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Det har vi lært af 
fjernundervisningen
... hvordan skal vi bruge  
det fremover – til hvem  
og hvornår?



I 2020 STILLER VI DET STÆRKESTE HOLD OG GÅR
PÅ BANEN FOR UNGDOMSUDDANNELSERNE.

VI SÆTTER NYE STANDARDER FOR
LÆREMIDLER OG LÆRINGSTEKNOLOGI

To af landets stærkeste spillere indenfor læring og uddannelse, 
Praxis og Alinea, har samlet kræfterne i Praxis Forlag A/S.

Vi vil trække på vores stærke arv og viden om praksisnære 
undervisningsmaterialer, hvor relationen mellem det faglige 
indhold og virkelighedens verden er i højsædet. Samtidig skubber vi 
til overliggeren for brugen af læringsteknologi og gør fremtidens 
adaptive læringsmaterialer tilgængelige allerede i dag. 

Tag med på rejsen, og læs mere på: praxis.dk/2020



Sikke et forår. Nødundervisningen 
marcherede ind over landet sam-
men med corona-virussen. Inte-
rimistiske hjemmearbejdspladser 

blev etableret. Strygebrættet blev omdannet 
til midlertidigt hæve-sænke-bord, og krea-
tiviteten blev ikke ved det. Der er blevet vej-
ledt og undervist med et engagement og en 
kreativitet, der er dybt anerkendelsesværdig. 
Der kan man se, hvad der sker, når man slip-
per lærerne fri. Så meget liv og kreativitet 
under umulige forhold. Det burde vække stof 
til eftertanke hos de af vore arbejdsgivere, 
der stadig ikke forstår betydningen af mere 
frihed og fleksibilitet til lærerne, så de selv 
kan tilrettelægge en del af arbejdsdagen. 

Men det har jo på ingen måde været en 
dans på roser for hverken elever eller kur-
sister eller for os som lærere og vejledere. 
Situationen har krævet alternative løsninger 
og en god portion mirakelmiks. Men situati-
onen har også gjort os sårbare og ladt mange 
alene med deres problemer. 

Vi skal klart indrette os efter de sund-
hedsfaglige forskrifter, men vi skal aldrig 
lade os placere alene – alene med opgaverne 
og alene som lønmodtagere. Fællesskabet i 
Uddannelsesforbundet har hele vejen igen-
nem været der under corona-krisen. Det har 
virket i forhold til at sikre rammerne for 
både arbejdet under nedlukningen og i for-
bindelse med den gradvise tilbagevenden til 
hverdagen på den fysiske arbejdsplads. Det 
er præcis det, man har sit fagforbund til – at 
tage problemerne fra den enkelte, gøre dem 
til kollektivets og der igennem få dem løst.

Uddannelsesforbundet har blandt andet 
lagt et stort arbejde i at sikre, at der blev 
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Trods afstand har 
vi stået sammen i 
Uddannelsesforbundet

holdt hånd under økonomien på jeres ar-
bejdspladser, så vi så vidt muligt kunne 
undgå afskedigelser begrundet i corona-si-
tuationen. Forbundet har arbejdet hårdt for 
at sikre, at I har kunne vende sikkert tilbage 
til jeres arbejdspladser. Der er arbejdet for, 
at der er krav til ordentlig rengøring og til 
lokaleforhold, hvor der kan holdes den nød-
vendige afstand. Vi har sammen med andre 
lærerorganisationer sikret ansatte i risiko-
grupper en individuel og konkret lægefaglig 
vurdering af, om de i stedet skal 
fortsætte med at arbejde hjem-
mefra. Og sammen med resten af 
FH har vi arbejdet for at sikre, at 
skulle I alligevel blive syge med 
COVID-19, så er der tale om en 
arbejdsskade, hvis I har været 
i kontakt med smittede på ar-
bejdspladsen.

Meget tyder på, at vi i en rum 
tid frem skal holde afstand og 
undgå unødige møder og sam-
menkomster. Det udfordrer 
os – både som personer og som 
kolleger. Og det efterlader en fare 
for, at vi kan komme til at opleve de proble-
mer, der opstår, som vore egne. Det må bare 
ikke ske! Og vi har hver især et ansvar for, at 
det ikke sker. Brug jeres fagforeningsfælles-
skab. Brug det til at sikre, at I ikke er alene 
med hverdagen, og til at sikre, at 
jeres rettigheder ikke trædes 
under fode. For overens-
komsterne gælder også i 
krisetider.

Brug fællesskabet i 
Uddannelsesforbundet. 
Det er det, vi har hinan-
den til; og det er det, der 
gør forskellen – i særde-
leshed i krisetider. 
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 „
Det er præcis det, man 
har sit fagforbund til  
– at tage problemerne 
fra den enkelte, gøre 
dem til kollektivets  
og der igennem få  
dem løst.
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DENGANG DA… vi fik fem ugers 
ferie i 1979 troede vi ikke, at det 
kunne blive ret meget bedre….

42

TEMA: ET KIG I 
 KRYSTALKUGLEN/  

Hvordan kommer dit 
arbejdsområde til at se ud i 
en fremtid, der er præget af 

corona og efterdønningerne? 
Det kan du blive klogere på i 

dette tema.

22

 „
Når man har vænnet sig 
til at bruge teknologien 
og kender mulighederne 
i den, kan læreren tænke 
ud af boksen og være 
innovativ.
Marianne Riis. s. 16
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Et beklageligt foto 
På disse sider i Uddannelses
bladet 1/20 bragte vi et foto 
af to svejsere. Den ene svej
ser havde ingen sikkerheds
handsker på. Og det har fået 
medlem og tidligere EUD
lærer Heinz Furrer til at rea
gere. Redaktionen beklager, 
at vi har bragt et foto, som 
ikke lever op til et godt og 
sikkert arbejdsmiljø. igl 
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I DYBDEN MED 
FJERNUNDERVIS
NINGEN/ Hvad har 

vi lært om og af un
dervisning på afstand 

i coronatiden – og 
hvad kan vi bruge det 
til fremover? Det har 

vi spurgt Marianne 
Riis, som er lektor og 
tidligere EUDlærer.

RESPEKT! for lærernes indsats 
under coronakrisen. Det har været 
det gennemgående fra alle sider i 
det forløb, hvor lærere og elever, 
kursister og studerende blev sendt 
hjem og på få dage skulle omstille 
sig til fjernundervisning. Læs også 
lærernes egne dagbøger.

16

6 FÅ TJEK PÅ/ Den nye 
 ferielov, der gør dit ferie
tillæg mindre i år.

FIRE FRISKE FRA 
FORSKNINGEN/ Bliv op
dateret på, hvad der sker i 
forskningen, evalueringer
ne og undersøgelserne på 
dit område

LÆRER TIL LÆRER/  
Martin Per Dybdal vender al
tid tilbage til elevernes sid
ste succesoplevelse for ad 
den vej at hjælpe dem videre.

NYT FRA UDDANNELSES
FORBUNDET/  
Hvornår skal du til generalfor
samling eller kongres? Find 
tiderne for dit område og læs 
mere om, hvad der skal ske, 
her.

ET FAGLIGT RÅD/ 

NYE BØGER OG LÆRE
MIDLER/ 
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Hjem til 
spisebordet  
For tre måneder siden kom corona-virussen væltende ind 
over og satte alt, der hedder normalt og plejer på hold. 
Men Uddannelsesforbundets medlemmer har holdt den 
undervisningsfaglige fane højt. Det viser både meldinger 
fra skoleledere, andre fra undervisningsverdenen 
og et kig i dagbøger fra lærerne, der blev kastet ud i 
fjernundervisningen. 

