100 
ungdomsskoler har allerede sagt ja til at 
være med i projektet. 11 af dem starter 
til efteråret. • 

nOglE ungE Kan have lyst til at få et fri-
tidsjob. De kan se, at deres kammerater 
får penge mellem hænderne og udvikler 
sig som mennesker. Kommer de selv fra 
familier, hvor fritidsjob ikke er alminde-
ligt, eller hvor forældrene måske er uden 
arbejde, kan vejen til selv at få et fritids-
job virke lang og ufarbar.

Derfor har Ungdomsskoleforeningen og 
Den A.P. Møllerske Støttefond under nav-
net Coop Crew startet et samarbejde med 
supermarkedskæden Fakta og en række 
lokale ungdomsskoler. Samarbejdet hed-
der ”Når fritid bli’r til fremtid”. Formålet 
er at prøve at støtte udsatte unge, så de 
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Systime har mange års erfaring med at udvikle læremidler. Det er en grundsten i Systimes 
DNA, at de bedste læremidler udvikles i en åben og transparent dialog med brugerne.

Med Systimes FGU-pakke, som vi sammen med dygtige forfattere og samarbejdspartnere 
er i fuld sving med at målrette den nye forberedende grunduddannelse, får alle elever og 
lærere adgang til en række nyudviklede og målrettede papir- og iBøger®.

FGU-pakken vil ligge samlet på én digital læringsplatform, der giver lærerne stor fleksibili-
tet i forhold til at planlægge og samarbejde om undervisningsforløb.

Systimes iBøger® giver en række pædagogiske og didaktiske fordele. Alle vores iBøger® 
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• notefelter
• talesyntese
• mulighed for at slå “Nem læs” til, til gavn for læseudfordrede og ordblinde elever
• mulighed for at downloade iBogen® som ebog.

I Systimes iBøger® er der desuden indarbejdet videoer, lydfiler, quizzer og modeller, som 
giver de bedste muligheder for at skabe bedre læring.

Med Systimes FGU-pakke får læreren også automatisk adgang til vores iForløbsbygger®, 
hvor man kan bygge sine egne forløb.

Vi vil meget gerne komme på besøg på jeres skole til en drøftelse af et samarbejde med 
Systime og de muligheder, der ligger i at bruge iBiblioteket i undervisningen. Samtidig vil 
vi meget gerne høre om jeres ønsker til vores undervisningsmaterialer, da vi lægger stor 
vægt på samarbejdet med skolerne, og da materialerne endnu er under udvikling. Følg 
med i udviklingen på systime.dk. 

Med venlig hilsen

Heidi Kølle Andersen
Kommunikationsleder 
hka@systime.dk
Tlf.: 20302908

Gitte Færch
Salgschef
gfn@systime.dk
Tlf.: 86203151
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engelskfgu.systime.dk

Samfundsfag: 
samfundsfagfgu.systime.dk

PASE: 
pasefgu.systime.dk

Identitet og medborgerskab:
imfgu.systime.dk

Naturfag: 
naturfagfgu.systime.dk

Teknologiforståelse:
teknologiforstaaelsefgu.systime.dk

Matematik: 
plusfgu.systime.dk

Kom til
Infomøde i Aarhus 

om Systimes FGU-pakke 
og Screeningsværktøjer.

Tirsdag d. 14. maj, 
kl. 15.00-17.00 

Tilmelding: 
hka@systime.dk
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jette hjalp mig med  
at tømme rygsækken
A f  d o r t h e  p L e C h i n g e r  /  f oto :  pA L L e  p e t e r  s Ko v 

 bag enhver elev  
står en lærer

Hvad er det, en lærer eller vejleder 
kan, der rykker en elev? Det giver 
en række kursister og elever deres 
svar på i serien ”Bag enhver elev”. 
Denne gang fortæller Naja Lind 
Thomsen på 19 år, hvordan læ-
rer og senere kontaktperson Jet-
te Nissen fra heltidsundervisnin-
gen i A-klassen ved Tinglev uden 
for Aabenraa fik hende motiveret 
til uddannelse efter en meget tur-
bulent barndom. 

Jeg har haft en meget turbulent barndom. 
Mine forældre blev skilt, da jeg var ni måne-
der. Min mor var psykisk syg, så jeg boede hos 
min moster, fra jeg var 7-8 år. Det har jeg altid 
været meget taknemmelig for. Min mor har 
været en fantastisk mor og gjort alt, hvad hun 
kunne, for at passe på os. Jeg har aldrig væ-
ret i tvivl om, at jeg var elsket. Men hun græd 
meget. Jeg husker ikke min barndom særligt 
tydeligt, men jeg kan huske, da hun fortalte, 
at vi skulle flytte, og min moster hentede mig. 
Jeg løb ind på værelset og gemte mig. 

Jeg flyttede hjem til min mor igen, da jeg 
var 14 år, og startede i 8. klasse på en ny 
skole. Men jeg blev rigtig meget teenager. Jeg 
havde meget svært ved at koncentrere mig og 
svarede lærerne igen, kom og gik, som det pas-
sede mig og kunne ikke holde min kæft. Så jeg 
havnede da på kontoret en gang eller to. Nu kan 
jeg godt se, at jeg var en stor mundfuld. Og jeg 
vil helst ikke møde de lærere i dag, jeg har haft. 

Det blev besluttet på et møde, at jeg skulle 
i A-klassen. Jeg vidste godt, hvad det var og 
tænkte først, at der passede jeg ikke ind. Da 

jeg kom, var jeg den eneste pige ud af otte ele-
ver, og jeg følte mig helt malplaceret. Men jeg 
lovede min mor, at jeg vil give det en chance. 
Og jeg blev meget glad for at gå der. A-klassen 
betød, at jeg fik mod på at tage en uddannelse, 
og at jeg fandt ud af, at det ikke kun var mig, 
der ikke kunne sidde stille på en skolebænk.   

Jeg bliver aldrig sådan en, der tænker, 
”yes! Nu skal jeg have dansk”. Så jeg arbej-
dede meget i køkkenet i A-klassen. Men hvis 
jeg ikke kunne koncentrere mig om en opgave, 
blev der lyttet og taget hensyn. De andre ele-
ver var også gode til at løfte stemningen og 
sige, at nej, kom nu… Der blev heller ikke kig-
get skævt til mig, hvis jeg havde det dårligt en 
dag. Her kunne de forstå, at overskuddet ikke 
altid var lige stort. 

I folkeskolen havde jeg fået at vide, at jeg 
aldrig ville kunne klare en eksamen til 
sommer. Så først tænkte jeg, at det faktisk 
var ligegyldigt at gå i skole. Mit lys var lidt 
slukket. Men så tænkte jeg, at nu skulle jeg 
fandeme vise dem. Jeg startede i efteråret 
og ville til eksamen til juni for at bevise, at 

 heltidsundervisning

Heltidsundervisningen i ung-
domsskolen er en mere håndholdt 
skolegang for elever i 6.-10. klas-
se, som af forskellige grunde ikke 
kan finde fodfæste i en alminde-
lig folkeskole. I heltidsundervis-
ningen får eleverne de centrale 
folkeskolefag samt mere kreative 
eller praktiske fag med en skole-
gang, der er sat anderledes sam-
men og med færre elever i klassen. 
A-klassen i Tinglev er den ene af i 
alt to klasser, der dækker Aaben-
raa-området. 
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jeg godt kunne. På et halvt år fik jeg læst 
op til dansk, engelsk og matematik både 
skriftligt og mundtligt. Så stoppede jeg i 
A-klassen, fordi jeg skulle videre.

Det begyndte at gå ned ad bakke, da 
jeg kom i virksomhedspraktik. Jeg var 
ked af det, sov ikke om natten og drak, 
når jeg havde det skidt. Det blev en del af 
min hverdag. Jeg mødte ikke på arbejde 
og havde selvmordstanker. Min mor tog 
mig med til lægen, hvor jeg fik en henvis-
ning til en psykolog. Men det var noget fis 
med hende. Og så blev jeg smidt af virk-
somhedspraktikken. Min chef var ellers 
god til at tage meget hensyn til, hvordan 
jeg havde det, men psykisk kunne jeg ikke 
holde til det. Jeg tror, jeg havde en depres-
sion. Jeg aftalte med Jette, at jeg skulle 
starte i A-klassen igen.

Jeg fik Jette som kontaktperson. Men 
det tog to måneder, før det gik igennem, 
og en dag væltede det hele sammen om 
mig. Det havde været en rigtig lortedag. 
Jeg blev irriteret over en matematikop-
gave, så jeg skældte vist ud, lukkede skær-
men på min computer og gik ud ad døren 
og sad og græd. Jeg havde tænkt, at jeg 
var stærk, at jeg godt kunne klare mine 
problemer selv, men dér måtte jeg kaste 
håndklædet i ringen og bede om hjælp. 
Jeg havde ellers aldrig før grædt over for 
Jette. Hun hjalp mig op. 

Det var barndommen, der væltede ned 
over hovedet på mig. Jeg havde jo aldrig 
fået tømt min rygsæk, som Jette kalder 
det. Men så fik jeg aktindsigt i min sag, 
og det var selvfølgelig hårdt at læse, men 
også godt. Det gav mig en ro, at jeg selv 
kunne læse og danne mig en mening om, 
hvad der var sket i mit liv. Der dannede sig 
også små film i mit hoved, når jeg læste – 
pludselig kunne jeg huske mange ting. 

Jeg blev sendt på produktionsskole, 
for jeg kunne jo ikke bare gå hjemme. 
Det gik ikke særligt godt. Og til sidst holdt 
jeg bare op med at komme der. Men jeg var 
blevet gravid. Min daværende kæreste og 
jeg var enige om, at vi gerne ville have bar-
net. Og fordi jeg selv har haft så turbulent 
en barndom, har vi meget faste rammer 

for vores datter. Der er mange ting, jeg har 
taget med fra min barndom og tænkt, at 
dem vil jeg gøre anderledes med hende. 
Min kæreste og jeg er nu flyttet fra hin-
anden, men det er fint. Vi snakker bedre 
sammen nu og kan gøre det bedre for hende 
ved at være lykkelige hver for sig.

Nu er jeg i gang med at forbedre mine 
karakterer. For jeg kan da ikke stå der og 
lære min datter, at hun skal tage en uddan-

nogle gange må 
vi bare knibe os 
selv i armen 

Da Naja kom første gang, tænkte vi, at uhhh, 
der bliver noget at arbejde med. Vi vidste 
godt, at det ville tage tid. Hun havde den der 
fanden i voldskhed – men det var, fordi hun var 
så usikker på sig selv. Hun kunne slet ikke tro 
på noget. Det derhjemme sejlede – og det hele 
var bare skidt. 

Naja kom også meget sent i klassen. Så kan 
løbet være kørt, og der skal godt nok meget til 
for at rykke det. Her er det vigtigt, at man ska-
ber tillid til hinanden, før man kan begynde at 
arbejde med tingene. Men hvis eleverne giver 
os lov og selv hjælper til, så kan det rykke helt 
vildt. Og vi når mest, hvis vi har forældrene 
med. Det havde vi med Najas mor. Hun skrev: 
”Hvad gør vi?” til mig, da det var helt slemt, og 
Naja bare lå derhjemme under dynen.

De andre elever ved, at vi lige må tage os af 
en ny elev. Og de ved også, at de ikke behøver 
være bedste venner med hinanden, men at de 
skal være rummelige – ellers falder der bræn-
de ned. Vores elever er meget forskellige og har 
vidt forskellige problemer. Der er et meget stort 
spænd og en stor pose blandede bolsjer. Men vi 
lærere kender hinanden og er klædt på og har 
helt styr på, hvem der laver hvad. Første prio-
ritet er at få den unge til at slappe af, for ellers 
kan vi ikke undervise. Og så har vi meget fokus 
på, hvad de unge er gode til og giver dem selv-
tillid af den vej. 

Naja havde brug for en voksen, der var 
tydelig og den samme hver dag. Én, der 
turde skælde ud og sætte hende på plads, 
men også én, der turde kramme hende. Jeg 
fandt ud af, at Naja ikke kunne lide, når 
hun ikke levede op til mine forventninger. 
Dér kunne jeg komme igennem til hende. 
Og hun kunne mærke, at jeg blev glad, når 
noget lykkedes for hende. Naja lærte også, 
at det faktisk er okay at råbe op, hvis man 
kan komme og sige undskyld bagefter. Og 
den erkendelse er jo kæmpestor og gavn-
lig resten af livet. 

Vi når ikke det, vi vil, hvis vi lukker por-
ten. Det lod, vi har med denne målgruppe, 
er, at vi ikke altid kan skille arbejdsliv og 
privatliv. Vi er ofte andet end skolelærer 
eller pædagog. Vi er også far, mor, sagsbe-
handler og psykolog. Nogle gange kniber vi 
os selv i armen og tænker ”Gud, det lykke-
des”. Og her er det jo alfa og omega, at vi er 
et team, som fungerer rigtig godt sammen. 
En del af pakken er også, at vi har den bed-
ste afdelingsleder, der findes. Vi får plads til 
det her. Der er meget anerkendelse af vores 
funktion. Og hvis vi ikke lykkes, så er der 
ikke umiddelbart nogen, det kan lykkes for. 

Jette Nissen er oprindeligt uddannet pædagog og har 
arbejdet inden for de specialpædagogiske felter på mange 
måder. Nu har hun i 16 år arbejdet i heltidsundervisningen 
i A-klassen i Tinglev og elsker sit job og de ”blandede 
bolsjer” i klassen.

nelse, hvis jeg ikke selv har en. Det sker 
via fjernundervisning. Jeg læser, når hun 
er i dagpleje, og trives faktisk bedre ved at 
sidde hjemme i min egen lille boble, hvor 
jeg kan gå til og fra computeren. Så hvis 
jeg får lov, fortsætter jeg med det. Men el-
lers skal jeg nok på FGU, selv om det bli-
ver svært at få det til at hænge sammen. 
Jeg har bare altid vidst, at jeg gerne vil 
være butiksassistent. •
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Kan man vidEnsKabEligt argumentere for, at det går 
godt med integrationen? Svaret kommer integrations-
forsker Hans Lassen med:

- Ja! Der er tale om en gedigen integrationssucces, og 
det er der meget stærke statistiske beviser for.

Hans Lassen burde vide det, for han har i årtier ar-
bejdet med at få flygtninge og indvandrere i job som in-
tegrationskonsulent. I 2009 skrev han debatbogen ”Den 
anden virkelighed”, som argumenterer for, at det går me-
gagodt med integrationen – og det satte han sig for at be-
vise videnskabeligt i sit Ph.d.-projekt ”En supertanker 
skifter kurs” fra 2017.

herskende fortælling er et historisk levn

Resultatet i afhandlingen er klart: Vi rider på en bølge af 
integrationssucces. Hans Lassen baserer især sin opti-
misme på tal, der beskriver udviklingen i beskæftigelse 
og uddannelse. For begge parametre gælder en stabil 
stigning fra midten af 1990’erne.