Respekt for 
lærernes indsats

T E M A
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D a statsminister Mette Fre-
deriksen om aftenen den 11. 
marts sendte en stor del af 
danskerne hjem til hjem-
mearbejdspladsen, satte 
hun også lærerne i en rolle, 
som var uvant for de fleste. 

De havde højest to arbejdsdage til at finde ud af, 
hvordan de skulle fjernundervise. Og det var i høj 
grad lærerne selv, der skulle opfinde nye under-
visningsformer hjemme fra køkkenet, stuen eller 
soveværelset. 

Arbejdet foregik på nye medier og måder og 
efter alle muligheders kunst. På få dage blev der 
skabt en helt nyudviklet normal- og plejer-tilstand 
for undervisning og vejledning. Det har været en 
kamp for mange på grund af dårligt it-udstyr, 
manglende it-strategi, og en sårbar og ikke altid 
lige digitalt rustet kursist- eller elevgruppe. Allige-
vel kom der hurtigt respekt om lærerarbejdet. 

Efter kun kort tid med fjernundervisning hed 
det for eksempel i en klumme i Weekendavisen,  
”Corona-skolen er ikke et gennembrud for den 
digitale undervisning, men for lærergerningen”. 
Denne respekt for lærerne var møntet på især 
folkeskolen, men den samme respekt har også vist 
sig på de områder, hvor Uddannelsesforbundets 
medlemmer arbejder. Flere har anerkendende be-
mærket den kæmpestore indsats.

Kæmpe cadeau
Stina Vrang Elias, der er administrerende direktør 
i tænketanken DEA, siger for eksempel:
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- Det her er jo en kæmpe cadeau til alle lærere og 
undervisere – fra folkeskole til universiteter. De 
har uden forberedelse og fra den ene dag til den 
anden skullet omlægge undervisningen. Nogle har 
selvfølgelig været længere fremme i den digitale 
undervisning end andre, men alle har skullet klare 
det her. Og de har taget handsken op, og under-
vejs også udviklet undervisningen og gensidigt 
inspireret hinanden. Der har virkelig været en god 
kampånd.

Hun tilføjer, at den helt store forandring er, at 
før i tiden var det ildsjælene, der havde erfaring 
med digital undervisning:

- Men nu er det alle på et lærerværelse, der har 
fået gode og dårlige erfaringer med det. Det bety-
der også, at ledelserne i højere grad kan og vil for-
vente, at det digitale element tænkes ind i plan-
lægningen af undervisningen.

Er gået på med krum hals
Fra erhvervsuddannelsernes centrale parter lyder 
det, at ”Vores oplevelse er, at der er en kæmpe mo-
bilisering på det her. Lærerne er gået til opgaven 
med krum hals og stor kreativitet trods alle de 
uklarheder og spørgsmål, der har været”. Det er 
Lone Folmer Berthelsen, erhvervsuddannelseschef 
hos Dansk Industri, der har sagt det i en artikel 
i Uddannelsesbladet.dk. Og hun er blevet bakket 
op af Morten Ørnsholt, sekretariatschef i Metal-
industriens Uddannelsesudvalg, som samme sted 
har beskrevet, hvordan erhvervsskole-lærerne har 
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 „
Lærerne har haft en meget utaknemmelig 
opgave. Men de har taklet den så engageret 
og med så stort ansvar, faglig viden og 
kunnen, som det overhovedet er muligt.
Pernille Brøndum

været fleksible, tænkt ud af boksen og hjulpet 
hinanden med gode erfaringer.

Enormt dedikerede lærere
Ungdomsskolens lærere fra heltidsundervis-
ningen og specialtilbuddene fik overraskende 
nok lov at gå i gang fra den 15. april samtidig 
med folkeskolens mindste klasser. Om deres 
indsats op til lyder det fra formanden for Ung-
domsskoleforeningen, Lars Buchholt Kristen-
sen:

- Jeg har oplevet medarbejderne være enormt 
dedikerede i at sige, at ”okay, det er så måden, 
vi arbejder på nu. Det er det muliges kunst, og 
nu skal vi give den gas med at lave fjernunder-
visning i den bredeste form”. 

Han forklarer, at det har handlet om at sikre 
en vedvarende dialog med de unge – i det om-
fang, det kan lykkes at ”trække dem til truget” – 
så de rent faktisk får deres undervisning ud fra 
en undervisnings-tænkning.

- Så med lodder og trisser og et særligt øje på 
dem, der kan ryge helt ud, har lærerne formået 
at holde størsteparten i gang, siger han aner-
kendende.  

En utaknemlig opgave
Også fra foreningen Danske VUC og HF lyder 
det fra formanden, Pernille Brøndum, der selv 
er rektor på VUC Nordvestsjælland, at hun er 
”vildt imponeret” over lærernes indsats:

- Lærerne har haft en meget utaknemmelig 
opgave. Men de har taklet den så engageret og 
med så stort ansvar, faglig viden og kunnen, 
som det overhovedet er muligt, siger hun og 
tilføjer, at hvis det ikke kan lykkes at få kursi-
sterne i mål, har det i hvert fald ikke noget med 
lærerne at gøre, men med målgrupperne og 
omstændighederne.

Det er især kursister i dansk som andetsprog 
og dansk som andetsprog basis, der har haft 
udfordringer kommunikationsmæssigt og 

teknisk. Men fælles for alle målgrupper på VUC 
er, at mange af dem har haft børn hjemme, og 
at mange har været bange for sygdommen, og 
hvad der sker med samfundet:

- Og den uro og angst gør jo, at man ikke 
lærer så godt. Så det har alt i alt gjort, at det 
er med hiv og slæb, at de er blevet undervist. 
Men lærerne har i hvert fald gjort alt, hvad de 
kunne, og på alle måder været fagligt dygtige 
og proaktive, siger hun. 

Her har man haft ”FGU-sind”
Hanne Fischer er direktør på FGU Vestegnen 
og også formand for FGU Danmark Direktør-
rektorkollegium, og hun er meget positivt over-
rasket over, hvor godt FGU-lærerne har klaret 
hjemsendelsen på hendes institution, men hø-
rer også det samme fra sin lederkolleger:

- Når jeg siger ”overrasket”, så skyldes det, 
at lærerne er gået så konstruktivt og positivt 
i gang med opgaven midt i en stor fusions- og 
etableringsfase af helt nye institutioner. Jeg 
kommer udefra og er blevet direktør i en helt 
ny sektor. Og der må jeg sige, at det er en fornø-
jelse at se den ansvarlighed, som vores lærere 
går til opgaven på med vores elever, siger hun 
og fortæller, at en kollega har lavet et slogan, 
der kører på statsministerens ord om sam-
fundssind. Vedkommende kalder det, der sker 
lige nu, for FGU-Sind:

- Og det bruger vi som en slags thumbs up i 
forhold til, at lærerne virkelig har taget den her 
udfordring til sig.

Det vigtigste budskab igennem corona-tiden 
har været at få en daglig kontakt og relation til 
eleverne – hvilket er lykkes rigtig godt: Det er 
kun et fåtal, man ikke har kunnet fange før på-
ske. Efter påske er der dog kommet en mathed 
hos mange.

- Nu melder usikkerheden sig om, hvor lang 
tid det her varer. Eleverne vil så gerne tilbage. 
Og kan vi nå at få dem ind før sommerferien? 
Og hvis vi kan, skal vi så bare sende dem hjem 
igen til en lang sommerferie? Det er nye reflek-
sioner, vi gør os nu. Mens den første bølge gik 
på, at åh, vi skal have fat i vores elever, og hvor-
dan gør vi det, så fylder det andet rigtig meget 
nu: Hvordan skal vi lave det næste træk, så vi 
ikke går hen og skaber et stort frafald?



Dagbøger fra corona-
undervisningen 

Du kan læse dagbøgerne 
i deres fulde længde 
og andre dagbøger på 
Uddannelsesbladet.dk

Uvished, kreativitet og en undervisning, der på 
en helt anden måde end normalt har blandet 
arbejdsliv og privatliv sammen. Det er blot 
nogle af erfaringerne fra de første uger med 
fjernundervisning af unge og voksne i Corona-
Danmark. 
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Brudstykker fra 
fjernunder visernes 
dagbøger

Mange af kursisterne  
kan ikke engang finde ud af  
at logge på Intra

Nazli Soroush, 35 år, der underviser på basishold for 
flygtninge og familiesammenførte på VUC Lyngby, fandt 
ud af, at nød lærer nøgen kvinde at spinde. Hun brugte 
sin emhætte som tavle, da hun skulle fjernundervise.
 - Jeg må fortælle kursisterne, at de skal gå hjem, og 
at de fremover skal bruge Intra til opgaver og beske-
derne fra skolen. Vi har vist dem Intra flere gange, 
men mange af dem ved stadig ikke, hvordan de log-
ger ind. Jeg tænker: ”Hvorfor har I ikke sagt det før? 
Det er ret vigtigt”.

- Det slår mig pludselig, at min emhætte jo er lavet 
af glas, og jeg bruger tavler af glas på nogle gymna-
sier, hvor jeg har ekstern undervisning. Derfor har 
jeg nogle tusser liggende i min taske. Og det vil jo 
være nemmere, hvis jeg tegner på den og sætter min 
computer op i højde på en stol, når der skal filmes. 

Så er det rarere at stå og undervise. 
 - En kursist ringer. Hun har svært ved opga-

ven. Det har hun skrevet til mig hele weeken-
den. Og jeg har prøvet undervejs at få hende 
på Teams. Hun kommer langt om længe på. 
Og så siger jeg, at nu kan vi lige så godt også 
tage de spørgsmål, hun har. På et tidspunkt 

vender jeg mig for at se, om hun er med. Der 
kan jeg se, at hun sidder og ammer, og at der er 

et andet barn, der kravler på hende og råber og 
skriger. Så jeg siger til hende: ”ro på nu. Hvis du ikke 
kan nå at aflevere til tiden, så går det nok. Få lavet 
det her stille og roligt.”

En emhætte af glas kan bruges til 
andre ting i en nødsituation – som 
tavle for eksempel.
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DE  
FØRSTE  

UGER

EFTER  
ET PAR 
UGER

Vi kommer til at gøre os 
nogle massive digitale 
erfaringer med det her

Allan Jon Kristensen, 36 år og faglærer på el-
linjen på Roskilde Tekniske Skole, har især væ-
ret bekymret for, hvad der sker med elevernes 
dannelse, når undervisningen skal foregå over 
Teams, video og kamera. 
- Det er jo en erhvervsuddannelse, så vi har 
også et dannelsesansvar. Vi skal gøre dem 
klar til at begå sig på arbejdspladser. De skal 
være klar på at sætte sig ind i en bil klokken 
6 med en svend, der måske er sur og har 
haft en skodmorgen – sagt lige ud af posen. 
Nogle elever kommer med en holdning om, 
at alt skal serveres for dem, og at det er 
dem, der er i centrum. Så dannelse handler 
også meget om at pille den der mig-ting ud 
af dem. 

- Normalt snakker jeg meget med dem 
om deres gøren og laden. At de for eksempel 
ikke skal rende rundt og være flabede eller 
komme dryssende klokken 7.30 i stedet for 
7. Så kan jeg godt finde på at sige, at ”du er 
fyret”. De skal gøres klar til, at når de får en 
praktikplads, skal de altså også passe den, 
og de skal lære at indgå i en samarbejdskon-
tekst. 

- Eleverne arbejder fandeme som heste. 
En af dem havde knoklet med et program 
til klokken 22! De vil jo gerne være på for-
kant, når vi engang starter op igen. Jeg må 
også sige, at jeg ikke havde forventet, at vi 
havde løftet faklen på den måde. Det er 
gået ret stærkt med at knalde teams 
op, få lavet en koordinationsind-
sats og sat det her i gang med 
møderne. Og den strategi, som 
Roskilde Tekniske Skole har lavet 
om digitalt læringsmiljø, har nu 
virkelig givet sig udslag i noget, vi 
kan bruge til noget.
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Vi gør det rigtige i for-
hold til, hvad vi kan gøre 

Patrick Kofoed Pedersen, 24 år og lærer i 
heltidsundervisningen i ungdomsskolen i Hel-
singør. Han oplever, at det under corona-krisen 
har det været en fordel at være en ung lærer, 
da han kender de it-værktøjer, som eleverne 
bruger, og han har kunnet fungere som it-
supporter. 
- Vi blev kastet ud i at finde en løsning med 
onlineundervisning. Jeg foreslog højt, at vi 
brugte programmet Discord til at snakke 
sammen i. Jeg kender det selv fra fritiden 
med vennerne, og mange af vores elever 
bruger det også i forvejen. På den måde er 
det ikke dem, der skal begynde at tænke i 
noget nyt, men os voksne, der skal prøve at 
adapte.

- På en måde tror jeg, at det har været en 
fordel for mig at være så ny. Jeg har ikke 
rutiner på samme måde som flere af mine 
kolleger, der har undervist i mange år. Jeg 
har også en stor fordel som ung, fordi man 
så automatisk har it i blodet. Derfor har det 
været mig, der styrede Discord-delen, og det 
har da givet noget street cred. Det er meget 
fedt, og jeg kan godt lide den del. 

- Jeg bliver nødt til at sige thumbs up til 
mine kolleger, hvor den her online undervis-
ningsmåde er helt ny for mange. De har ta-
get det i stiv arm og gjort det rigtig godt. Vi 
er alle irriterede over, at vi ikke kan se eller 
være sammen med eleverne, men alle tager 
det, som det er. Vi er også gode til at rose 
hinanden og har en god leder, som sidder 
med i alle vores møder på Discord. Og vi er 
alle enige om, at det, vi gør, gør en forskel, 
og at vi gør det rigtige i forhold til, hvad vi 
kan gøre i den her situation.
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Her dumper 
 besvarelserne ind 
 klokken 3 om natten  

Katharina Grøn Brantenberg fra HF & VUC 
Fyn er 29 år og har en stærkt omskiftelig hver-
dag med nye kursister og arbejdsområder hver 
dag. Hun underviser på AVU i engelsk og dansk, 
i FVU, FVU Digital og som ordblindeunderviser.
- Jeg underviser blandt andet på et AVU-hold 
i engelsk-D. Der er 17 kursister over 25 år. 
De fleste sidder hjemme med børn. Derfor 
dumper besvarelserne typisk ind klokken 
3 om natten. Og jeg kan også se, at jeg har 

modtaget en klokken 5 i morges! Det er 
rimelig hardcore. Jeg bliver vist nødt til 

at lave min undervisning om og give 
dem så mange udførlige instruktio-
ner gennem videoer og lydfiler, så 
de kan se og læse det, når det pas-
ser ind i deres skema. 

- Samtidig kan jeg se på de opga-
ver, jeg retter lige nu, at de vist ikke 

lige har fået set min instruktionsvi-
deo, som forklarer tankerne bag teksten. 

Jeg laver ellers meget udførlige instrukti-
onsvideoer, hvor jeg forklarer, hvad de skal 
læse, hvordan og hvad de skal inddrage. 
Opgaveformuleringerne i for eksempel ek-
samensopgaver kan engang imellem drille 
lidt og være tvetydige. Så hvis man glemmer 
at læse, hvad der står forneden, er det noget 
helt forkert, de svarer på.  