- Fortællingen om den fejlslagne integration stam-
mer fra 1980’erne og de tidligere 1990’ere, og den har 
ikke rykket sig ud af pletten, selv om vi nu står midt i 
en stor integrationssucces, understreger Hans Lassen.

Han måler især succesen ud fra beskæftigelsessta-
tistikkerne, som han mener er grundfundamentet, når 
man taler om integration.

Fakta bider ikke på politikere

De afgørende parametre for, om flygtninge og indvan-
drere kommer i job, er deres uddannelsesniveau, deres 
kendskab til det danske arbejdsmarked og deres dansk-
sproglige kompetencer. Der er meget tydelig statistisk 
sammenhæng med de parametre og evnen til at få et job.

- Men fakta slår åbenbart ikke rigtig igennem hos po-
litikerne. Jeg har som et eksperiment sendt min Ph.d. til 
alle medlemmer af Folketinget, siger Hans Lassen. Fordi:

- Jeg er en mand med en mission. Det er på tide at ba-
sere vores politik på fakta, ikke på frygt.  Og fakta er, at 

Forsker: 
integrAtion er tAget  
soM gidseL i udLændinge
poLitiKKen
Integrationen er en kæmpe succes, og politikerne bør basere deres politik på fakta 
fremfor frygt. Sådan lød det fra integrationsforsker til Uddannelsesforbundets 
repræsentantskabsmøde i Svendborg.
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Differentiering
Alle elever på erhvervsuddannelserne 
skal blive så dygtige, som de kan! 
Men elever er forskellige og lærer på 
forskellige måder – derfor skal under
visningen differentieres. Dette kursus 
giver dig et overblik over, hvad un
dervisningsdifferentiering er, og gør 
det mere enkelt for dig at håndtere 
en differentieret undervisning.

Trivsel og motivation
”Tilliden til og trivslen på erhvervs
skolerne skal styrkes.” Sådan lyder 
det ene af fire klare politiske mål for 
EUD. Trivsel handler om, hvordan  
eleverne har det og om deres lyst  
til og motivation for undervisningen. 
Dette kursus giver dig et overblik 
over, hvad undervisningsdifferen
tiering er, og gør det mere enkelt  
for dig at håndtere en differentieret 
undervisning.

Film i undervisningen
Mange erhvervsskoler har truffet stra
tegiske beslutninger om at inddrage 
film i undervisningen. Filmmediet kan 
hjælpe lærerne med at differentiere 
undervisningen, og filmproduktion 
kan bruges som en ny måde for ele
verne at tilegne sig viden på. Dette 
kursus klæder dig på til at producere 
film, som du kan bruge i undervisnin
gen. Du lærer også at facilitere en 
undervisning, hvor dine elever selv 
producerer film.
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Didaktikas kurser handler alle om didaktik og dækker bredt fra faglig læsning til digitale 
teknologier. Alle kurser er praksisnære og giver håndgribelige bud på, hvordan du let kan 
eksperimentere med didaktik i din daglige undervisning. 

Kom hurtigt i gang – klik ind på didaktika.gyldendal.dk

Didaktika
Efteruddannelses-
kurser i didaktik

Til dig, der 
underviser 
på EUD

vi står med en integrationssucces, og at vi ved, hvad der virker: 
uddannelse, kendskab til det danske arbejdsmarked og uddan-
nelse i det danske sprog.

integration kan løse demografisk udfordring

Fakta er også, at vi snart bliver ramt af en demografisk udfor-
dring, som vil fjerne en stor del af arbejdskraften fra arbejds-
markedet, pointerer Hans Lassen.

- I 2040 er andelen af borgere over 80 år vokset med 259.000 
personer. Allerede nu mangler tre ud af fire kommuner kvali-
ficeret arbejdskraft på ældreområdet. 53 procent af alle nyan-
satte i ældreplejen er ikke-vestlige efterkommere.

Derfor har vi slet ikke råd til tage integrationen som gidsel i 
udlændingepolitikken, mener Hans Lassen.

- Hvis man så på fakta, er det oplagt at udnytte den ressource, 
som flygtninge og indvandrere udgør, hvis man giver dem det, vi 
ved virker: uddannelse, dansksproglige kompetencer og kendskab 
til arbejdsmarkedet. Det ligger simpelthen lige til højrebenet. •

Se også artiklen om danskuddannelsen side 16.

Hans Lassen måler især integrationssucces’en ud fra statistikker 
om beskæftigelse. Hans mission er at få politikerne til også at bruge 
fakta. 
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boss ladies  
vil åbne 
byggeFagene 
For kvinder

A f  M i K K e L  K A M p

Projektet Boss Ladies og erhvervsskolerne vil ændre den 
skæve kønsfordeling i bygge-, anlægs- og installationsfagene. 
Midlerne er blandt andet et opgør med stereotype forestillinger 
hos arbejdsgivere og grundskoleelever samt justering af 
undervisningen på erhvervsskolerne.
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tømrErE, murErE Og VVS-installatører kan se vidt forskel-
lige ud. De kan være høje, lave, tynde eller tykke, og de opfører 
sig på mange forskellige måder. De har dog et fællestræk: De er 
næsten alle sammen mænd. 

- Ud af et årligt optag på omkring 120 elever er der typisk to 
piger. Sådan har det været i mange år, fortæller Kristian  Falcon 
Nielsen, der er tømrerfaglærer på Roskilde Tekniske Skole. 

Generelt er ni ud af ti medarbejdere i bygge-, anlægs- og in-
stallationsbrancherne mænd. Det billede forsøger projektet Boss 
Ladies nu at rokke ved, for branchen har brug for kvinderne, og 
som det er nu, går nogle kvinder glip af en karriere, der ville have 
passet godt til dem, forklarer Nina Groes, der er direktør og stif-
ter af Boss Ladies.

- Der er massiv mangel på arbejdskraft, og om ti år vil der 
mangle 17.000 flere i branchen. Når der mangler så mange, er 
det dumt kun at fiske efter talent i halvdelen af søen. Der er et 
oplagt rekrutteringspotentiale hos pigerne, siger hun og peger 
på endnu en grund til at gøre uddannelserne mere tilgængelige 
og attraktive for piger.

- Nogle piger går glip af muligheden. Alle skal ikke være hånd-
værkere, men de skal vide, at muligheden er der, og at det er en 
reel mulighed. Vi skal frem til, at det bliver lige så anerkendt at 
tage en håndværkeruddannelse som at gå på gymnasiet. Det skal 
helst være cool hos de jævnaldrende og ikke noget, der bliver be-
tragtet som det næstbedste valg, siger Nina Groes.

Faglærer Kristian Falcon Nielsen kan pege på mindst endnu 
en grund til at ønske sig en mere lige kønsfordeling.

- Det vil være godt for faget, for det skaber en anden dynamik 
på et hold, når der er piger. Jeg kan konstatere, at der sker noget 
positivt med drengene, og pigerne er generelt dygtige og flinkere 
til at høre efter, siger han.

mange barrierer

Boss Ladies er et projekt, der kører i tre år og blandt andet støt-
tes af fagforbund og arbejdsgiverforeninger i branchen. Projek-
tet er delt op i flere dele. Ét initiativ er, at der er oprettet et korps 
af 40 unge, kvindelige håndværkere, der fortæller om deres er-
faringer på både grundskoler og erhvervsskoler. Et andet initi-
ativ er, at der er skabt mulighed for, at piger i 8. og 9. klasse kan 
komme i praktik i virksomheder og snuse til branchen. Og så har 
Boss Ladies også indgået aftaler med en række firmaer – i sam-
arbejde med erhvervsskoler – om en omvendt rekrutteringsmo-
del, hvor virksomhederne skal forsøge at gøre sig attraktive for 
de kvindelige lærlinge i stedet for omvendt. 

Samtidig gennemfører Boss Ladies en række gratis under-

visningsforløb for erhvervsskolelærere, som over tre kur-
susdage bliver præsenteret for viden og øvelser, der kan 
hjælpe med at understøtte, at piger søger og bliver fast-
holdt på uddannelserne. Der er nok at tage fat på, for ud-
fordringerne for kvinder i byggefagene minder om, hvor-
dan det generelt var for kvinder, da de begyndte at rykke 
ind på arbejdsmarkedet, mener Nina Groes.

- Fordi der er så få kvinder, er der er en del barrierer, 
som vi har overvundet i alle mulige andre fag, men ikke 
her. Når en ung kvinde starter i branchen, er hun ofte 
den eneste kvinde på arbejdspladsen, eller måske sam-
men med én anden kvinde. Kommer man ud som 15-årig 
lærling, er der ingen andre piger at tale med, så det kan 
være svært, siger hun.

Fastlåste forestillinger

På undervisningsforløbene afmonteres de fordomme, 
folkeskoleeleverne ofte sidder med. En af dem tager ud-
gangspunkt i en række stereotyper omkring håndværkere. 

- Først og fremmest er det en mand. Han læser må-
ske ikke så mange bøger, og så er der også noget med, at 
de drikker øl og den slags. Det er interessant at åbne den 
type stereotyper, siger Nina Groes og peger på, at fastlåste 
opfattelser af, hvordan drenge og piger er, også spiller ind.

- Man forventer, at piger er ordentlige og kan lide stil-
lesiddende aktiviteter, mens drenge skal ud og give den 
gas. Flere af de kvindelige håndværkere, der er tilknyt-
tet Boss Ladies, har fortalt om lærere, som har sagt: ”Du 
får gode karakterer. Du skal da i gymnasiet”. Flere af 
dem har også gået i gymnasiet og var oppe i 20’erne, før 
de stod ved deres valg og tog en erhvervsuddannelse, for-
tæller Nina Groes.

Men for at man overhovedet kan overveje at blive tøm-
rer eller VVS’er, skal man kende en smule til faget.

- Kvindelige håndværkere har næsten altid et familie-
medlem, der er håndværker – en far eller bedstefar, som 
har taget dem med ud på arbejdspladsen, hvor de selv har 
set, at det måske kunne være spændende. Det er vigtigt, 
fordi de skal vide, at arbejdet som håndværker er muligt. 
Piger, der er dygtige til matematik og design, tænker ofte, 
at de skal bruge det i gymnasiet, men de kan også bruge 
deres evner på en erhvervsuddannelse, siger Nina Groes.

Undervisningen kan justeres

Spørgsmålet er, hvad erhvervsuddannelserne kan gøre 
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”Nogle piger går glip  
af muligheden.
ninA groes, Boss LAdies
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for at motivere piger til at begynde på og gen-
nemføre håndværkeruddannelser. Man kunne 
tage udgangspunkt i, at undersøgelser viser, 
at piger ikke trives lige så godt som drengene 
på håndværkeruddannelserne – blandt andet 
fordi de føler sig alene – og så kan skolerne 
sætte ind i forhold til introdage og brobygning.

- Her er det måske en god idé, at der er en 
kvinde til stede, så de kan se, at der også er 
kvinder i de brancher og på skolen i det hele 
taget, foreslår Nina Groes.

Og på Roskilde Tekniske Skole – som er en 
af de skoler, Boss Ladies samarbejder med – er 
der måske behov for at sætte ind i forhold til 
brobygningen, for her er der væsentligt flere 
piger, end når skoleåret begynder.

- Vi oplever, at pigerne i brobygning ofte 
er dygtige. Det er ærgerligt, at de bruger de-
res evner andre steder, hvis de vel at mærke 
har en drøm om at arbejde med jern og me-
tal, siger Lotte Skaarup, som er uddannel-
seschef på skolen.

Samtidig er det en god idé at arbejde med 
trivsel, fastslår Nina Groes.

- Det kan for eksempel være i samarbejde 
med elevråd, hvor man udvikler en politik på 
området og skaber tydelige retningslinjer, 
så pigerne for eksempel ved, hvor de skal gå 
hen, hvis de oplever, at nogle drenge er ”lidt 
for sjove”, foreslår hun.

En murer, tømrer eller elektriker skal lære, 
hvad der er nødvendigt for at kunne varetage 
faget. Alligevel er nogle af de skoler, Boss La-
dies samarbejder med, i gang med at under-
søge, om noget skal gøres anderledes i forhold 
til indholdet i undervisningen.

- Det kan handle om de cases, man bruger. 
Husker man, at der både kan være drenge og 
piger i de cases? Men det kan også handle om, 
at pigerne på de her uddannelser generelt er 
glade for og gode til de kreative dele af fagene. 
De vil gerne skabe noget, og derfor kan man 
kigge på, om der kan skrues op for de kreative 
elementer, siger Nina Groes.

 nyt fokus skal give piger 
på uddannelserne

Boss Ladies er et projekt, som skal 
øge piger og unge kvinders interes-
se for at søge bygge-, anlægs- og in-
stallationsbrancherne. Som en del 
af projektet tilbydes lærere og le-
dere på erhvervsskoler at delta-
ge i et gratis undervisningsforløb. 
Forløbene skal ruste lærere og le-
delse til at forstå de udfordringer, 
der ofte er forbundet med at være 
kvinder på uddannelserne. Samti-
dig skal forløbene føre til bud på, 
hvad den enkelte skole kan gøre 
for at få flere piger og unge kvin-
der til at søge fagene.

Forløbene strækker sig over tre 
kursusdage, som typisk er fordelt 
over et halvt år.

Boss Ladies er støttet af Nordea-
Fonden, Grundejernes Investe-
ringsfond, Bygge- og anlægsbran-
chens Uddannelsesfond og STARK 
Fonden.

Læs mere på www.boss-ladies.dk

svært at komme i praktik

På nogle uddannelser er det en barriere for 
kvinderne, at det er svært at finde en prak-
tikplads.

- I går talte jeg med en, der havde sendt 
50 ansøgninger, før det lykkedes, og andre 
har sendt op til 200. Pigerne oplever, at der 
er fordomme om, hvad det vil sige at have en 
kvinde på arbejdspladsen. Nogle arbejds-
givere er usikre på, om de er lige så dygtige, 
om de kan tage fra, og om de måske er nogle 
pylrehoveder. Generelt er de i tvivl om, hvad 
det vil sige at have en pige på holdet, siger 
Nina Groes og tilføjer, at arbejdsgivere, der 
har taget en kvindelig praktikant, er glade 
for dem og gerne vil ansætte andre kvinde-
lige praktikanter.

- Grundlæggende har de her kvinder 
truffet et meget aktivt valg, så de er meget 
motiverede, siger hun.

På Roskilde Tekniske Skole er praktik-
pladser til kvinderne dog ikke et udpræget 
problem, forklarer Lotte Skaarup.