- Dagen starter med bekymring. For det 
handler om at få tingene brugt. Vi ved alle 
sammen, hvor meget vi glemmer efter en 
sommerferie, hvis vi ikke bruger det. Og 
når vi starter igen, skal vi endnu engang få 
deltagerne til at tro på sig selv og genskabe 
klassekulturen. Den kan godt forsvinde lidt, 
når man ikke har set hinanden i evigheder. 
Så jeg godt forestille mig, at der kommer til 
at gå tid med alt andet end det faglige, når vi 
mødes igen. 

- På den anden side er det er en utrolig 
spændende proces. Jeg kan godt lide at være 
tvunget til pludselig at skulle tænke ander-
ledes, når det kommer til undervisning, 
planlægning og udførelse. Det giver andre 
faglige udfordringer. Så ja, det hele er meget 
tidskrævende, men også meget spændende. 

EFTER  
ET PAR 
UGER

DE  
FØRSTE  

UGER

Det her bliver meget 
vedlige holdelses-
opgaver i forhold  
til kursisterne  

Morten Toft Jørgensen, 57 år, er FVU-
underviser på AOF Nord og arbejdsmil-
jørepræsentant. Han var syg, da kursi-
sterne blev sendt hjem, og vendte tilbage 
til undervisning på computer. Sådan en 
har ikke alle kursister adgang til.
- Vi blev introduceret til Teams sidste 
år for at bruge det til vidensdeling og 
gemme materiale på. Men det handler 
om, hvad man har adgang til at bruge 
i hverdagen. Vi kunne godt have brugt 
noget bedre udstyr – og det kunne 
kursisterne også. Alle har ikke adgang 
til en computer, og nu kan de ikke en-
gang gå på biblioteket. Dem, jeg sid-
der med, vil hellere have opgaverne i 
papirform. Så jeg sender dem nogle 
opgaver på mail. Og hvis der er nogle 
problematikker, så kan de enten ringe 
eller skrive til mig. 

- Jeg tænker, at det her bliver meget 
vedligeholdelsesopgaver. Vedligehold 
er vigtigt, når vi har så mange tospro-
gede. Jeg kan mærke hver gang, de har 
været på sommerferie, at de er blevet 
dårligere til dansk og andre ting. Vi 
har mange udlændinge – et slag på 
tasken er to-tredje-dele. Hvis jeg har 
14 kursister, er det som at have 14 for-
skellige hold. Så det er svært at 
lave en klasseundervisning i 
forvejen.  

- Der er mange af de 
ting, som ikke er på 
plads. Og ud over det 
tekniske, og hvordan 
vi vil blive afregnet for 
arbejdet, er folk jo fru-
strerede over at stå i den 
her mystiske situation med 
coronaen, hvor man reelt ikke 
ved, hvad man tør at gøre. Det giver 
selvfølgelig en utryghed. 
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Der er et kæmpe hold af folk 
bag kulisserne, der ordner og gør 
klar og rykker borde og måler op. 
Vores ledelseslag og administra-
tion har brugt rigtig meget tid på 
at finde ud af, hvordan vi bedst 
kan åbne, så vi føler os trygge. 
Og de har brugt meget tid på at 
svare på alle vores spørgsmål.

Fredag
I går og i dag ringer vi hjem til 
alle forældre og elever og taler 
med dem om åbningen på tirs-
dag. Mange har en autisme-spek-
trum-forstyrrelse, hvor det er ret 
væsentligt, at de bliver forberedt 
i god tid. Men vi vil også gerne 
høre, om de overhovedet kom-
mer. For et er, at vi synes, det er 
verdens bedste idé, men hvis 30 
elever fra X-klassen siger: ”Glem 
det, vi kommer ikke i skole”, så 
giver det jo ingen mening. 

Men de er overraskende posi-
tive – selv om der er elever, der 
er enormt bange. Vi får taget 
en snak om, hvordan det hele 
kommer til at foregå, og de får 
lejlighed til at stille en masse 
spørgsmål.

Vi tilbyder, at man går all in 
og kommer tilbage alle dage på 
skolen, at man kun har to dage 
på skolen og resten er fjernun-
dervisning – og at man får fuld 
hjemmeundervisning. Det er 
vigtigt, at der er tre valgmulig-
heder, for så kan man ikke rigtig 
undslå sig for at vælge. 

Mandag 

I dag kører vi stadig fjernunder-
visning, men med den feature, 
at vi mentalt forbereder ele-
verne på, hvad der skal foregå 
i morgen. Vi viser dem billeder 
af, hvordan lokalerne nu er ind-
rettet. Vores grafikafdeling på 
skolen har lavet fine plakater 
til hvert lokale, der viser, hvilke 
elever, der skal være her, og hvil-

Heltidsundervisningen var den første af Uddannelses-
forbundets skoleformer, der åbnede igen. Og Laura Borne 
var bekymret.  Men det er gået over al forventning. Hun 
har lært en del af fjernundervisningsperioden. Blandt 
andet at det kan lykkes at skabe relationer uden syn, 
tale og berøring i undervisningen. Intet kan dog erstatte 
den menneskelige kontakt, lyder konklusionen i hendes 
dagbog fra før og efter åbningen.

DAG B O G F R A E T L Æ R E R L I V

Det var næsten 
som at se 
køerne blive 
sat ud på græs

Torsdag 
Vi åbner tirsdag i næste uge. 
Flere af os har haft det lidt så-
dan, at hvorfor i alverden skal de 
allermest sårbare og skrøbelige 
unger tilbage til en hverdag, der 
er så markant anderledes end 
den, de kom fra? Mange elever 
har angst, OCD, og alle mulige 
andre ting, som vi pædagogisk 
kunne frygte ville blusse ekstra 
meget op ved en ny firkantet 
og regelfyldt hverdag. Det går 
jo stik imod vores pædagogiske 
linje. Jeg har blandt andet også 
været meget bekymret for det 
med den fysiske kontakt. Nogle 
elever kan godt bryde grædende 
sammen et par gange om dagen, 
fordi de har det så svært. Men 
nu har vi fået at vide, at vi må 
trøste. Og så kan jeg mærke, at 
jeg godt kan være i det. For jeg 
brænder også efter at komme 
tilbage til mine elever.
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ket toilet de har. De har været så 
effektive. 

Vi fortæller også, at vi skal 
være meget ude, men at skolen 
har sørget for, at de hver får 
deres egen campingstol. En 
festivalstol, som de kan tage 
under armen, når vi går ud. Vi er 
så heldige, at skolen ligger ved 
siden af skov. Og her kan vi gå ud 
i pauser og lektioner. 

Nogle har det virkelig svært 
ved forandringer. Alt det 
ukendte er farligt, og de er me-
get skeptiske. Men langt de fle-
ste synes, at det er spændende 
og okay. De er også ved at få ca-
bin-fever af at sidde derhjemme. 

Personale og pedeller har 
rendt rundt og målt og flyttet 
rundt. Vi kører to-lærerunder-
visning, så der er en masse logi-
stik og teknik, der skal på plads 
i nogle små lokaler. Men alt går 
rigtig flot op. Vi har alt klart. 

Tirsdag
Jeg har kriller i maven. Det er 
lidt som at komme tilbage fra 
en sommerferie. Og jeg er rigtig 
spændt på at se mine kolleger 
igen. Men jeg er også nervøs for, 
om jeg nu kan huske det hele 
med sikkerhed og afstand og den 
slags. Og kan eleverne huske det? 

Så kommer det første hold. 
Dem, der skal være på skolen 
hver dag fra 10-12.30. I alt 15 ele-
ver. Og de er der alle sammen! 
De er simpelthen så glade for at 
se hinanden. Det er næsten lige 
som at se køerne blive lukket ud 
på græs om foråret. Men de er 
også enormt opmærksomme på, 
at de ikke kan kramme. 