- Vi er udfordret på den måde, at der ikke 
kommer særlig mange kvinder på murer-, 
tømrer- og VVS-uddannelserne, men dem 
vi så har, er der ikke problemer med at få 
afsat i praktik. De kommer i praktik, og de 
gennemfører også, siger Lotte Skaarup.

Hun peger på, at forløbene med Boss 
 Ladies er værdifulde for skolen.

- Vi får nogle gode debatter om, hvor-
dan vi skal tale med kvinderne på uddan-
nelserne. Vi skal tale tingene op i stedet 
for ned, og køn skal ikke være en barriere 
for at tage en uddannelse, siger hun og pe-
ger på, hvad hun anser som en af de stør-
ste forhindringer for flere kvinder i hånd-
værksfagene.

- Vi har en kulturel udfordring i forhold 
til vejledning af både drenge og piger. Vi er 
meget traditionelt tænkende og udfordrer 
ikke de unges valg i tilstrækkelig grad, si-
ger Lotte Skaarup. •
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BEGYNDERSYSTEMER
Til DU2:

Vi taler dansk 1
Vi taler dansk 2
Vi taler dansk 3

”Allerede efter ét kapitel er kursisterne  
i stand til at kommunikere. Meget  
motiverende for dem”.

Dorthe de Neergaard, Kbh.’s Sprogcenter

Til DU3:

På vej til dansk – trin for trin
Videre mod dansk – trin for trin
Midtvejs til dansk – trin for trin

“På allerhøjeste kvalitetsniveau...”

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

Af anmeldelse fra 
Uddannelsesbladet

To komplette begyndersystemer til sprogskolernes 
DU2 og DU3 – her opbygges trin for trin et funktionelt 
og mundret dansk til brug på arbejde og i hverdagen.

Alle bøger dækker ministeriets obligatoriske emner  
for modulerne: arbejde, uddannelse og hverdagsliv/ 
medborgerskab.

Til systemerne hører:
• Lydfiler til praktisk udtaletræning
•  Rettenøgle til selvstændigt arbejde
•  Stort udvalg af supplerende øvelser
•  Projektorsider

SOLGT TIL 

SPROGKURSER

I MANGE 
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dAnsK undervisningen  
– 20 år med kommUnen
Kommunerne overtog undervisningen i dansk som andetsprog i 1999, og her skete 
på mange måder et løft af kvaliteten i undervisningen. Siden har kommunernes 
stramme økonomi dog givet kvalitetskurven f lere alvorlige knæk. 
A f  d o r t h e  p L e C h i n g e r 

da KO m m u n E r n E f i K a nsva ret for 
danskundervisningen i 1999, blev det 
startskuddet på en professionalisering 
og forbedring af flygtninge og indvan-
dreres adgang til danskundervisning og 
indsigt i den danske kultur. Dengang var 
ambitionen, at kursisterne i dansk som 
andetsprog skulle have opbygget et solidt 
og bredt fundament for at kunne begå sig 
som borger i Danmark på flere områder. 

Og nu? Hvordan har området det her 
på 20. året for overgangen til kommu-
nalt regi?

Uddannelsesbladet har bedt fire cen-
trale personer fra vidt forskellige positio-
ner give et tilbageblik på udviklingen, og 
hvad der reelt er sket på området, samt 
et bud på, hvor danskundervisningen er 
på vej hen. Jørgen Fick Andersen, der 
er sproglærer og formand for sektionen 
af lærere i dansk som andetsprog i Ud-
dannelsesforbundet, Hanne Lohmann, 
leder af sprogcenter Nordsjælland samt 
formand for lederforeningen for sprog-
centrene, Birger Mortensen, senest an-
sat som chefkonsulent i KL med ansvar 
for integration og nu med eget konsu-
lentfirma Birconsult samt Peter  Villads 
 Vedel, der blandt andet har været under-
visningskonsulent i Dansk Flygtninge-
hjælp og pædagogisk konsulent i Under-
visningsministeriet og senest i Integrati-
onsministeriets styrelse SIRI, hvor han 
stoppede for halvandet år siden.

Udgangs pUnktet
Fra amt til kommune i 1999
pEtEr villads vEdEl: - Der skete et kæmpeboost i 1998-
1999 – blandt andet ved, at den nye integrationslov og lo-
ven om danskuddannelse blev koblet sammen. Det gjorde 
det naturligt, at kommunerne fik opgaven, da de var tæt-
tere på borgerne og hele integrationsarbejdet. Der var dog 
bekymring for, om kommunerne var for små til at løfte op-
gaven, så for at have hånd i hanke med kvaliteten ved regi-
skiftet, fik staten en styrket rolle, og man fik et nyt begreb – 
centerkommunerne. Loven pålagde også kommunerne en 
høj grad af detailstyring. Man indførte bekendtgørelse og 
undervisningsvejledninger for de tre danskuddannelser. 
Og målet for uddannelserne var, at de både skulle forbe-
rede kursisterne til at blive borgere i det danske samfund 
og til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Lige som 
på VUC indførte man også nationale danskprøver, der af-
løste amtskommunernes testsystemer. 

jørgEn ficK andErsEn: - Selv om der også var skævhe-
der i amtsligt regi, havde nogle af amtets folk det forkro-
mede overblik over, hvordan man skulle drive sprogskole 
i dette amt. Du havde som lærer et netværk på de forskel-
lige skoler i regionen og en vis justits og et ansvar for hin-
anden – uanset om du var ansat i Hobro eller Skagen. Det 
forsvinder, når du kommer ud på en kommunal skole med 
holdningen, at det er borgernes penge, og ”hvis du virke-
lig vil have så meget i løn, så må fru Johansen undvære en 
natble”. Den hårde økonomiske prioritering kom grad-
vist og tog fart, da udliciteringerne blev fokuseret på pri-
sen som det vigtigste.  
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toppUnktet 
Modulsystemet 
birgEr mOrtEnsEn: - Jeg tror, at mange opfattede 
det som en rigtig god idé, da vi fik opbygningen i form 
af modulsystemet. For kursisterne betød det, at de 
kunne se vejen foran sig og hakke af. Man fik også et 
prissystem, der var koblet på modulsystemet. Mens 
betalingen de første år i kommunerne skete i form af 

timepriser, så sprogcentret groft sagt fik flere penge, 
des flere timer kursisten var om at nå et mål, så be-
tød modultaksterne, at jo færre timer du brugte på at 
bringe en kursist til målet, des bedre klarede udby-
derne sig i konkurrence med andre. Langt hen ad ve-
jen satte det skub i en positiv udvikling.

lyspUnktet
Professionaliseringen 
birgEr mOrtEnsEn: - Det har givet et kva-
litetsløft, at man fik styrket uddannelsen 
af lærerne. Det er rigtig, rigtig vigtigt i en 
professionalisering på området. Det er jo 
en sand fornøjelse at se så dygtige folk, der 
er kommet ind. Og efterhånden tror jeg, at 
de der forsimplinger af, hvad der skal til 
for at lære dansk, er ryddet af vejen. For 
det er jo komplekst at lære et så mærke-
ligt sprog som dansk, og når man oveni-
købet skal gøre det som voksen, kræver 
det en professionalisme. 

pEtEr villads vEdEl: - Der blev bestemt 
opbygget et godt voksenuddannelsessy-
stem i 90’erne og 00’erne. Der blev sat en 
masse udviklingsprojekter i gang efter 
overgangen, og der er gennem årene sket 
meget i kvalitetsudviklingen. Jeg har selv 
været involveret i dem og lærernes ud-
dannelse og set, hvordan skolerne er ble-
vet meget gearede til at levere det, som ar-
bejdspladserne gerne vil have. 

UdviklingspUnktet 
Beskæftigelsesrettet dansk 
pEtEr villads vEdEl: - Danskuddannelsen skal forberede kursi-
sterne til at blive borgere og til uddannelsessystemet og arbejds-
markedet. Undervejs blev der dog hele tiden skruet på beskæftigel-
sesretningen. Fint nok. Man skal bare også sikre et systematiseret 
samspil mellem arbejdspladserne og sprogundervisningen. Der er 
også eksempler på, at danskundervisningen er blevet nedpriorite-
ret i forhold til kursisternes praktik, og det har gjort det svært at 
lave god undervisning i praksis.

jørgEn ficK andErsEn: - Kursisterne er i øjeblikket jaget vildt, 
fordi man ikke respekterer sprogskolerne som en undervisnings-
institution. Indførelsen af diverse lovændringer viser, at der ingen 
forståelse er for, at vi prøver at lave en undervisningsplan. I nogle 
kommuner kan du lægge en uddannelsesplan, der skal tage højde 
for, hvor mange regnvejrsdage, der kommer de næste tre måneder, 
i forhold til kursister i sprogpraktik. Det værste er, at kursister ef-
terhånden selv er med på at komme ud af sprogskolerne, fordi de er 
gjort så lidt attraktive med nogle kommuners praktiktyranni. En 
syrisk kursist, som gik på VUC, sagde til mig, at han godt vidste, 
at han ville have mere glæde af undervisningen på en sprogskole: 
”Men når jeg går på VUC, bliver jeg ikke kostet rundt i alle mulige 
praktikforløb, jeg kan få ferie, og jeg bliver ikke trukket i SU, hvis 
jeg bliver syg”, sagde han.   

hannE lOhmann: - Sprogcentrene har skullet finde balancen i 
sprog- og integrationsopgaven og få de to til at hænge tæt sammen. 
Jeg oplever, at det er forskelligt fra kommune til kommune, om de 
ser sprogcentrene som det sted, hvor kursisterne lærer dansk, eller 
som en medspiller i forhold til at få løst integrationsopgaven. Vi har 
rekrutteret mange nye lærere og sørger for, at der er lærerprofiler, 
der repræsenterer begge sider – sprogmennesker og nogle, der i hø-
jere grad er integrationsmennesker.
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vendepUnktet
Rapporterne og konkurrence-
udsættelsen 
hannE lOhmann: - Der var faktisk ret stabilt med 
ro, fred, udvikling og professionalisering af området 
frem til 2014-2015. Så skete der en helt masse med 
Koras benchmarking- og effektiviserings-rapport og 
en Deloitte-analyse af området. Hermed blev konkur-
renceudsættelserne virkelig intensiveret – samtidig 
med, at de mange flygtninge kom hertil. Der blev et 
meget stort fokus på prisen. Og det er meget natur-
ligt. Men hvis man kun sammenligner på priser, sy-
nes jeg, man skal spørge, hvilken service og kvalitet, 
man så får for de penge. 

- Deloitte-analysen talte lige ind i den politiske 
dagsorden. Derfor kan man ikke give den skylden for 
det hele. Men der er ingen tvivl om, at den revision af 
danskuddannelsen, der kom ind efterfølgende, skete 
meget med afsæt i konklusionerne: Her stod, at der 
ikke var nogen entydig sammenhæng mellem antal-
let af lektioner og pris og kursisternes udbytte. 

birgEr mOrtEnsEn: - Et stykke hen ad vejen har det 
været ok med konkurrenceudsættelse. For der var 
tale om en effektivisering, og der er sket en udvik-
ling og innovation på området. Men hvor langt kan 
man presse priserne, uden at det går ud over kvalite-
ten? Der er man nogle steder kommet til en smerte-
grænse. Og fordi kursistgruppen ændrer sig hele ti-
den, er det svært at lave tilbud på området. Du skal i 
realiteten sidde og gætte dig til, hvad der passer de 
næste fire-fem år. Det kan føre til en tilbøjelighed til 
at lave to-tre årige perioder. Men hvis tidshorisonten 
bliver for kort, er der ingen mulighed for at sætte nogle 
nye udviklingsting i værk. Og man skal også huske, at 
en udbudsrunde koster kommunen noget i forhold til 
lærerne. Du leverer ikke på samme niveau, hvis du er 
meget usikker på din egen ansættelse.  

jørgEn ficK andErsEn: - I kommunerne har man 
sagt, at det vigtigste ikke er, at vi får en god integra-
tion, men at vi sparer nogle penge. Men man kunne 
spørge, hvordan man har kunnet lade det her udlici-
teringscirkus komme så vidt? Vi ser en branche, hvor 
ingen efterhånden gider byde på opgaven, fordi pri-
serne er blevet så lave. Nu er skolerne så små, volu-
men i dem er så lille, at nogle tænker, at så er der ikke 
penge i det mere. 

- Der skulle være et krav om, at man skrev ind i til-
buddene, at loven stadig foreskriver, at Danskuddan-
nelsen i gennemsnit omfatter 1,2 årsværk. For så lang 
tid tager det at lære dansk.

smerte pUnktet
Kvaliteten
hannE lOhmann: - Når der ikke er mere fokus på kvaliteten, 
tror jeg, at det skyldes, at vi er et lille uanseligt område øko-
nomisk. Der er simpelthen så mange, der ikke ved, hvad vi la-
ver. Derfor kan jeg godt forstå, at man som økonomichef i en 
kommune i en udbudsafdeling kan undre sig over, at et modul 
det ene sted er 30 procent dyrere end det andet.  