Vi skal hele tiden tænke os 
om. En kollega har lavet et rigtig 
fint orienteringsløb, hvor ele-
verne skal rundt og finde poster. 
Og vi har en tus med, som går på 
omgang, til det pludselig går op 
for os, at åh nej, for pokker, det 
går jo ikke! 

Vi finder en plet i skoven og 
ender med at blive der meget 

længere, end vi skal. Mange har 
en del spørgsmål om corona. For 
en ting er, at man får noget at 
vide af sine forældre, men det 
er meget typisk for den alders-
gruppe, at man gerne lige vil 
have det kontrolleret hos andre 
voksne, man har tillid til.

Onsdag
Der er også fuldt hus i dag. Ud-
over det daglige hold, møder det 
ene hold, der kører med skiftevis 
fremmøde og fjernundervisning, 
også. Det har vi tilbudt ud fra en 
tanke om gradvis eksponering, 
fordi den her forandring har væ-
ret for stor og voldsom for mange. 

Det er sjovt at se, hvordan de 
elever, der mødte i går, fører 
sig frem som har de alverdens 
rutine. Og nogle af de nye kom-
menterer da også, at det er 
mærkeligt at komme, når andre 
er startet før dem. Men igen er 
det grundlæggende den samme 

følelse, de har, at det er fedt at 
være tilbage. 

Da jeg stikker hovedet ind i 
en klasse og står og hopper lidt 
i døren og siger ”Hvor er jeg 
bare glad for at se jer!”, er hold-
ningen allerede, at arh, slap lige 
af Laura. Så er det heller ikke vil-
dere. Nu har vi vænnet os til det.

Torsdag
Jeg har lært meget under 
corona-perioden. Vi har for ek-
sempel elever, som kun har vil-
let skrive til mig og ikke tale på 
de digitale medier. Men selv der, 
hvor man er berøvet både tale, 
syn og kropssprog, kan man sta-
dig have en rigtig fin undervis-
ningssituation med humor, gag 
og løjer. Jeg har en elev, hvor jeg 
taler til hende, mens hun kun 
svarer på skrift. Her har det vist 
sig, at hun kan meget mere, end 
vi troede, og det har hun fået lov 
at vise på denne måde. 

Jeg tror, at det må være lidt 
det samme, som når man ta-
ger bind for øjnene, hvor ens 
hørelse og lugtesans så bliver 
skærpet. 

Det skriftlige er jo nærvær 
på en anden måde og kan også 
være et fundament for en un-
dervisning og dannelse. 

Jeg har også virkelig fået en 
øjenåbner i forhold til de tekni-
ske værktøjer. Jeg har oplevet, 
hvad især Discord kunne og kan. 
Vi lærere har igen og igen genta-
get over for hinanden, at det her 
skal vi huske og blive ved med 
at bruge – især som den her ge-
niale brobygning til elever, som 
har det rigtig, rigtig svært, og 
som vi ikke kan fange på andre 
måder. For ja, man kan faktisk 
godt lave relationsdannelse, selv 
om man ikke er sammen.

Jeg vil dog gerne understrege, 
at jeg ikke tror, der er noget, 
der helt kan erstatte fysisk un-
dervisning. For undervisning er 
jo så meget andet end at lære, 
hvad otte plus otte er. 

Laura Borne, 45 år, er oprindeligt 
uddannet klubpædagog. Har altid 
arbejdet med udsatte børn og unge. 
De sidste 10 år som lærer i heltids-
undervisningen – de ni år på Born-
holm og det sidste år i Helsingør 
Ungdomsskoles X-afdeling, hvor hun 
underviser i engelsk. 
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Ny lov gør dit ferietillæg 
mindre i år
Hvis du tjekkede din lønseddel 
fra maj, blev du måske skuffet. 
Det ekstra beløb fra ferietillæg-
get, som bliver udbetalt på dette 
tidspunkt hvert år, er nemlig 
mindre, end det plejer at være i 
2020. Pengene, som ikke er på 
din konto, er i stedet indefrosset 
i en fond, og du får dem først, 
når du forlader arbejdsmarke-
det. 

De indefrosne penge er en af 
de mest direkte konsekvenser 

af den nye ferielov, der er i gang 
med at blive indfaset hos både 
offentligt ansatte og ansatte i 
det private. Til næste år vil belø
bet, der går ind på kontoen om
kring 1. maj, faktisk igen være 
mindre. Denne gang er det dog 
bare udtryk for, at udbetalin
gen af ferietillægget er delt op i 
to portioner. Den anden portion 
vil for de flestes vedkommende 
ramme kontoen omkring sep
tember. 
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Den nye ferielov blev grund
læggende indført, fordi EUkom
missionen vurderede, at Dan
mark ikke levede op til et direktiv 
om, at alle skal have ret til mini
mum fire ugers betalt ferie om 
året. Det har man ikke haft som 
ny på arbejdsmarkedet, men fra 
september, hvor loven endelig 
træder i kraft, bliver det ander
ledes. 

Har det konsekvenser for  
de særlige feriedage?
Loven ændrer sig, men de 
særlige feriedage er sikret 
via overenskomsten. Derfor 
er reglerne ikke ændret, og 
du har stadig ret til dine fri
dage. Her er alt som før.

Forsvinder min ferie, hvis 
jeg ikke får den brugt?
Du har optjent ferie i 2019, 
som du skal bruge mellem 
1. maj og 30. september 
2020. Får du ikke brugt det 
hele, forsvinder det dog ikke, 
efter at den nye ferielov er 
trådt i kraft. Du kan derfor 
holde ferien frem til den 31. 
december 2021.

Konsekvenser for nye på arbejdsmarkedet
Hvis du for nylig er kommet ind på arbejds
markedet, får du nu bedre mulighed for at 
holde ferie. I modsætning til tidligere, hvor 
der kunne gå op til halvandet år, før du 
kunne holde ferie med løn, får du mulighed 
for at optjene og afholde ferie samtidig – 
det kaldes samtidighedsferie. 

Du optjener som hidtil 2,08 dages ferie per 
måned. De kan afholdes med det samme 
og skal senest være afholdt inden for 16 
måneder. Har du for eksempel optjent 2,08 
dage i september måned 2020, kan du 
holde 2,08 dages ferie med løn allerede i 
oktober måned 2020.

Hvad med efterårsferien?
Din sommerferie er forhåbentlig 
på plads nu, men hvad så med ef
terårsferien? Kan du nå at optjene 
ferie med løn? Svaret er højst sand
synligt Ja. Står programmet på tre 
ugers sommerferie i år, optjener du 
feriedage nok til at holde fem ferie
dage i efterårsferien. Rent teknisk 
bruger du resten af de 16,64 dages 
ferie, du har optjent i 2019, og sam
tidig når du at optjene nye feriedage 
i september og oktober. 

Skal du holde fire ugers sommer
ferie, er den ferie, du har optjent i 
2019, brugt. Du kan så bruge af de 
særlige feriedage, som du optjente 
i 2018, og som skal bruges mellem 
1. maj 2020 og 30. april 2021. Tids
punktet skal aftales med ledelsen
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Kontakt 
i Tivoli!

I Kontakt 3 er lektionerne bygget op om videointerviews med med
arbejdere i Tivoli, der varetager opgaver som sikkerhed, kundeservice 
og køkkenarbejde. 

I læseteksterne og arbejdet med ordforråd kommer dine kursister godt 
rundt om relevant arbejdsmarkedsstof som kundekontakt, ansættelses
forhold og jobsøgning, men der er også plads til afledte emner som 
fester og mærkedage, fritid og seværdigheder og byens dyr og natur.

Denne tredje bog i Kontaktserien fortsætter og udbygger grammatik 
og udtalekurset fra seriens første bøger. Ligeledes forbereder bogen 
kursisterne til den modultest, der afslutter DU2 modul 3. 

Køb dine materialer på gyldendal-uddannelse.dk 
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I  DY B D E N M E D

Den gode fjernundervisning kræver helt andre forbere-
delser end dem, vi ser lige nu under corona-krisen, siger 
Marianne Riis.   
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D et er ekstremt svært at lære at smage 
en sauce bearnaise til eller mærke, 
om et stykke træ er slebet glat nok 
til gennem en computer. Til gengæld 
kan det for nogle være lettere at kom-
munikere om, at noget er svært, når 
de sidder foran skærmen.

Sådan lyder nogle af perspektiverne ved den fjern-
undervisning, coronakrisen har tvunget undervisere i 
hele landet ud i. Undervisere har lige nu vidt forskellige 
oplevelser, og derfor vil der også være vidt forskellige 
meninger om, hvad fjernundervisning kan bruges til, når 
verden igen bliver mere normal, forudser Marianne Riis. 
Hun er lektor på professionshøjskolen Absalon og har i 
omkring 20 år som både underviser og forsker beskæfti-
get sig med at inddrage digitale medier i undervisning.

- Flere vil sandsynligvis efterspørge fjernundervisning, 
fordi de nu har fået øjnene op for, at det giver nogle mu-
ligheder. Andre vil sige, at det ikke virker. De har ikke fået 
undervisningen til at fungere, hvilket ikke er så mærke-
ligt, for de fik to dage til at forberede det, og så skal der 
ret meget held til for at få succes, siger hun.

Sammenlignet med større lande har vi i Danmark ikke 
mange erfaringer med fjernundervisning, for netop lan-
dets størrelse gør, at vi normalt har gode muligheder for 
at mødes fysisk. Der er dog foregået fjernundervisning i 
et godt stykke tid. Flere tilbyder det for blandt andet at 
gøre uddannelserne fleksible og tilgængelige for kursi-
ster, der har svært ved at passe det ind i deres hverdag 
eller har langt til uddannelsesstedet.

Søger mod det trygge
Netop baggrunden for, hvorfor en skole gør en del af un-
dervisningen digital, er vigtig, forklarer Marianne Riis.

- Mange har oplevet, at det er svært, fordi pædagogik-
ken ikke har været udgangspunktet, men man skal netop 
tage udgangspunkt i det pædagogiske, ellers er det ikke 
meningsfuldt. Der er da også skoler, som arbejder med 
virtuel undervisning for, at eleverne skal tilegne sig de 
digitale kompetencer, siger hun.

Med andre ord er der stor forskel på det udgangspunkt, 
lærere har arbejdet ud fra, da coronakrisen kastede dem 
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Viden, forberedelse og mod skal være til stede 
for at få fjernundervisningen til at lykkes 
for alvor, lyder det fra lektor og tidligere 
erhvervsskolelærer Marianne Riis, der i 20 år har 
arbejdet med virtuel undervisning. Hun giver et 
bud på, hvad vi indtil nu har lært af coronakrisen.

– Hvad har vi lært 
af undervisning på 

afstand?

Fjern-
undervisning 

kræver 
modige 

lærere 
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hovedkulds ud i 100 procent undervisning på af-
stand. 

De manglende erfaringer fik sandsynligvis 
mange undervisere til at søge mod teknologier, der 
simulerer, hvad lærere plejer at gøre. 

- De har brugt Skype, Zoom, Meet og den slags, 
som kan ligne almindelig undervisning. Det er 
meget styret af underviseren, og det er ikke så 
engagerende for eleverne. Det er det heller ikke i 
det fysiske klasselokale, men det er endnu værre 
online, så det er dejligt at opleve, at der aktuelt 
eksperimenteres med andre måder at undervise 
virtuelt på, siger hun.

Tid til gentagelser 
Andre tilgange kan tage udgangspunkt i at bevæge 
sig væk fra den synkrone undervisning – som fore-
går i realtid – og udnytte nogle af de muligheder, 
der ligger i asynkron undervisning. Her kan man 
for eksempel give elever opgaver, de skal løse ved 
at svare skriftligt, via en lille video eller på andre 
måder.

- Nogle elever vil have stor gavn af, at de ikke 
skal svare med det samme som i klasseværelset, 
men måske lige kan gå rundt en time og tænke lidt 
over tingene og så sende et svar. Det er også en for-
del, at man kan gå tilbage og læse tekster eller se 
videoer igen, forklarer Marianne Riis.

Den asynkrone undervisning giver også god 
mulighed for at arbejde med feedback, som ikke 
nødvendigvis består af at give rigtige svar. Det kan 
også være vejledning i, hvordan eleven kan arbejde 
videre, så arbejdet kommer til at foregå i en dialog, 
hvor der bliver sendt ændrede udgaver frem og 
tilbage.

Marianne Riis henviser til, at man ifølge sociale 
læringsteorier lærer bedst, når man selv er aktiv, og 
det giver de interaktive medier netop mulighed for, 
både mellem lærer og elever og eleverne indbyrdes.

- Opretter eleverne et fælles google-dokument, 
som de skal skrive i og samarbejde om, lærer de i 
høj grad, når de skal meningsforhandle. Det gør 
de, fordi de tager aktivt del i det, siger hun.

Udsæt praktiske fag til senere
I nogle fag er det en stor udfordring at lave fjer-
nundervisning med en høj grad af læring. Det 
gælder ikke mindst praktiske fag, hvor man blandt 
andet bruger andre sanser end syns- og høresan-
sen. Det gør det svært at lære ved at læse tekster 
eller se videoer.

Marianne Riis

Lektor på Professionshøjskolen Absalon.

Oprindeligt uddannet ernærings- og 
husholdningsøkonom og arbejdede som 
underviser på Hotel- og Restaurantsko-
len i København, hvor hun også tog en 
master i it og læring på Aalborg Univer-
sitet.

Har været ansat på E-learning Lab på 
Aalborg Universitet, har skrevet en ph.d. 
om fjernundervisning og været ansat på 
Nationalt Center for Erhvervspædago-
gik og Danmarks Evalueringsinstitut.
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- Når en elev ikke selv kan udføre de praktiske 
opgaver, har det ikke stor læringsmæssig værdi. I 
princippet kan man godt lære elever at lave sauce 
bearnaise derhjemme, ligesom en tømrer kan ar-
bejde i baghaven, men der er mange udfordringer. 
For det første har alle ikke et ordentligt køkken 
eller en baghave, og i en del fag er der også sikker-
hedsmæssige problemer, siger Marianne Riis.

I stedet må man på skolerne spørge sig selv, 
hvad der giver bedst mening at undervise i via en 
skærm, og hvad man er nødt til at udsætte til se-
nere. 

- I de praktiske fag bruger man jo kroppen og 
sanserne. Man kan ikke lære at smage en sovs til 
og at give den rette konsistens via en computer. 
Det kan man ikke læse sig til, siger hun.

Distancen kan være god for sårbare elever
Umiddelbart kunne man tænke, at virtuel under-
visning kan være et stort problem, hvis man har 
elever, som er frafaldstruede eller har sociale pro-
blemer. Det kan det også, men det er ikke altid en 
ulempe, forklarer Marianne Riis.

- Det er en stor fordel, hvis man kender hin-
anden i forvejen. Der er mange eksempler på, at 
undervisere er gode til at sende beskeder til elever, 
som har det svært, og at man organiserer virtuelt 
gruppearbejde på måder, der engagerer eleverne. 
Det behøver ikke at gøre det vanskeligere, siger 
hun.