- Vi har alle vores billede af, hvad kvalitet på området er. 
Derfor bliver det diffust at tale om kvalitet. Og vi har ikke en 
slags manifest i lederforeningen, der definerer kvalitet på om-
rådet. For det handler meget om de politiske og kommunale 
dagsordener i de enkelte kommuner. 

pEtEr villads vEdEl: - For mig er kvalitet, at kommunalbe-
styrelsen når de mål, der står i uddannelsesbekendtgørelsen – 
at danskundervisningen er en uddannelse til at være borger i 
det danske samfund, og at den forbereder til arbejdsmarkedet 
og efterfølgende uddannelse. Hvis målet bare er, at kursisten 
består modultestene, har skolen og kommunen ikke leveret. 
Det kommunale tilsyn har et ansvar for, at der bliver leveret i 
forhold til alle elementerne i loven og bekendtgørelsen. Og her 
har Rigsrevisionen sagt, at dette tilsyn var mangelfuldt, og at 
de ikke kvalitetsvurderede nok i kommunerne. Men det er et 
område med meget store forskelle fra kommune til kommune.

jørgEn ficK andErsEn: - Man kan også måle den pressede 
økonomi på området ved at se på antallet af stresssygemel-
dinger på lærerværelserne – altså hvor meget lærerne fiser 
rundt for at holde fast i kvaliteten. Når vilkårene bliver, at der 
er dobbelt så mange på holdet, eller at man skal have ansvaret 
for kursister på forskellige moduler på samme tid, så reage-
rer man på det som menneske. Lederne af sprogcentrene siger 
måske, at de har budt så lavt, fordi det ville være en katastrofe, 
hvis andre løb med opgaven, men øh… katastrofe for hvem?

lavpUnktet
Brugerbetaling og FVU
jørgEn ficK andErsEn: - Det var med S-kursisternes brugerbeta-
ling, at lavinen begyndte at rulle for alvor. Man valgte at sige, at der 
er nogle i det her land, som ikke skal have den samme lige og frie og 
gratis adgang til uddannelse som andre. Branchen er både ødelagt 
af, at man har lagt større og større vægt på, at priserne skulle ned, 
og af at S-kursisterne nu selv skal betale for undervisningen. Der-
for har smarte folk i branchen fundet andre måder at lære dansk på 
– for eksempel via FVU, som du får betalt. Set fra vores side er den 
kæmpestore pukkel, de har moslet over på FVU, kursister vi har 
mistet. Og lige nu får vi jo ikke nogle nye kursister. Nu kaldes det 
for hjemsendelsesydelse, og hvad er perspektivet så i at tage dansk-
uddannelse, vel vidende at det ikke betyder, at man skal blive her?
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slUtpUnktet
Fremtiden
hannE lOhmann: - Jeg er bekymret for fremtiden. Jeg tror, at 
der altid vil være et behov for danskundervisning for voksne 
udlændinge, men jeg synes, at hele professionaliseringen og det 
faglige niveau er udfordret af den politiske dagsorden og reto-
rik og i virkeligheden manglende omtanke for landets ve og vel. 
For det, de kører frem med i landspolitikken, strider jo mod de 
interesser, der er på vores arbejdsmarked og i vores samfund. 

birgEr mOrtEnsEn: - Lige nu synes jeg, der er for mange udby-
dere, der slås om en kage, der ikke er særlig stor. Jeg har svært 
ved at se andet for mig, end at vi får nogle sammenlægninger af 
sprogcentre, for vi skal altså have et vist kursistunderlag for at 
kunne levere kvalitet. Det er en kæmpe udfordring, fordi antal-
let af flygtninge og familiesammenførte falder over hele lan-
det, og noget af den udenlandske arbejdskraft vil hellere blive 
hjemme. Så antallet falder, samtidig med at de udbydere, der 
er, kæmper endnu mere indædt om opgaven.

jørgEn ficK andErsEn: - Når ældreplejen bliver konkurren-
ceudsat, tjekker man, om firmaerne giver de ældre den pleje, 
man skal.  Men det sker ikke på vores område i samme om-
fang. Det kan godt være, at lærere og kursister synes, at for-
holdene er elendige, men lærerne har blandt andet været om-
fattet af private firmaers ret restriktive tavshedsklausuler. 
Selv tillidsrepræsentanterne har været bange for at give op-
lysninger om deres arbejdsplads til Uddannelsesforbundet. 
Jeg synes, det er dybt problematisk og undergravende for de-
mokratiet, at borgerne ikke ved, hvad deres skattekroner bli-
ver misbrugt til. Jeg håber, det igen kommer til at handle om 
ordentlighed – at de her mennesker får den gode danskuddan-
nelse, som de har ret til.

pEtEr villads vEdEl: - I den tid, jeg har været på området, har 
der været mange omstruktureringer og flytninger fra et regi 
til et andet. Senest blev området flyttet til integrationsmini-
steriet. Problemet er, at det så ikke helt bliver betragtet som 
et undervisningsområde, og dermed bliver det mere sårbart. 
Nogen burde lave den analyse af, hvorfor dette undervisnings-
område har haft så anderledes en status end andre voksenud-
dannelsesområder. Den identitet og det ståsted, det fandt sted 
igennem 90’erne og 00’erne bliver udfordret.  

- Jeg ved ikke, hvor meget en eventuel ny regering vil ændre, 
men jeg er pessimist. Det bliver benhårdt, fordi kommunerne 
er pressede og vil forsøge at finde de billigste løsninger. Sam-
tidig kan det nye paradigmeskifte udfordre det integrations-
arbejde, vi har set udvikle sig i stat, kommuner og på arbejds-
pladser. Lad os se, hvad der sker på den anden side af valget.

Taxameter – hvordan?
jørgEn ficK andErsEn: - Jeg synes, vi skal have 
et statstaxameter, ligesom alle andre uddannelser 
har. Så ved alle, hvad den økonomiske ramme er. 
Vores kursister er ikke så stabile som for eksem-
pel på VUC. De kan lige pludselig flytte til en an-
den by eller blive sendt hjem. Derfor kan det være, 
der skal indbygges nogle håndtag. Men hvis vi fik 
et fast statstaxameter kunne man komme uden 
om, at der hele tiden kun blev kigget på prisen, og 
at man i stedet spurgte udbyderne, hvilken kvali-
tet de kunne tilbyde for pengene. 

birgEr mOrtEnsEn: - Jeg taler imod faste tak-
ster over hele landet. Det skyldes, at kursistsam-
mensætningerne er så forskellig, og at der er for 
mange forskellige lokale forhold. Der er dog pro-
blemer i det nuværende takstsystem med et be-
gyndelses- og afslutningstaxameter. På de afslut-
tede moduler vil kursisterne gerne have et så godt 
resultat som muligt, og derfor vil nogle af dem ikke 
gå op til prøven på det tidspunkt, hvor sprogcen-
tret gerne vil have dem til det. Men de problemer 
mener jeg, man kunne rette op på i det bestående 
system ved at lave nogle bedre kravsspecifikatio-
ner i kontrakten.  

birgEr mOrtEnsEn: - Med deltagerbetalingen for 
S-kursister har vi fået indbygget nogle helt modsat-
rettede incitamenter. Man har bedt sprogcentrene 
om at være effektive og bruge så få timer som mu-
ligt. Men med deltagerbetalingen får du nogle kur-
sister, der skal betale 2.000 kr. for et modul, og de 
får ni måneder til at gøre det færdigt. Det betyder, at 
sprogcentret står på den ene side og gerne vil sende 
kursisten hurtigst muligt til testen, mens kursisten 
vil have så meget som muligt ud af sine penge i så 
lang tid som muligt. Pludselig har du fået en meka-
nisme ind i sprogcentret, hvor kursisten og sprog-
centret bliver modstandere, og det er rigtig fjollet.

FikspUnktet
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en død gravko 
at Undervise i
På Arusha Technical College i Tanzania er lærerne vant til at undervise i land-
brugsmaskiner uden nødvendigvis selv nogensinde at have skruet på en. Et par 
danske lærere har givet dem gode råd til, hvordan de kan få adgang til traktorer  
og mejetærskere, og hvordan de kan undervise i vedligeholdelsen af dem på en  
– for de lokale lærere – ny måde.

A f  A n d r e A s  A n to n i  Lu n d 

f oto :  p r i vAt f oto s  

o g  u L A n d s s e K r e tA r i At e t 

 nyt projekt i gang

Uddannelsesforbundet støtter Ulandssekreta-
riatet i et projekt, der skal styrke erhvervsud-
dannelserne i Malawi. Projektet handler om at 
målrette en række uddannelser inden for byg-
gesektoren, så de passer til behovene på ar-
bejdsmarkedet. 

hvOrnår Er En rem slidt? Hvornår skal 
olien skiftes? Og hvordan strammer man 
en elevatorkæde? 

Svarene er fundamentale for danske 
undervisere i landbrugsmaskiner. Men 
for en erhvervsskolelærer i Tanzania 
står svarene ikke nødvendigvis lysende 
klart. For her mangler ofte noget helt ba-
salt. Maskinerne.

Sådan var situationen eksempelvis i 
Arusha Technical College ved Kiliman-
jaro-bjerget i det nordlige Tanzania, indtil 
Dansk Metal og Ulandssekretariatet sam-
men med Erhvervsskolerne Aars og Ma-
skinhandlerforeningen i 2016 satte gang 
i et såkaldt solidaritetsprojekt.

Computer, projektor og swahili-tolk

Inden havde Arusha Technical College 
blot en udtjent traktor og en ikke-funk-
tionsdygtig gravko på skolen og et reser-
vedelslager tre ugers kørsel væk. Men Er-
hvervsskolerne Aars og Ulandssekretari-
atet gik sammen og fandt et lokalt land-
brug med to store mejetærskere. Deref-
ter sendte skolen – i slutningen af sidste 
år – to af sine egne lærere dertil for at af-
holde workshops for de lokale lærere som 
led i solidaritetsprojektet, hvor seks lær-
linge samtidig kom i praktik i seks uger 
i Tanzania.

Morten Nielsen og Heine Jensen, der 
begge til dagligt underviser på Erhvervs-
skolerne Aars, var af sted i to uger. Før-
ste uge var de med til at hjælpe lærlingene 
med at komme i gang ude på deres prak-

tiksteder. Anden uge tog de to lærere på en 
seks timers køretur på mere eller mindre 
fremkommelige veje for at komme ud til 
landmanden med mejetærskerne.

Med en projektor lånt fra Ulands-
sekretariatet og et af landmandens lag-
ner holdt de et todages-kursus med seks 
gårdarbejdere, fem montører og seks læ-
rere på skolebænken. På gården havde 
de lokale lærere for første gang adgang 
til mejetærskere.

- Det var en udfordring at undervise for 
så ulige en flok, hvor nogle intet vidste, og 
andre gjorde. Men man kan komme langt 
med en computer, en projektor og en, der 
kan oversætte til swahili, fortæller Mor-
ten Nielsen med et glimt i øjet.

Fireårig uddannelse på to dage

De to danske lærere ville gerne vise de lo-
kale, hvor givende det kan være at under-
vise såvel med hovederne som hænderne 
og lade eleverne få lov til at eksperimen-
tere med udstyret, i stedet for blot at un-
dervise ved tavlen.

Det var nyt, men også inspirerende for de 
lokale lærere at arbejde i grupper. 
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- Vi tog derned for at inspirere dem til 
nogle måder at undervise på, som de kan 
bruge fremadrettet. Den bedste måde at 
lære tingene på er ved at prøve dem. Og 
det skulle de også selv prøve på egen krop, 
fortæller Heine Jensen.

Han er ikke i tvivl om, at det faglige var 
en stor udfordring for dem. 

- Vi kan ikke lære dem alt om en meje-
tærsker på to dage. Det er en uddannelse, 
der tager fire år herhjemme. Men de var 
meget motiverede og læringsparate, for-
klarer Heine Jensen.

Men selv om Morten Nielsen og Heine 
Jensen kun havde to dage, rykkede deres 
kursus ved de lokale læreres tilgang til de-
res egen undervisning.

gruppearbejde var øjenåbner

- De danske lærere inspirerede mig med 
den måde, de satte os i grupper på, og må-
den de gav os opgaver på, fortæller Peter 
Mashingo, der er lærer ved Arusha Tech-
nical College, i et videoklip, som Ulands-
sekretariatet har optaget på skolen.

Ud over at introducere Peter Mashingo 
og hans kolleger til undervisning, hvor ele-
verne veksler mellem at høre om teori ved 
en tavle og skrue på maskiner, fortalte de 
danske lærere også de lokale om, hvordan 
der i Danmark er samarbejde mellem sko-
lerne og de lokale arbejdspladser. 

Projektet har ifølge Ulandssekretari-
atet ført til, at Arusha Technical College 
arbejder tættere sammen med bønder 
og importører af landbrugsmaskiner, så 
skolens elever får mulighed for at skrue 
på moderne maskiner, og den tekniske 
skole bliver bedre til at målrette sine ud-
dannelser til erhvervslivets behov på de 
værksteder, hvor eleverne skal søge job. •

På to dage skulle de danske lærere 
undervise kolleger i Tanzania i dét, 
der svarer til en fireårig uddannelse 
herhjemme. Men alligevel rykkede det, 
mener de lokale lærere. 
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Projektet Boss Ladies vil gøre op med stereotype forestillinger om det at uddanne sig  
og arbejde i byggebranchen hos især pigerne i grundskolen.
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dEt har iKKE skortet på nervepirrende mo-
menter i hele forløbet med den nye Forbere-
dende Ungdomsuddannelse – FGU’en. For 
eksempel med udpegningen af hvilke lærere, 
der skulle overdrages og en meget sen an-
sættelse af ledere. Nu har man flere steder 
nervøse tics igen. For hvad med grundla-
get for det hele – eleverne. Kommer der lige 
så mange, som økonomien og planerne i de 
nye institutioner har fået stillet i udsigt og 
fået overdraget personale efter? 

Det afhænger i høj grad af, hvordan hele 
omorganiseringen af den kommunale un-
geindsats – og dermed til en vis grad kom-
munernes medspil – kommer til at fungere.

- Vejledningen har måske ikke fyldt så 
meget hos mange. Hvis man er værksteds-
lærer, der skal arbejde på den nye FGU, har 
man nok mest været interesseret i, hvil-
ken opgave man får fra 1. august. Men det 
er klart, at det også betyder ret meget, om 
der kommer elever. Bekymringen for det 
bliver i hvert fald tydeligere og tydeligere – 
om de tal, der oprindeligt blev meldt ud fra 
ministeriet, kommer til at holde stik, eller 

kommunerne nedjusterer, siger Per Niel-
sen, der er formand for Produktionsskole-
lærer-sektionen i Uddannelsesforbundet. 

Det er nemlig ikke kun FGU’en, der er en 
helt ny uddannelse. Vejledningen, der skal 
visitere elever til uddannelsen, bliver også 
ny. Den tidligere UU-vejledning skal stadig 
målgruppevurdere de unge til FGU indtil 
slutningen af juli i år, men herefter over-
tager den nye Kommunale Ungeindsats – 
KUI – opgaven. Det betyder, at hele arbejdet 
med at ændre og flytte vejledningen ud i de 
98 kommuner skal foregå samtidig med, at 
der skal vejledes til FGU’en. Endda en ud-
dannelse, som stadig er ukendt og uafprø-
vet, og en uddannelse, der kan være i kon-
kurrence med billigere projekter til samme 
målgruppe i kommunerne.

Karen Marie Schytte, direktør for FGU 
Vendsyssel siger om dette:

- Lige nu er det svært for ungeenheden at 
overskue. De sidder med en gruppe, som de 
almindeligvis ikke har visiteret eller mål-
gruppevurderet. De skal først finde grup-
pen og komme i kontakt med dem, inden 

kommer der 
elever nok til 
FgU’en?
Lærere, EGU-vejledere og ledere er nu på plads i FGU’en. 
Nu mangler den fjerde vigtige gruppe – eleverne. Kommer 
der lige så mange som forventet, spørger f lere FGU-
ansatte nervøst. Det af hænger i høj grad af vejledningen 
i kommunerne, hvor man også er i gang med en stor 
omorganisering. Og det endelige svar når – måske – ikke 
at komme, før uddannelsen går i gang.

tema: vejledningens rolle For FgU

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 e r :  J u L i e  f L A n s M o s e

 kommunal ungeindsats 
skal være klar til august

Folketinget indgik i efteråret 
2017 Aftale om bedre veje til ud-
dannelse eller job. Aftalen for-
pligter blandt andet kommu-
nerne til at etablere en sammen-
hængende ungeindsats på tværs 
af uddannelses-, beskæftigelses- 
og socialindsatsen for unge un-
der 25 år uden en ungdomsud-
dannelse. 

Den nye forberedende grundud-
dannelse – FGU’en – skal være 
klar til 1. august i år, men kom-
munerne skal inden samme dato 
have oprettet en ny samlet vej-
ledning, der skal vejlede unge, 
som ikke søger ind på en ung-
domsuddannelse eller er i job. 
Kommunerne får dermed det 
fulde ansvar for at gøre alle unge 
under 25 år parate til at gennem-
føre en ungdomsuddannelse el-
ler komme i beskæftigelse. 

Formålet er at forenkle og styrke 
indsatsen over for de unge, der 
ikke tager den direkte vej til en 
ungdomsuddannelse. Fremover 
får den unge én gennemgående 
kontaktpersonen i kommunen.

Vejlederne i den kommunale 
ungeindsats vil blandt andet få 
kompetence til at foretage mål-
gruppevurdering til FGU’en, 
som samler de elever, der tidlige-
re har gået produktionsskole ,og 
de elever under 25 år, som indtil 
nu har gået på VUC.



26 Uddannelsesbladet 03 / 2019

de overhovedet kan give sig til at synes noget om, hvad de unge 
skal. Og jeg kan jo ikke endnu sige, at det er helt klart, at det værk-
sted kommer til at se sådan og sådan ud. Det kræver tillid til os.

Karen Marie Schytte tilføjer dog, at hun netop har talt med 
alle vejlederne i folkeskolerne og UU i Brønderslev, som siger, at 
de godt tør gå med, hvis FGU’en tager afsæt i de unge og de un-
ges forudsætninger og tilrettelægger en verden, hvor uddannel-
sens fokus er progression:

- Og det er jo det, det handler om for os i det, vi foretager os her.

kan det nås?

Det hele bliver først – og kun måske – afklaret den 1. august, hvor 
dørene slås op. Der er indsendt foreløbige skønsmæssige vurde-
ringer af antallet af elever fra kommunerne til Undervisnings-
ministeriet, men dels har ikke alle kommuner sendt ind endnu, 
dels er tallene opgjort på forskellige måder. Så det tager tid, før 
man – måske – kan ånde lettet op. 

En af de store udfordringer er, at hele omorganiseringen af 
vejledningen ikke har den samme skarpe tidsplan som de øvrige 
ting i FGU-reformen. KUI skal først være på plads den 1. august, 
hvilket kan ske på vidt forskellige måder i de 98 kommuner. Hvor-
dan de organiseres og placeres, har man endnu ikke overblik over 
i KL. Derfor kan kommunerne være færdige med vejledningsæn-

tema: vejledningens rolle For FgU

dringen på forskellige tidspunkter, og KUI kan være placeret 
i forskellige afdelinger i forvaltningen, hvilket alt andet lige 
både vil give et signal om retningen, men også kan være en 
snublesten i det samarbejde, som FGU’en er baseret på: Mens 
KUI-indsatsen decentraliseres ud i 98 kommuner, skal kom-
munerne samarbejde på tværs med de 27 FGU-institutioner.

- Der er mange gode tanker i, at man vil trække vejlednin-
gen hjem fra de tværkommunale UU’er til kommunen. Og også 
om, at kontaktpersonen og kommunen er med inde i handle-
planen. Men når alt det nye skal starte samtidig, kan det be-
tyde, at nogle unge kommer i klemme, fordi man lige nu er i 
gang med organisatoriske planer og er tøvende over for alt det 
nye, siger Per Nielsen.

Han peger – som Karen Marie Schytte – på, at FGU-ud-
dannelsen ikke er synlig endnu. Vejlederne kan ikke gå ud at 
se den eller vise den til den unge. De har kun fået præsenteret 
den via lovforslag, bekendtgørelser og det, de har hørt.

Ifølge Per Nielsen kan det blive lidt diffust. Den usikker-
hed kan også betyde, at unge, der fagligt er vurderet til at være 
uddannelsesparate, bliver sendt i uddannelse uden at få den 
uddannelsesvejledning, der kunne have sendt dem til FGU:

- Blandt dem kan der være nogle, der har brug for at få styr-
ket deres personlige og sociale kompetencer. Her ville FGU 
være et godt tilbud til dem, så sandsynligheden for at gennem-
føre en uddannelse uden frafald ville være markant større.

FgU er dyrere

En anden stor udfordring for at få elever nok til FGU, er, at FGU 
kan være et relativt dyrt tilbud, som uddannelse ofte er målt i 
forhold til for eksempel beskæftigelsesprojekter. Økonomisk 
trængte kommuner kan blive fristet af konkurrerende og bil-
ligere tilbud for samme målgruppe som til FGU, så her er det 
meget vigtigt, at kommunerne spiller med.

Uddannelsesforbundet advarede allerede om, at økono-
misk kassetænkning skulle undgås, før FGU’en blev aftalt af 
en bred vifte af Folketingets partier. Det politiske argument 
for at lave en finansiering, hvor kommunerne skal betale 65 
procent, og staten de resterende 35 procent, var, at kommu-
nerne skulle tage et økonomisk medansvar. Om de gør det i 
det omfang, FGU-tallet er estimeret, er der dog ingen, der ved.

De konkurrerende tilbud er der allerede og vil også fremover 
dukke op, mener leder for FGU Trekanten, Leif Rye Hauerslev. 
Så han håber, at kommunerne ikke lader sig friste af ”hurtige, 
billige løsninger” i stedet for at betale for, at den unge faktisk 
kommer videre i sit liv på den lange bane. Han roser kommu-
nerne Fredericia, Billund, Vejle og Middelfart for at være dyg-
tige til at sortere i tilbuddene – de vil gerne FGU, siger han. 

Men er der grund til bekymring?
- FGU-tilbuddet er dyrere end mange af de små, løsrevne 

tilbud, fordi det er en samlet uddannelsesmæssig indsats, som 
man har etableret i store institutioner, og hvor man professi-
onelt arbejder med progressioner, krav, fag og afklaring, siger 
han om de høje ambitioner på FGU-indsatsens vegne.

- Målet er, at vi skal sende 90 procent af de unge videre i ud-
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dannelse og 10 procent i job. Det bliver vi målt på – det skal vi le-
vere på. Den indsats er dyr. Men på den lange bane er jeg sikker på, 
at FGU er en billigere investering – også for den unge, siger han.

Karen Marie Schytte fra FGU Vendsyssel er ligeledes bekymret 
for de øvrige kommunale projekttilbud, og især fordi FGU endnu 
ikke har bevist sit værd:

- Man siger måske, at man vil understøtte FGU’erne, men sam-
tidig har man jo også nogle eksisterende tilbud i kommunerne, der 
har virket i et eller andet omfang, og som det har taget lang tid at 
bygge op. Det er forståeligt nok, at man er bange for at nedlægge 
dem, før man ved, om FGU virker. På den anden side er vi nødt til 
at have en vis mængde af unge, før vi kan bevise, at vi virker, si-
ger hun om dilemmaet, men tilføjer:

- Men vi må vise, at vi kan, og så må vi gå i dialog med kommu-
nerne om, at vi er nødt til at samarbejde om det her, og at de er nødt 
til at sende elever i vores retning. For hvis vi skal have FGU op at 
køre, skal vi have det antal elever, den er estimeret til. 

Fugle på taget

Når det kan tage lang tid at afklare, hvor mange unge der faktisk 
kommer til FGU’en, budgetterer man med nogle forventede tal. 
Det, som Leif Rye Hauerslev kalder ”fugle på taget”. Ud fra dem får 
man taxameterpenge. I december bliver man så ramt af en eventuel 
tilbagebetaling, hvis der ikke kommer det forventede antal elever:

- Det er der, det kan komme til at gøre ondt. Og du kan ikke gøre 
noget. Du kan ikke nå at afskedige eller tilpasse – og er heller ikke 
interesseret i det i en opstartsfase. Det er jo utidigt, siger han.

Også Per Nielsen fra Uddannelsesforbundet er bekymret:
- Det vil jo være en rigtig dårlig start at skulle lave medarbej-

derkitning og udvikling med kompetenceløft og så sidde med x 
antal kolleger, hvis man skal frygte, at nogle skal opsiges, fordi 
alle kan tælle antallet af unge og se, hvor mange medarbejdere, 
der er, siger han og tilføjer:

- De unge er jo derude – de skal bare guides den rigtige vej. 
Karen Marie Schytte er dog ikke helt så pessimistisk. Hun har 

ikke fået alle tallene fra kommunerne i den FGU-institution, hun 
er direktør for, men det ser ”fornuftigt ud”, siger hun:

- De har jo travlt med deres målgruppevurderinger, og jeg tror 
ikke på, de når dem igennem inden 1. august. Men der sker helt 
klart noget nu, hvor FGU’en begynder at tage form, og hvor vi har 
haft møder med ungeenheden. Og vi har jo hele 
tiden muligheden for fortsat at gå i dialog 
med kommunen. Så det kan godt være, 
vi ikke når det hele til 1. august, men 
så arbejder vi da bare videre.    

dEt Er KOmmunErnE, der har det fulde ansvar for 
at få unge under 25 år i uddannelse eller job, ”og det 
ligger mig meget på sinde, at det lykkes”, skriver 
KL’s formand for Børne- og Undervisningsudval-
get, Thomas Gyldal Petersen til Uddannelsesbla-
det. Han tilføjer, at kommunerne har store forvent-
ninger til FGU’en og har lagt meget arbejde i at få 
lagt sporene til en forberedende grunduddannelse:

”Jeg er ikke bekymret over udsigterne til, at vej-
lederne skal indgå i nye samarbejdsrelationer og 
organiseringer i kommunerne. Tværtimod ser jeg 
det som en mulighed for at udvikle tilgangen til den 
unge på tværs af faglige kompetencer”.

Fremadrettet af hænger meget dog af, hvor-
vidt indholdet i uddannelserne bliver tilpasset, så 
det flugter med de lokale vilkår, understreger han:

”Hvis vi skal lykkes med at indfri ambitionerne, 
er der brug for, at de unge oplever, at den kommunale 
ungeindsats og FGU-institutionerne leverer løs-
ninger i et tæt samarbejde med de unge i centrum”.

Thomas Gyldal Petersen slutter med følgende ord:
”Jeg håber, at grundlaget vil være til stede for at 

skabe gode læringsmiljøer på alle FGU-institutio-
ner. Staten har et stort ansvar som ejer af FGU-in-
stitutionerne for at sikre ordentlige rammer, men vi 
vil i bestyrelserne gøre, hvad vi kan, for at sikre at 

de bliver på sporet. Målet er jo helt klart: 
Alle unge skal i uddannelse og job”.

kl:  
vi har  store 
 Forventninger 
til FgU

Det er i sidste ende op til 
kommunerne, at der kommer 
nok elever til FGU’en – og om 
de vil betale for de relativt dyre 
FGU-pladser til de unge. Læs, 
hvad formanden for Børne- 
og Undervisningsudvalget i 
KL, Thomas Gyldal Petersen, 
svarer på mail til dette.
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ligE fOr tidEn arbejdes der på højtryk med hele 
omstillingen af vejledningsindsatsen i kommuner-
nes nye kommunale ungeindsats. Den skal være 
på plads i landets 98 kommuner senest 1. august. 

I KL har man derfor endnu ikke et overblik 
over, hvordan denne ungeindsats – KUI – bliver 
organiseret i de forskellige kommuner, og der-
med, hvordan for eksempel samarbejdet internt 
og på tværs af kommunerne bliver. 

Det kan ellers komme til at betyde rigtig me-
get for både de vejledere, der er ansat i KUI, og de 
vejledere og lærere, der skal arbejde på FGU-in-
stitutionerne. Som Per Nielsen, formand for pro-
duktionsskolelærerne i Uddannelsesforbundet, 
siger, kan det for eksempel blive en udfordring, 
hvis der er forskellige retningslinjer og snitflader 
for, hvilke elever der skal hvorhen, når et FGU-
område for eksempel dækker fem kommuner:

- Her ville det være rart, hvis vejlednings-
indsatsen var koordineret i kommunerne, så in-
stitutionen ikke havde vidt forskellige kommu-

nale ungeindsatser, som gjorde det på hver de-
res måde, siger han.

Per Nielsen forklarer, at det særligt er på 
Erhvervs grunduddannelsen, EGU, der kører me-
get forskelligt rundt omkring i landet, at det kan 
blive et problem, og at der stadig kan være usik-
kerhed om målgruppen for FGU og for eksempel 
snitfladerne til den særligt tilrettelagte ungdoms-
uddannelse, STU.

samspillet med kommunen er godt

Mens vi venter på overblikket over KUI-indsat-
sen – og nok så vigtigt erfaringerne med samar-
bejdet – har vi spurgt i to UU-vejledninger for 
at se, hvordan der lige nu arbejdes med området 
her. Og lad det være sagt med det samme: Der er 
mange løse ender endnu.

Dennis Skibsted Sørensen blev ansat som 
UU-vejleder i Ungeenheden i Horsens for et år 
siden. Men UU her blev allerede for fem år si-
den lagt sammen med ungeteamsene i kommu-

FgU kræver 
- godt - 
samarbejde 
på tværs
Det kræver fælles forståelse for, hvem der skal vejledes 
videre til en FGU, hvis elevsammensætningen på de 
kommende forberedende grunduddannelser rundt 
i landet skal fungere. Det gælder både på tværs af 
kommunegrænser og de forvaltninger, som bliver 
involveret i den nye kommunale ungeindsats.
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nen, så UU-vejlederne har en vis erfaring 
med et tværfagligt samarbejde – og de er 
gode, siger han. 

- Det har da bestemt ikke været uden 
opstartsproblemer. Men sådan er det, 
når flere kulturer skal mødes, og man er 
vant til at arbejde på bestemte måder, si-
ger han og tilføjer, at erfaringen også har 
været, at UU-vejledernes faglighed bliver 
anerkendt og generelt brugt i kommunen.

Om disse gode erfaringer internt også 
vil udvides til et tværkommunalt sam-
arbejde med de tre andre kommuner om 
FGU-indsatsen i området er for tidligt at 
sige. Men det arbejdes der med på ledel-
sesplan, hvor man er i gang at koordinere 
i kommunerne:

- De arbejder rigtig meget på en fælles 
plan, så vi er sikre på, at vi ikke vejleder 
ud fra forskellige kriterier, siger Dennis 
Skibsted Sørensen.