I nogle tilfælde kan det faktisk være en fordel 
med afstand.

- Forskning viser, at det for nogle kan være let-
tere at åbne for svære emner, når man kommuni-
kerer gennem en computer. På samme måde har 
en del lærere fortalt, at elever, de var bekymrede 
for, faktisk er blomstret op under coronakrisen, 
hvor de har modtaget fjernundervisningen, siger 
hun og tilføjer, at det for eksempel kan hjælpe 
nogen, at de pludselig ikke skal konkurrere med 
andre om at nå at svare i klasseværelset.

Vil du læse mere?  
Tre gode om fjernundervisning

Webside med rådgivning og liste 
over gratis værktøjer:  
edtechdonor.dk

Webside og forskellige rapporter  
og inspiration:   
www.eva.dk/voksen-
efteruddannelse/erfaringer-
digitalisering-veu-0

Webside med diverse ressourcer: 
emu.dk/grundskole/dansk/
gode-rad-til-undervisning-i-
forbindelse-med-covid-19

Fjernundervisning 
kræver mod til at fejle
Men hvad kræver det af 
lærere at få undervisnin-
gen til at fungere, når 
den foregår på afstand og 
gennem en computer? Det 
korte svar er mod.

- Læreren får en anden 
rolle. For gør man, som 
man plejer i klasselokalet, kommer man til at se på en 
skærm med 25 bittesmå ansigter. Det er nærmest umu-
ligt at aflæse ansigter og kropssprog, så som lærer kan 
man blive usikker på sig selv. Derfor skal man have mod 
til at prøve andre tilgange og dermed også mod til at 
fejle, siger hun.

Marianne Riis peger på, at også viden om, hvad de 
forskellige teknologier egner sig til, er vigtig. Det er dog 
langt fra nok.

- Det handler ikke om, at man kan en masse teknolo-
gier. Det svære er at få pædagogikken, didaktikken og 
teknologien til at fungere sammen, så det bliver me-
ningsfuldt for eleverne. Det tager tid at lære, siger hun.

Derfor anbefaler hun, at undervisere fokuserer på én 
teknologi ad gangen og bliver fortrolig med at bruge den.

- Når man har vænnet sig til at bruge teknologien og 
kender mulighederne i den, kan læreren tænke ud af 
boksen og være innovativ. Er man usikker, kommer man 
sandsynligvis til at gøre, som man plejer. Der findes ikke 
rigtig et quick fix, siger Marianne Riis og vender tilbage 
til, at undervisningen fra hjemmekontoret kræver mod.

- For nogle undervisere er det en hæmsko, at de ved, 
at der er andre tilskuere end eleverne selv. Kærester, 
forældre og søskende kigger med, og det kræver mod og 
gåpåmod at undervise for hele verden, siger lektoren, der 
advarer mod at drage alt for faste konklusioner på bag-
grund af erfaringerne fra tiden med corona.

- Lærerne høster mange erfaringer i øjeblikket, både 
gode og dårlige. Men vi skal huske, at al god undervisning 
kræver forberedelse, viden og erfaring – hvad enten den 
foregår ansigt til-ansigt eller virtuelt. Derfor skal vi også 
passe på med at sammenligne, hvad der sker nu, med 

 „
Det svære er at få pædagogikken, 
didaktikken og teknologien til at fungere 
sammen, så det bliver meningsfyldt for 
eleverne. 
Marianne Riis

http://edtechdonor.dk/
https://www.eva.dk/voksen-efteruddannelse/erfaringer-digitalisering-veu-0
https://www.eva.dk/voksen-efteruddannelse/erfaringer-digitalisering-veu-0
https://www.eva.dk/voksen-efteruddannelse/erfaringer-digitalisering-veu-0
https://emu.dk/grundskole/dansk/gode-rad-til-undervisning-i-forbindelse-med-covid-19
https://emu.dk/grundskole/dansk/gode-rad-til-undervisning-i-forbindelse-med-covid-19
https://emu.dk/grundskole/dansk/gode-rad-til-undervisning-i-forbindelse-med-covid-19
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FIRE FRISKE FRA FORSKNINGEN

 Ungdoms
uddannelserne er 
opdelt efter køn
Køn spiller fortsat en stor rolle, når unge i 9. 
klasse skal vælge ungdomsuddannelse. Det 
kommer sikkert ikke bag på mange, og nu 
slår en undersøgelse fra Danmarks Evalu-
eringsinstitut det fast igen. Forskellen er især 
tydelig på erhvervsuddannelsernes hovedom-
råder. Undersøgelsen viser også, at piger og 
drenge griber deres valg af uddannelse meget 
forskelligt an. Pigerne er generelt mere opta-
gede af at vælge uddannelse og træffer valget 
tidligere end drengene. Samtidig er pigerne 
mere tilbøjelige til at dele deres overvejelser 
med deres familie, ligesom mange af især de 
piger, der vælger at gå på gymnasiet, føler sig 
pressede i deres valg.

 Karakterfrie elever 
føler sig mindre 
pressede
Karakterer er både positive og negative for 
unge. Det viser en analyse, som Danmarks 
Evalueringsinstitut har foretaget blandt ele-
ver i 1. g på 15 gymnasier. 65 procent af ele-
verne følte sig mindre pressede af at gå i 
skole, i det år hvor de som led i forsøget ikke 
fik karakterer. Gymnasieeleverne oplevede, 
at karakterfriheden styrkede fællesskabet 
og samarbejdet i klassen. Desuden opfattede 
de i højere grad læreren som en faglig støtte. 
Omvendt savnede 69 procent den anerken-
delse, de fandt de kunne få med karakterer, 
ligesom 40 procent – især dem i top og bund 
rent fagligt – betragtede karakterer som vig-
tig del af deres identitet.

 Forældres 
skilsmisse kan 
påvirke børnenes 
karakterer
Er forældrene separerede eller skilte, kan det 
påvirke deres børns karakterer i negativ ret-
ning. Det viser en undersøgelse, som forskere 
fra det uafhængige norske forskningscenter 
NORCE har foretaget. Konklusionen bygger 
på data fra svar fra 10.257 unge i alderen 16 
til 19 år. Konkret fandt de norske forskere, at 
det især er unge med forældre, der har en re-
lativt høj uddannelse, som kan ende med at 
få lavere karakter sammenlignet med børn 
af forældre med en lavere uddannelse. Mere 
præcist er det især mødrenes uddannelsesni-
veau, som lader til at have betydning for deres 
skilsmissebørns karakterer.

 Stress ekstremt 
udbredt blandt 
amerikanske lærere
Oplever du arbejdet som lærer som stres-
sende, er du ikke alene. I en undersøgelse, 
som forskere ved University of Missouri har 
foretaget blandt undervisere på klassetrinene 
fra sjette til niende klasse, svarer 94 procent, 
at de føler sig stressede. Samtidig fortæller 
28 procent af de adspurgte lærere, at de op-
lever høj stress, men at de kun i ringe grad er 
i stand til at håndtere det. Forskerne henvi-
ser til, at lærerens stressniveau kan have ne-
gative konsekvenser for elevernes læring. De 
opfordrer derfor til, at undervisere screenes 
for stress, og at der skabes arbejdsmiljøer, 
hvor det er muligt for dem at håndtere deres 
krævende job. 

A
F A

N
D

R
E

A
S A

N
TO

N
I LU

N
D

Forskningsprojek
ter, som omtales 
på denne side er 
udgivet inden for 
det seneste halve 
år. Udgivelserne er 
udvalgt, fordi de 
kan give en brugbar 
viden på mindst et 
af de ansættelses
områder, hvor Ud
dannelsesforbundets 
medlemmer arbej
der. Konklusionerne 
i forskningen afspej
ler ikke nødvendigvis 
Uddannelsesforbun
dets holdninger.