Hvor godt føler du dig egentlig selv klædt 
på i forhold til vejledningen til FGU?

- Supergodt. Jeg har siddet som EGU-
vejleder i syv år og været på en produkti-
onsskole tidligere, så jeg har været med 
hele vejen, og vi har også et tæt samarbejde 
med den nye FGU-institution om det her. 
Som vejledere synes jeg, vi er klædt godt 
nok på i forhold til information fra mini-
steriet, siger han, men tilføjer:

- Processen har dog været en anelse 
frustrerende i forhold til hele FGU-forlø-
bet med midlertidige bestyrelser og sen 
ansættelse af institutionsledere. Jeg har 
fuld forståelse for den kalender, der er lagt 

tema: vejledningens rolle For FgU

fra ministeriets side – det gør det bare 
enormt svært for os vejledere. Især har 
vores grundskolevejedere rigtig svært ved 
at sidde og tale med de unge mennesker, 
der skal træffe nogle valg efter 9. klasse, 
og forklare om nogle uddannelser, de re-
elt ikke ved, hvad indeholder. Det synes 
jeg da er problematisk, når eleverne skal 
starte om nogle få måneder.

For Horsens Kommunes vedkommende 
er det skønnede antal for behovet for FGU-
elever gjort op til 240. Det er mere end det 
antal, som man forventede landspolitisk, 
da man vedtog FGU-loven. Og generelt er 
Dennis Skibsted Sørensen tryg ved, at i 
hvert fald hans kommune har en oprig-
tig interesse i at sende elever til FGU’en, 
hvis det er det rette tilbud:

- Mig bekendt mener man her i Hor-
sens, at det er dét uddannelsestilbud, 
man som udgangspunkt vil give de unge, 
der ikke umiddelbart er uddannelsespa-
rate, siger han.

vi skal nok lave det samme

Claus Johnsen, der er tillidsrepræsen-
tant, sidder i UU-vejledningen i Alberts-
lund. Også han er ret fortrøstningsfuld i 
forhold til, om KUI’erne i hans kommune 
vil kunne samarbejde om FGU. Men han 
er stadig usikker på, hvordan det tvær-
kommunale samarbejde helt konkret vil 
komme til at foregå efter 1. august. Forar-
bejdet tegner dog godt. Allerede juni sidste 
år fik medarbejderne i UU Vestegnen be-
sked på at søge, hvor de ville hen i de fem 
forskellige kommuner i området. Claus 
Johnsen ønskede at komme til Alberts-
lund, hvilket blev opfyldt. Så han sidder nu 
i kommunen, placeret under det, der hed-
der Jobcentersektionen under Arbejds-
marked og Job. Her bliver KUI en selv-
stændig afdeling under Unge-enheden.

Giver det ikke et signal om, at I i hø-
jere grad skal vejlede til beskæftigelse end 
uddannelse?

- Jo, det kan det godt gøre i min optik. 
Men vi får ikke noget myndighedskrav på. 
Det vil sige, at vi som vejledere ikke har 

myndighed til at sende unge i job. Derfor 
tror jeg ikke, det bliver en større risiko. 
Det kan godt være, vi skal arbejde og afle-
vere nogle andre oplysninger, end dem vi 
plejer, men jeg tror, det bliver det samme, 
vi skal lave som hidtil, siger han. 

Der er forskellige indgangsvinkler til 
at lave målgruppevurderinger i kommu-
nerne, og hver kommune har deres eget 
”set”, som han kalder retningslinjerne. Så 
hvordan det bliver koordineret i et tvær-
kommunalt samarbejde om FGU’en ved 
han ikke endnu – og heller ikke, om der bli-
ver de samme retningslinjer og snitflader 
i forhold til EGU, STU og FGU.

- Vi har det adskilt og har en STU-vej-
leder og EGU-vejleder for sig selv i hver 
enkelt kommune hos os. Men vi ved ikke, 
hvordan det kommer til at se ud den 1. 
august, siger han. 

Og den helhedsorienterede indsats?
- Vi samarbejder allerede nu på tværs 

med forvaltningerne om social og sund-
hed, men vi kommer jo til at arbejde tæt-
tere sammen inden for kommunens ram-
mer fremover. Vi kommer måske lidt tæt-
tere på socialrådgiverne og de kriminal-
præventive enheder, men hvordan sam-
arbejdet skal være helt konkret, ved vi 
ikke, siger han. 

Også Claus Johnsen tror, at man i Al-
bertslund får det antal pladser på FGU’en, 
man skal:

- Det er svært at sige, hvad det ende-
lige resultat bliver, for det er klart, at der 
ligger noget økonomi i det her på grund af 
den nye refusionsordning til FGU fra sta-
ten. Men det ser ud til, at det kører, som 
det skal, og at der kommer det antal elever 
ind i FGU’en, som vi regner med skal ind. 

- Jeg er fortrøstningsfuld i forhold 
til den her omorganisering. Vi er blevet 
modtaget rigtig godt som UU-vejledere, 
man anerkender vores arbejde, og så skal 
vi bare stille og roligt prøve at få define-
ret med forvaltningerne, hvordan vej-
ledningen under KUI kan se ud fremad-
rettet, og hvad vores arbejdsopgaver bli-
ver, siger han. 

 hvad er hvad?

KUI: Den kommunale ungeindsats

FGU: Den forberedende grund-
uddannelse

EGU: Erhvervsgrunduddannelsen

STU: Den særligt tilrettelagte 
ungdomsuddannelse



Forsikring

Sammenhold
betaler sig

Personforsikring dækker  
dig hele vejen rundt 

      Hvis du kommer til skade ved en ulykke

      Hvis du skal have behandlet dine tænder

      Hvis du får visse alvorlige sygdomme

      Hvis du får behov for undersøgelse og  
behandling på privathospital

Kontakt din forsikringstillidsmand og hør mere.  
Eller ring til os på 70 33 28 28.

Se også tjm-forsikring.dk/personforsikring.

Dækker  
også almindelig  behandling hos  

tandlægen
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proFessor bekymret For 
vejledningen i ny Ungeindsats 
Vejledningen er blevet udhulet igen og igen siden EUD-reformen. Nu sker det igen 
med FGU-reformen, advarer Rie Thomsen, der er Danmarks første professor 
i vejledning. Hun er nervøs for, om den nye ungeindsats i kommunerne får 
konsekvenser for den proaktive vejledning – der i realiteten ville betyde, at der 
måske kom færre på FGU’en i fremtiden. 

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 :  J u L i e  f L A n s M o s e

 vejledningsfaglighed kan…

… med en samlet overskrift kaldes uaf-
hængig og etisk, mener Rie Thomsen. 
Den har til formål at støtte mennesker i at 
lære og træffe beslutninger om uddannel-
se og arbejde med henblik på, at de bliver 
i stand til at leve det liv, de ønsker. Og vej-
lederens rolle er at dele sin viden om mu-
ligheder i uddannelsessystemet, mulig-
heder på arbejdsmarkedet og at anvende 
metoder, som kan hjælpe mennesker til at 
finde ud af, hvad de kan, hvad de gerne vil, 
og hvad de har behov for at lære. Den væ-
sentligste betingelse for at drive god vej-
ledning er, at den, der skal modtage vej-
ledningen, stoler på, at vejlederen hand-
ler i hans eller hendes interesse.

 blå bog: rie thomsen er

… Danmarks første professor MSO i kar-
rierevejledning. Hun er ansat ved DPU 
Aarhus Universitet og har skrevet ph.d. 
om ”Vejledning i fællesskaber”, som hun 
modtog Schultz vejledningspris for. Hun 
er især bekymret over vejledningens in-
dividualiserende tendenser, og det fokus 
har hun forfulgt nationalt og internatio-
nalt siden. Rie Thomsen har blandt andet 
også deltaget i forsknings- og udviklings-
projektet Udsyn i Udskolingen med Dan-
marks Lærerforening og KL, som netop 
tog udgangspunkt i en proaktiv og almen 
vejledningsindsats – med gode resultater. 

prOfEssiOnEl vEjlEdning handlEr 

ikke om, at man skal fortælle folk, hvad 
de skal gøre. Og det er en fejltagelse at tro, 
at hvis man bare udformer en politik i en 
bestemt retning, så kan man med lodder 
og trisser få unge mennesker til at gå i 
den retning, man gerne vil have dem til:

- Det er jo bare at åbne øjnene ud til vir-
keligheden og se, at sådan er det ikke. På 
et eller andet tidspunkt må det vel gå op 
for lovgiverne på uddannelsesområdet, 
at de levede liv ikke følger forestillingen, 
siger professor Rie Thomsen og tilføjer:

- I dét øjeblik kan det være, man 
kommer i gang med en uddannelsespo-
litisk udvikling, som faktisk kan flytte 
noget i forhold til de søgemønstre, man 
gerne vil ændre. Men lige nu er det den 
forkerte vej rundt. 

Rie Thomsen, der netop er tiltrådt som 
nyslået professor (MSO) i karrierevejled-
ning ved Danmarks Institut for Pædago-
gik og uddannelse (DPU) ved Aarhus Uni-
versitet, er stærkt bekymret over den ud-
vikling, hun har set på vejledningsområ-
det de seneste år. Den professionelle dan-
ske vejlednings tilstand kan lidt poppet 
udtrykt måske bedst sammenlignes med 
puklen på en dromedar: Først en stadig 
opbygning af en uafhængig og professi-
onel vejledning, der startede med Vej-
ledningsreformen i 2003, som gav alle 
unge i folkeskolen adgang til individuel 
vejledning og satte fokus på vigtigheden 
af korrekt og saglig information om ud-

dannelsesmuligheder og arbejdsmarke-
det. Og siden en brat rutsjetur nedad på 
den anden side på grund af en række ud-
dannelsesreformer, der har udhulet vej-
ledningen, så individuel vejledning kun 
er tilgængelig for de unge, som erklæres 
ikke-uddannelsesparate. Dette kulmine-
rer i KUI- og FGU-reformen.

hvor er det forskningsmæssige belæg?

Da man etablerede UU-vejledningen i 
2004, var politikerne ifølge Rie Thom-
sen optaget af en professionsagenda og 
en institutions-uafhængighed og i at lave 
et sammenhængende vejledningssystem, 
der var tilgængeligt for alle unge. De ud-
dannelsespolitiske reformer, der siden 
kom, var med til at styrke vejledningsind-
satsen og tilføre ressourcer til området. 

Men med EUD-reformen i 2014 skete 
der et skift. Man skar adgangen til indi-
viduel vejledning væk fra UU-centrene 
for at bruge pengene til at betale andre 
dele af reformen:

- Og så kommer der ellers reform på re-
form, der enten fjerner opgaven fra UU el-
ler reducerer opgaverne der, forklarer Rie 
Thomsen, som tilføjer, at det vel at mærke 
sker, uden at der er forskningsmæssigt el-
ler vejledningsmæssigt belæg for, at det 
er den mest virkningsfulde måde at be-
drive vejledning på.

- Det er egentlig det samme, der sker 
med FGU og KUI, som også får store kon-
sekvenser for UU. 

tema: vejledningens rolle For FgU
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 Fremtidens vejledning

UU Danmark har de seneste måneder arbejdet med en tænketank 
om, hvad behovet er for fremtidens vejledning. Og den fuldstæn-
dig ”klokkeklare anbefaling” herfra er, at tiden er kommet til, at 
man på et nationalt og overordnet politisk plan tager stilling til, 
hvad er det for en vejledning, der er brug for i fremtiden. I 2003, 
hvor vejledningsreformen kom, samlede man 27 vejledningsenhe-
der under tre. Men det er igen på vej mod den fragmentering, der 
var før, advarer formanden for UU-Danmark, Anders Ladegaard.

Han mener dog også, at der er en anden – modsatrettet – tendens, 
der skyldes, at man ønsker at løsne presset på mange af de unge. 

- Så den ene tendens har handler om at få flest mulige til at vælge 
det, som samfundet har behov for – hurtigst muligt. Og den anden 
– modsatrettede – skyldes, at de unge får det dårligere og dårlige-
re. Der er for meget pres på dem, og de står alene med det. Så der 
er nogle bevægelser i gang lige nu, men hvor det ender, og hvem 
der vinder den armlægning, ved vi ikke, siger han.

Rapporten kan læses her: https://bit.ly/2ZcNZLq

Når man læser de mange, mange sider og rapporter, 
der er lavet i forbindelse med FGU, forholder de sig til de 
unge, deres baggrund og deres veje i uddannelsessyste-
met samt viften af forskellige forberedende tilbud.  Men 
man kan faktisk ikke finde referencer til vejledning som 
fagligt felt eller indsigt i vejledningens forskning, teorier 
og metoder, siger hun.

Så spørgsmålet om, hvad professionel vejledning er, 
stiller FGU-rapporten ikke. Ligesom den ikke interes-
serer sig for den forskning, der ligger om vejledning na-
tionalt og internationalt. Og alligevel træffer man beslut-
ningen om grundlæggende at forandre hele organiserin-
gen af vejledningsindsatsen, lyder Rie Thomsens pointe.

- Og den kritik bliver af nogle mødt med, at hele om-
organiseringen ikke får nogen betydning for vejled-
ningsopgaven eller fagligheden. Den skal være bærende 
i KUI. Jeg siger bare, at det må vi så se. Nu er det op til de 
98 kommuner at få organiseret vejledningen, og det gør 
de på mange forskellige måder. Det bliver … interessant.

der skal vel færrest muligt ind på FgU?

Rie Thomsen er derfor meget bekymret for, hvordan kom-
munerne fremover vil løse de vejledningsopgaver, som de 
fortsat har i forhold til de cirka 670.000 elever som går i 
den danske folkeskole. Den almene og proaktive vejled-
ningsindsats, som hun kalder den. For eksempel skal 
kommunalbestyrelsen lægge en plan for vejledningsak-
tiviteter for alle elever i 8. og 9. klasse, som skal skabe 
sammenhæng og progression i en række obligatoriske 
aktiviteter, og den plan skal være klar til implemen-
tering fra august i år. Så spørgsmålet er, hvad etable-
ringen af den kommunale ungeindsats vil få af kon-
sekvenser for dette, når KUI er bygget op om FGU. 

- Målet er, at de tværfaglige indsatser og én ind-
gang skal hjælpe de unge i uddannelse eller arbejde – 
herunder gennem deltagelse i FGU. Men formålet må 
jo i sidste ende være, at der kommer færre unge ind 
på FGU’en. Jeg ville gerne have mest mulig fokus på, 
hvordan man arbejder med, at målgruppen for FGU 
bliver mindre. Og her er den proaktive og almene vej-
ledningsindsats i folkeskolen netop med til at 
hjælpe de unge til at finde deres vej i uddan-
nelsessystemet, siger hun og tilføjer:

- Vi ved, at dem, der bliver erklæret ikke 
uddannelsesparate, har mindre viden om 
uddannelsesmuligheder end dem, der bli-
ver erklæret uddannelsesparate. Det 
er vigtigt at være opmærksom på, at 
der i KUI-lovgivningen står, at den 
almene vejledningsindsats fortsat 
skal leve op til de samme mål over 
for alle unge som før nedlæggelsen 
af UU. •  

 UU-vejledningen

Den første egentlige lov om vejled-
ning i Danmark er fra 2003. Her 
bliver Ungdommens Uddannelses-
vejledning og Studievalg etableret 
som uafhængige og professionelle 
vejledningscentre. Kravet til an-
sættelse er en vejlederuddannel-
se på diplom- eller masterniveau.
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hvad dEt EgEntligt er, der gør en hånd-
værker dannet, er faktisk ret svært at de-
finere. I hvert fald hvis man ikke skal lyde 
som en, der går rundt på et frilandsmu-
seum eller hører mere hjemme på tegne-
stuen end på stilladset.

Efter en årrække med intensivt fokus 
på målstyring af elevers læring er dan-
nelse atter kommet på mode i uddan-
nelsesdebatten. Det ansporede mig til at 
bruge mit afgangsprojekt på diplomud-
dannelsen i erhvervspædagogik til at un-
dersøge, hvilket dannelsesformål der gæl-
der for de tekniske erhvervsuddannelser, 
og hvordan man kan arbejde med dannel-
sens didaktiske dimension. Dannelse som 
begreb er stærkt associeret med huma-
nistiske fag. Hvordan arbejder man med 
dannelse på uddannelser, der er blottet for 
denne del? Det er for eksempel tilfældet 
med tømreruddannelsen, som er den ud-
dannelse, jeg har taget udgangspunkt i.

Min pointe er, at vi skal se på den dan-
nelse, eleverne kan tilegne sig gennem 
faglige erkendelser, der tager udgangs-
punkt i deres fag, fordi de rummer mas-
ser af muligheder for at arbejde med ele-
vernes dannelsesprocesser. Også uden 
at der blot er tale om camoufleret sam-
fundsfagsundervisning. 

Derudover er der i uddannelsesord-
ningerne kun ringe mulighed for at lave 
undervisningsindhold, der ikke matcher 
en konkret faglig færdighed eller kom-
petence. Den danske uddannelsesfor-
sker Lars Geer Hammershøj har dog in-
troduceret begrebet professionsdannelse 
som supplement til den skolastiske al-
mendannelse. 

Professionsdannelse handler om at 
forholde sig reflekteret og professionelt 
til sig selv som arbejdskraft, til sit fag 
og til arbejdsplads og omverden, samt at 
forholde sig til og håndtere forandringer 
i samfundet og i ens profession, samt at 
udøve professionel dømmekraft. Et andet 
argument for at satse på elevernes dan-
nelse er, at det er noget unikt humant i en 
verden, hvor mange jobfunktioner er un-
der pres af den teknologiske udvikling og 
udvikling af kunstig intelligens. 

En simpel definition af dannelse hand-
ler om den måde, man forholder sig til sig 
selv og omverdenen på, og noget af det, 
der kendetegner et dannet menneske og 
en dannet fagperson, er, at man er i stand 
til at ændre sin forholdelsesmåde. Og her 
kan man sagtens tage udgangspunkt i 
fagets uddannelsesordning og lade høj-
skolesangbogen blive på hylden med god 
samvittighed. 

 For det første er vi som skole nødt 
til at holde os til den del, der handler om 
dannelse gennem uddannelse. Det er altså 
ikke den dannelse, der ligger i familien, i 
sociale relationer og i erhvervslivet, men 
den form, man kan tilegne sig gennem ud-
dannelse på en skole i samspil med læ-
rere, elever og fagligt indhold/stof. Der-
for handler det heller ikke om gode eller 
dårlige manerer, selvom det første selv-
følgelig er at foretrække. 

er det noget, vi skal?

De fleste lærere vil kunne nikke genkende 
til ovenstående spørgsmål. Og svaret er ja 
(det er det i øvrigt næsten altid). Lovgiv-
ningsmæssigt gælder der for erhvervsud-

kronik

Er det en, der spiser med kniv og gaffel i skurvognen? Er det en, der har læst 
Kierkegaard og kunsthistorie? Er det en, der interesserer sig for historiske 
måleenheder og siger De til mester? 

hvad er en dannet håndværker?  

 mød marie pedersen

Du kan møde Marie Pedersen på en te-
madag om EUD den 2. september på 
Syddansk Erhvervsskole i Odense. Her 
vil hun fortælle, hvordan dannelse kan 
omsættes til didaktik på EUD-området. 

På EUD-dagen kan du som underviser i 
det hele taget hente inspiration til, hvor-
dan du kan understøtte elevernes læring. 
Der vil være oplæg om selve EUD-afta-
len, men også spot på, hvordan man på 
skolerne kan arbejde med aftalens ambi-
tion om at styrke og understøtte elever-
nes faglige stolthed og dannelse. 

Se mere om dagen på uddannelsesfor-
bundet.dk/medlemmer/arrangementer.

A f  M A r i e  p e d e r s e n , 

L æ r e r  p å  t e C h C o L L e g e  

i  A A L B o r g
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dannelserne et dannelsesformål, der hie-
rarkisk ligger over uddannelsens konkrete 
faglige mål, nemlig i formålsparagraffen i 
hovedbekendtgørelsen. Ordet ”dannelse” 
bruges ikke eksplicit. Dog står der blandt 
andet, at erhvervsuddannelserne skal ”bi-
drage til at udvikle de uddannelsessøgen-
des interesse for og evne til aktiv medvir-
ken i et demokratisk samfund og bidrage 
til deres personlige udvikling”. Det hand-
ler altså om den enkeltes udvikling – selv-
dannelsen – og samspillet og harmonien 
mellem individ og samfundet. Samfun-
det kan – lidt floromvundet – defineres 
som det fælles liv, de love og institutio-
ner, som individerne i større eller mindre 
grad er blevet enige om, underkaster sig 
og disciplinerer sig selv i forhold til. Det 
sker i en erkendelse af, at det er en nød-
vendighed for at forhindre en tilstand af 
alles kamp mod alle. Dette understreger 
også, at der altid er dobbelt formål med un-
dervisning og pædagogisk arbejde, nem-
lig at sikre dannelsen af det hele menne-
ske og af samfundsborgeren til gensidig 
gavn for både den enkelte og samfundet. 

dannelse på hovedforløbet

På erhvervsuddannelser er der både 
grundforløb 1 og 2 til at arbejde med mere 
almene problemstillinger. Det skal vi også, 
men det kan ikke begrænses hertil. Mit fo-
kus på hovedforløbet skyldes netop, at jeg 
oplever, at elevernes dannelse og person-
lige udvikling fylder meget lidt på denne 
del af uddannelsen. Der er dog masser af 
gode grunde til, at det er oplagt at arbejde 
mere eksplicit med elevernes dannelse på 
hovedforløbet også:

Eleverne er ved at forme (danne) sig i 
og med deres fag og som fagpersoner og 
mennesker – helt konkret bliver de æl-
dre og udvikler sig over flere år, og skole-
perioderne ligger som øer i læretiden og 
udgør en kontrast til produktion og drift. 

Jeg mener, at skolen skal være, hvad 
Thomas Ziehe kalder ”en god anderle-
deshed” i forhold til elevernes oplæring i 
virksomheden. Vi skal ryste deres fore-

stillinger og udfordre deres syn på ver-
den samt deres faglige praksis i stedet for 
blot at reproducere gammel kendt viden. 
Og vi skal insistere på, at der er faglige er-
kendelser, som ikke nødvendigvis mat-
cher erhvervslivets snævre relevanskri-
terier én til én. Vi skal give dem noget at 
forholde sig til, som kræver, at de arbej-
der med deres forholdelsesmåde. Vi skal 
huske at få dem til at løfte blikket engang 
imellem og se de store linjer og perspekti-
ver – mester skal nok tage sig af produk-
tionslogikken. 

målpindstyranniet – og dannelsens  

didaktiske dimension

Konkurrencestatens styringslogik og fo-
kus på evidens har udmøntet sig i sindrige 
uddannelsesordninger og en mængde tids-
ligt afgrænsede fag og mål; de såkaldte 
målpinde, der kan tage pusten fra enhver 
faglærer. Det kan desuden være svært at 
få øje på, hvornår og hvordan vi overho-
vedet har mulighed for at arbejde med an-
det end elevernes erhvervsfaglige oplæ-
ring – som efter min erfaring er det alt-
overskyggende fokus for både faglige ud-
valg, skoler, elever og mestre. 

Selvom jeg mener, at målpindstyran-
niet er gået for vidt i sine bestræbelser på 
at forsøge at detailstyre elevernes læring 
(og lærernes undervisning), så er vi selv-
følgelig nødt til at forholde os til målene og 
lade dem danne udgangspunkt for under-
visningens indhold.  Men vi kan benytte 
den relative metodefrihed til at tilrette-
lægge undervisning ud fra det eksemplari-
ske princip, hvor eksemplerne der medta-
ges i undervisningen, har til formål at illu-
strere det væsentlige og almene ved et fag. 

Når man analyserer studieordningen, 
må man altså spørge sig selv: Hvordan kan 
vi – når vi vil tilrettelægge dannende un-
dervisning – opfatte et tema eller et pro-
blem som eksemplarisk inden for et fag? 

Det skal ikke handle om at sidde i rund-
kreds og snakke om følelser og globale 
klimaudfordringer i ét væk, eller om, at 
eleverne nu ikke længere skal lære hard-

core håndværksfaglig viden og færdighe-
der. Dannelse sker nemlig også gennem 
 faginterne problemstillinger. Det er så-
ledes ikke et enten-eller, men et både-
og. Som den tyske didaktiker Martin 
 Wagenschein har skrevet: ”Faglig skoling 
er altid et biprodukt af dannelsesproces-
sen, det omvendte er ikke nødvendigvis 
tilfældet”. Det, mener jeg, skal tolkes på 
den måde, at elever ved at beskæftige sig 
med problemstillinger inden for deres fag 
– der udfordrer den måde, de forholder sig 
til sig selv, til deres fag eller til omverde-
nen på – vil blive dannede. Og samtidig 
vil de tilegne sig den faglige viden, der er 
centralt for faget.

Lad mig komme med et konkret eksem-
pel. Når vi som skole skal undervise tøm-
rerelever i kvalitetssikring, skal vi tilrette-
lægge en undervisning, der tager udgangs-
punkt i dette. Men den skal række ud over 
de konkrete kvalitetssikringsskemaer og 
have til hensigt at få eleverne til at forstå 
deres egen rolle i byggeriet. De skal for-
stå mere komplekse temaer som sporbar-
hed, bæredygtighed og kvalitet generelt, 
og de skal sættes i stand til at være kriti-
ske og konstruktive i forhold til deres eget 
og andres arbejde. 

Det, der efter min mening kendeteg-
ner en dannet håndværker, er altså, at 
han kan frigøre sig fra ”sådan har vi al-
tid gjort”-tankegangen og forholde sig re-
flekterende og selvstændigt til sig selv og 
sit fag. Ved at fokusere på elevernes dan-
nelse satser vi på at udvikle det unikt hu-
mane i eleverne, som både i dag og i frem-
tiden skal udgøre bolværket mod robotter 
og billig ufaglært arbejdskraft. 

Det giver netop god mening på bund-
linjen for mester, for samfundet og for 
den enkelte. • 
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matematikangst – Fordomme og køn

Af Maria Kirstine Østergaard, forlaget 
Frydenlund, 114 sider, 199 kroner.

    
Hvis man skal nævne et skolefag, som i den 
grad har givet anledning til mange spekula-
tioner, er det faget matematik! I skolen hører 
man ofte spørgsmålet: Hvad skal vi bruge det 
her til? Mange piger mener, at matematik kun 
er noget for drenge. Andre oplever meget stor 
forskel mellem skolematematik og hverdags-
matematik.

Omvendt skaber få andre skolefag samme 
optræk til panik hos elever både i grundskole 
og på ungdomsuddannelserne.

Bogens forfatter, cand.pæd. i matematik-
kens didaktik, Maria Kirstine Østergaard, un-
derviser selv i matematik på læreruddannel-
sen og øser i bogen af sin brede erfaring med 
dette fag.

Hun har blandt andet undersøgt, hvorfor 
nogle mennesker bliver matematikangste – 
og hvad der ligger bag dette. Hendes resultater 
viser for eksempel, at der ofte stammer megen 
angst fra negative opfattelser af egne evner og 
fra for skematiske undervisningsformer med 

(alt for) meget fokus på opdeling mellem så-
kaldt skolematematik og hverdagsmatematik.

Forfatteren understreger flere gange, at den 
negative holdning til faget kan forklares med en 
slags ond spiral: Hvis man har dårlige oplevel-
ser med matematik, får man lave forventnin-
ger til sig selv, og har man lave forventninger, 
præsterer man også dårligere.

Dette sker ofte hos piger, som går til faget 
med en tro på, at det mest er noget for drenge.

I sidste instans kan det føre til, at man nær-
mest føler, at man lige så godt kan give op på 
forhånd...

Bogen giver en glimrende indsigt i, hvor-
dan ubevidste fordomme om matematik kan 
påvirke os, og hvordan de kan modvirkes, gen-
nem disse kapitler:

•  Matematikangst, beliefs og køn
•  Forestillinger bag matematikangst
•  Teori og virkelighed
• Perspektiver for praksis.
Hertil er en udførlig litteraturliste.
Bogen indeholder ingen fotos, men nogle få 

figurer, hvilket måske er ganske naturligt em-
net taget i betragtning. Til gengæld får læseren 
en række meget anvendelige bud på, hvordan 
man som lærer kan foretage konkrete ændrin-
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ger af undervisningen og arbejde målrettet med 
elevernes fordomme og forventninger, så det 
kan medføre glæde ved faget i stedet for angst.

Det gennemgående tema i bogen er ønsket 
om i undervisningen at skabe en ny tilgang til 
matematik. Her oplister forfatteren en række 
punkter på siderne 103 til 105: At en tryg atmo-
sfære kan få elever til at turde lave matematik, 
at dårlige erfaringer erstattes af succesoplevel-
ser og positiv respons, at man kan skabe mere 
motivation til at lære matematik, og at faget 
ikke opfattes som maskulint, og at faget ikke 
kun er noget for drenge.

Denne beskedne udgivelse er jo på in-
gen måde en undervisningsbog, men vil kun-
ne bruges af alle undervisere i folkeskole, på 
ungdomsuddannelserne og de videregåen-
de uddannelser. Og naturligvis er bogen gan-
ske oplagt for enhver lærerstuderende på alle 
niveauer.

Derfor anbefaler denne anmelder, at bogen 
fremover skal være til rådighed for alle under-
visere og studerende i faget matematik på alle 
institutioner i vore sektorer.

Forfatteren skal have megen ros for en klar 
og velformuleret lille bog med et yderst seriøst 
indhold samt en spændende vinkel på et ellers 
noget forsømt område. Forlaget skal også roses 
for denne udgivelse til et snævert område. Dog 
kunne forlagets konsulent med stor fordel have 
anbefalet nogle illustrationer.

Ole Fournais

tanker om ondskab – en temabog  

til FilosoFi

Af Maline Gehrt-Bendixen og Uffe Agerga-
ard Hansen, Systime, 145 sider, 140 kroner.

    
Et godt sted at blive introduceret til for-
fatternes hvad-og-hvorfor på det filosofisk 
omfattende emne ondskab er på systime-ver-
sionens forside: tankeromondskab.systime.
dk. Her finder man en godt fire minutter lang 
video, hvor Maline Gehrt-Bendixen og Uffe 
 Agergaard Hansen small-talker let og venligt 
om et emne, der i øvrigt må siges at være både 
mørkt og nærmest ikke-venligt.

Systime-versionen følger helt samme 
struktur og kronologi som bogen, hvorfor de her 
vil blive omtalt under et. Det er de tunge filo-
soffers kronologi. Fra Platon og frem:  Augustin, 
Leibniz, Kant, Nietzsche, Freud, Horkheimer/
Adorno, Arendt, Bauman, Gosvig Olesen og en-
delig Lars Fr. H. Svendsen. 

Filosofferne præsenteres, og deres grund-
tanker udredes i det omfang, vi behøver for at 
komme til sagen: Definitioner af ondskab, dens 

præmisser, dens væsen. Ingen af tilgangene 
kan siges at være let tilgængelige. Hverken det 
teologisk funderede teodicé-problem – retfær-
diggørelsen af den gode Gud i den onde verden 
– eller Lars Fr. H. Svendsens ateistisk grunde-
de taxonomi for ondskab.

Forfatterne gør sig imidlertid umage for at 
etablere en slags trinvis forståelse, både hvad 
angår den enkelte filosof og filosofi, men også 
hvad angår perspektiver fra tankerne og til den 
– undskyld udtrykket – ondskabsfulde virke-
lighed repræsenteret ved avisartikler og an-
det nutidsstof.

Primærkilderne, filosoffernes egne tekster, 
er på plads – og fulgt op af konkrete spørgsmål 
af varieret kompleksitet og tyngde – altså fra 
filosofiens rodnet og ud til det eksemplariske.  

Denne anmelder kunne godt savne et kapi-
tel eller to, som vendte den anden vej. Histori-
en om noget ondt eller nogen ond – en Lundin, 
en tortur-scene, et masse-skyderi – og i denne 
histories substans finde mulige mønstre, der 
kunne pege bagud på forklaringer.

Og mere: Med reference til tidens fascina-
tion af satanisme, goth og black magic kunne 
man – faktisk forfatterne selv – fundere over 
forskellen på det onde og den onde – uden at 
der behøvede gå svær teologi i emnet.

Når forfatterne holder sig stramt til udvalg-
te filosoffer – opstillet i en kronologisk ma-
trix – er det sikkert et gennemtænkt valg. Fair 
nok. Og på de præmisser gør bogen det frem-
ragende. 2.500 års forsøg på at sammenfatte 
ondets rødder tematiseret og problematise-
ret på 145 sider.

Kan man tage en enkelt filosof ud af krono-
logien? Jo, hvis man for eksempel i kapitlet om 
Freud dropper de spørgsmål, der peger bagud 
mod Nietzsche.

Kan man droppe eller nedtone de spørgs-
mål til hvert kapitel, eller hver filosof, som 
tjekker op på forståelse af filosoffen, og i ste-
det koncentrere sig om de perspektiverende 
spørgsmål til tekster i vores tid? Ja, det kan 
man også. Selv om emnet altså er tungt og dy-
stert, er der mulighed for tilrettelægge under-
visningen næsten light.

Verner Lynge

israel - en stat i mellemøsten

Af Henrik Wiwe Mortensen, Forlaget 
 Systime, 193 sider, 220 kroner.

    
Mens denne anmeldelse bliver til, er der igen 
igen voldelige uroligheder, dels i selve Israel, 
dels mellem Israel og palæstinensiske grupper.

På visse måder virker disse konflikter næ-

sten uløselige eller endeløse, idet de nu har ek-
sisteret i mere end 70 år efter FN’s delingsplan 
for Palæstina i 1947 og oprettelsen af staten 
Israel i 1948. Herefter er fulgt en række krige 
med nabolandene i 1956, 1967, 1973, 1982, 2006 
og 2008 – plus de dybt problematiske perioder 
med palæstinensiske opstande.

Forfatter Henrik Wiwe Mortensen øser af 
sin lange og brede erfaring med bogens stof-
område, idet han både har rejst meget i og haft 
længere studieophold i Mellemøsten.

Udgivelsen behandler Israel-Palæstina-
konflikten i sammenhæng med den generelle 
udvikling i den arabiske verden, herunder også 
stormagternes interesser og indflydelse i Mel-
lemøsten, da deres indblanding i høj grad har 
forstærket fokusset på konflikten.

De talrige korte afsnit præges af et smukt 
og flydende sprog – på trods af de yderst kom-
plekse problemstillinger, som hvert år får nye 
vinkler.

Bogen rummer en meget lang række vældig 
gode kilder, som alle er velvalgte, relevante og 
særdeles repræsentative. Desuden supplerer 
de på bedste vis de meget sobre fremstillinger.

Gennem hele bogen er gengivet talrige æl-
dre og nyere velvalgte fotografier, som både er 
relevante og meget informative. Tilsvarende 
rummer bogen en række rigtig gode landkort 
trykt med farver, så man nemt kan se de for-
skellige områder og lande.

Men – og det er stort set det eneste men – 
desværre er enkelte landkort gengivet i meget 
små størrelser med tilsvarende små og dermed 
svært læsbare bogstaver. Det er meget uheldigt.

Omvendt har forfatteren sørget for en sjæl-
dent set detaljeret indholdsfortegnelse, så læ-
seren meget nemt kan finde rundt i de mange 
mindre afsnit. Desuden er der en udmærket li-
ste over billeder og litteratur.

Den meget lange indholdsfortegnelse er 
muligvis tænkt som erstatning for et stikords-
register, men mange af vore elever vil være 
langt bedre stillet med et ganske almindeligt 
register, så de nemt kunne finde oplysninger 
om for eksempel Likud, Yom Kippur-krigen 
eller sunni og shia.

Konceptet for bogen har været en bog hen-
vendt til faget historie på stx, hf og hhx. Men 
denne anmelder kan også forestille sig den 
brugt på andre niveauer, blandt andet ved tvær-
faglige projekter og i forbindelse med studie-
rejser på kvu.

Desuden giver bogens vidt forskellige af-
snit fine muligheder for både at bruge bogen i 
sin helhed – og ved at udvælge enkelte afsnit alt 
efter niveau og tid. Netop i en sådan sammen-
hæng ville et almindeligt stikordsregister kun-
ne hjælpe vore elever særdeles meget.
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Man kan også få adgang til bogens indhold 
som e-bog med 14 sæt arbejdsspørgsmål, 90 
illustrationer, 28 kildetekster og 26 videoklip.

Forfatteren skal roses meget for i denne 
anden udgave at have strammet op på sproget 
og for at have ændret en række afsnit og ikke 
mindst for at have ført fremstillingen ajour 
med de seneste begivenheder.

Vanen tro skal også Systime roses for end-
nu en yderst brugbar udgivelse – bare uheldigt 
med de for små landkort.

Ole Fournais

læs og læs mere

Af Nanna Ebbesen og Kamilla Hjordt Juul, 
Alfabeta, henholdsvis 64 og 96 sider, hen-
holdsvis 195 og 149 kroner.

    
Disse to udmærkede bøger henvender sig til 
kursister i dansk som andetsprog på basis-
niveau samt sprogundervisning, men kan 
også anvendes til svage læsere på for eksem-
pel FVU-niveau. Materialet er tiltænkt voks-
ne, som egentlig har fået styr på den basale af-
kodning, men som mangler at gøre afkodnin-
gen mere flydende. 

Bogsættet består af læsebogen Læs og opga-
vebogen Læs mere. Læsebogen Læs, som byg-
ger på den nyeste læseforskning, består af en 
samling læsetekster med tilhørende opgaver. 
Temaerne for teksterne er bygget op omkring 
en dansk families hverdag med dine, mine og 
vores børn. Vi følger familien, som skal have 
hverdagens kabale med blandt andet børne-
have, skole, arbejde, indkøb og fritidsinteres-
ser til at gå op.

Teksterne består af en del lydrette ord, og 
der er derudover mange gentagelser i teksterne. 
Målet her er, at den knapt så trænede læser kan 
opleve succes med sin læsning og for eksem-
pel også, at ordgenkendelsen bliver hurtigere.

Opgaverne i læsebogen er tekst- og forstå-
opgaver. Disse opgaver kan den enkelte elev 
sidde med alene, eller eleverne kan arbejde 
parvis omkring opgaverne. Opgaverne er byg-
get op på samme måde fra kapitel til kapitel, 
sådan at eleven hurtigt opnår genkendelig-
hed, hvis han/hun for eksempel er alene om 
sin opgaveløsning. 

Hvor opgaverne i læsebogen er tænkt som 
motiverende opgaver, så er opgaverne i opga-
vebogen fokuseret omkring selve læsetilegnel-
sen. Der er for eksempel en del opgaver, der ar-

bejder med den lydlige del af læsetilegnelsen. 
For eksempel arbejder bogen systematisk med 
enkeltlyde og skelnen mellem beslægtede lyde. 
Her er også skiftevis opgaver omhandlende 
konsonantlyde og vokallyde, og der er lagt op 
til, at læreren også bruger tid på artikulati-
on og udtale af de ord, materialet gennemgår. 

Flere af lydopgaverne samt diktater findes 
som lydfiler på alfabetadigital.dk. Lydfilerne er 
meget fine, og oplæsningsstemmen er behage-
lig. En del af opgaverne har indtalt facit, sådan 
at eleven selv kan rette sine besvarelser. Jeg 
selv og én af mine elever er i øvrigt meget uenig 
med oplæserens udtale i en enkel af opgaver-
ne. Men det kan være et spørgsmål om dialekt.

Læs og Læs mere er alt i alt et meget anven-
deligt og gennemarbejdet undervisningsmate-
riale, der er enkelt at bruge, og som den utræne-
de læser kan få en masse ud af at bruge. Materi-
alet kan stort set bruges, som det er. Som lærer 
behøver man ikke at pille ting ud, erstatte med 
andet eller udvide med andre lignende øvelser. 
Og det kan være rart i en travlt hverdag.

Lotte Max Ibsen Bank

Det faglige indhold og valg af destination går hånd i hånd. 
Vi kender de faglige muligheder på destinationerne og 
med et stort kontaktnet over alt i Europa, kan vi tilbyde et 
skræddersyet program til netop jeres studietur.

Vi sætter fokus på studieturens 
centrale omdrejningspunkt 
– det faglige indhold

Med 15 års erfaring i at arrangere studierejser tilbyder vi:

 ٚ Skræddersyede studierejser over alt i Europa
 ٚ Stort fagligt program på de fleste destinationer
 ٚ samme rejsekonsulent fra start til slut
 ٚ Altid konkurrencedygtige priser

Kontakt os på telefon 44 94 60 90  
eller send os en email på  
info@grupperejsebureauet.dk 

– vi sidder klar til at hjælpe dig.

Få inspiration og 
hent vores faglige 

katalog online!
grupperejsebureauet.dk

Den 
faglige guide

inspiration til studieturens  
faglige indhold



FGU er en helt ny uddannelse med egne fag og faglige mål.

Eleverne fortjener en frisk start, og lærerne fortjener at have de 
bedst mulige forudsætninger for at skabe en ny, fælles faglighed.

Derfor udvikler vi et helt nyt, digitalt materiale, hvor teori bliver 
forankret i praksis, og hvor du både kan arbejde med faglige mål  
og reelle produktioner – og samtidig holde fokus på elevernes 
dannelse og trivsel.

Se mere om det nye materiale på fgu.gyldendal.dk, og hør  
hvordan de går den nye FGU i møde på produktionshøjskolen 
Klemmenstrupgård.
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Er du klar 
til FGU?

Helt nyt 
materiale 
på vej!
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•  Hvordan forbereder du dine kursister på alle 

de mange tekst- og opgavetyper, som de 

møder til prøven?

•  Hvordan lærer du dem de bedste læse- og 

skrivestrategier?

•  Hvordan lærer du dem at gennemskue de 

forskellige opgavetyper?

•  Hvordan giver du dem det bredeste ord-

forråd inden for overordnede emner som 

arbejde og fritid?

 

Her er materialet til alle prøveforberedende 

hold, som går på Danskuddannelse 2, modul 6, 

og som snart skal til Prøve i Dansk 2.

 

Stilladsering er centralt for materialets  

didaktik, og derfor er der til alle opgaver 

knyttet informerende bokse og eksemplariske 

modeltekster. Der er også små videoklip fra 

mundtlige prøvesituationer.

 

Bagerst i materialet er alle de gode råd,  

strategier og modeltekster samlet i et lille  

selvstændigt hæfte.

 

Til materialet er der også en lærervejledning 

med facitlister og ordkort.

Tilmeld dig Alfabetas nyhedsbrev og hold dig  
orienteret om nye materialer til din undervisning.

Dennis Grynnerup og Niels Vinge Koustrup 

TIL PRØVE I DANSK 2

BLIV K
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Denne bog er til dig, som skal til Prøve i Dansk 2. Bogen 
forbereder dig på de forskellige opgaver, som du vil møde 
inden for læsning, skrivning og mundtlig kommunikation.

Materialet består af to kapitler med emnerne: arbejde og fritid. 
I begge kapitler lærer du om prøvens forskellige tekst- og 
opgavetyper, og du lærer at bruge de rigtige strategier og 
teknikker til at læse teksterne og løse opgaverne.
 
Bliv klar – til Prøve i Dansk 2 består af:

• Grundbog
• Indstik med gode råd og strategier
• Video- og lydfiler med eksempler på prøvesituationer
• Lærervejledning.

Følg Alfabeta på Facebook.com/alfabetaforlagegmont

www.alfabetaforlag.dk

Læs mere på 

alfabetaforlag.dk

Skal du have 
kursister til 
PD2?
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