Læs flere  
forskningsnoter  
på Udddannelses 
bladet.dk/forskning 
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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 
under visningsdifferentiering er, og 
gør det mere enkelt for dig at hånd-
tere en differentieret undervisning.

Klasseledelse
Klasseledelse handler om at skabe et 
positivt læringsmiljø, hvor eleverne 
har de bedste betingelser for at lære 
og udvikles som mennesker. Kurset  
i klasseledelse giver viden om, hvad 
klasseledelse er, og konkrete bud på, 
hvordan du skaber en varieret under-
visning, der involverer og engagerer. 

Digitale teknologier
Dette kursus giver dig et overblik 
over, hvad digitale teknologier er, og 
det gør dig endnu skarpere på, hvor-
dan du kan bruge digitale teknologier 
didaktisk meningsfuldt. Du kommer 
til at arbejde med dine egne it-kom-
petencer og bliver derigennem bedre 
til at styrke dine elevers digitale 
færdigheder. Kurset gennemgår også 
en række specifikke teknologier.

U
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Mangler du en introduktion til, hvordan du bruger film i undervisningen, eller hvordan du arbejder 
med feedback? Så er Didaktika noget for dig.

Didaktika er et digitalt univers med efteruddannelseskurser til EUD-lærere. Kurserne dækker bredt 
fra differentiering til brug af digitale teknologier i undervisningen. Kurserne giver dig praktiske bud  
på, hvordan du kan eksperimentere med didaktik i din undervisning. 

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

Didaktika
Efteruddannelses-
kurser i didaktik

Til dig, der 
underviser 
på EUD
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Det er altid svært at spå. Men det er om 
muligt blevet endnu sværere efter udbrud-
det af COVID-19. Det gælder ikke mindst for 
landets uddannelsesinstitutioner, der måtte 
afbryde undervisningen i klasseværelserne 
og på værkstederne, da regeringen i starten 
af marts lukkede store dele af Danmark.

Alligevel har Uddannelsesbladet bedt en 
række skoleledere og eksperter give deres 
bud på, hvad der venter på den anden side af 
corona-krisen, når det gælder uddannelses-
institutionernes økonomi, elev- og kursist-
grundlaget og deres undervisningsform.

Du kan læse deres spådomme på de føl-
gende sider og i de fulde versioner af artik-
lerne på Uddannelsesbladet.dk.     

Et kig i 
krystalkuglen

Hvordan kommer dit arbejdsområde til at se 
ud i en fremtid, der er præget af udbruddet 
af corona og dens efterdønninger? Det har 
Uddannelsesbladet indsamlet otte bud på.

T E M A
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 „
Helt afgørende, at vi 
sikrer, at alle elever får et 
tilbud om at kunne starte 
på et praktikcenter, og 
at praktikcentrene får 
tilført ressourcer.
Lars Kunov, direktør for 
interesseorganisationen Danske 
Erhvervsskoler og -Gymnasier
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Erhvervsuddannelserne og er-
hvervsskolerne er en væsentlig 
del af løsningerne for at få sat 
skub i samfundet igen, når co-
rona-krisen engang er overstået. 

Sådan lyder vurderingen fra Lars Kunov, 
der er direktør for interesseorganisationen 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier. 

- Vi skal byde os til som institutioner, der 
kan samle de gode kræfter i lokalområdet 
både i erhvervsliv, det offentlige og blandt 
de øvrige uddannelsesaktører. Erhvervs-
skolerne har potentialet og har tidligere vist 
sig rigtig dygtige, når det handlede om at 
være omdrejningspunkt for lokal udvikling i 
svære tider, påpeger Lars Kunov.

Kræver lokal beslutningskraft 
Skal det lykkes for erhvervsuddannelserne 
at spille den rolle, skal politikerne dog også 
sikre, at skolerne stadig har den nødvendige 
handlekraft, understreger han. 

- Skolerne har leveret varen under corona-
krisen, og statsministeren fremhævede da 
også på sit pressemøde den 14. april, at det 
var godt, at beslutningskæden i Danmark 
generelt er lav, og at man ikke skal gennem 
ti led for at træffe beslutninger. Så derfor 
skal vi bevare skolernes muligheder for at 
træffe lokale beslutninger på lokale proble-
mer og droppe den centralisering, der var 
lagt op til før krisen, mener Lars Kunov.

Direktøren for Danske Erhvervsskoler og 
-Gymnasier forventer desuden, at der sæt-
tes gang i investeringer fra regeringen oven 
på corona-krisen.  
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On cumque pellitest laut 
faccuscia etus cone voleseq 
uamenecus. Numqui sectotas 
eum quis et haribea tatempori 
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Erhvervs -
uddannelser  
er  vigtige i  
genopbygningen 
af Danmark
Ligesom ved andre kriser spiller de fremtidige 
faglærte en afgørende rolle, hvis hjulene i 
samfundet skal rulle igen. Men det kræver, 
at skolerne har lokal beslutningsmagt, 
og at der investeres i dem, mener Danske 
Erhvervsskoler og -Gymnasier.
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Hvis fjernundervisning på grund af corona-
krisen ender med at have stået på i længere tid 
på VUC’erne, kommer den til at bide sig fast 
hos undervisere og kursister, spår forsker fra 
Danmarks Evalueringsinstitut. Han kan dog 
ikke forestille sig, at e-læring helt vil overtage 
undervisningen i klasseværelserne.

Corona-udbruddet kan muligvis blive fjernundervis-
nings gennembrud på VUC’erne. Vel at mærke fjern-
undervisning af en højere kvalitet, fordi kursisterne, 
underviserne, undervisningsinstitutionerne og 

udbyderne af fjernundervisning har gjort sig erfaringer, som de 
kan bygge videre på.

Det vurderer Michael Andersen, der er chefkonsulent i enhe-
den Voksen- og efteruddannelse under Danmarks Evaluerings-
institut, EVA. Han tror, at hvis først fjernundervisningen har 
stået på i en lidt længere periode, vil den blive en vane. 

- Så bliver det svært bare lige at gå helt tilbage til at under-
vise, sådan som man gjorde før corona-krisen, påpeger Michael 
Andersen.

E-læring vil ikke erstatte klasseværelserne 
Selv om han spår et boost for e-læring, forudser Michael An-
dersen ikke, at e-læring helt kommer til at afløse den tilste-
deværelsesundervisning, man har været vant til på VUC. Han 
vurderer snarere, at der vil komme en blanding af de to under-
visningsformer – også kaldet blended learning.

- Fordelen ved blended learning er, at man kan tage det bed-
ste fra begge verdener. Når mennesker skal lære hinanden at 
kende, eller man skal skabe konsensus i et læringsmiljø, så kan 
tilstedeværelse noget, der kan være svært at hamle op med i e-
læring, forklarer Michael Andersen.

Omvendt er den største fordel ved e-læring ifølge ham dens 
fleksibilitet. Undervisningen kan finde sted, hvor og når det 
passer deltagerne, hvilket er en fordel for eksempelvis kursi-
ster, som bor langt væk fra deres uddannelsescenter. Og så kan 
det være en fordel at bruge programmer på egen hånd til at 
træne færdigheder med.

- Nogle lærer glimrende ved at arbejde selvstændigt, mens 

Behov for investeringer  
- Forhåbentlig bliver det ikke et spørgsmål 
om at holde gang i ting, som de var, men 
investeringer i fremtiden – den grønne. 
Det vil kræve uddannelse af flere faglærte 
og ikke mindst efteruddannelse af mange, 
efterlyser Lars Kunov.

Uagtet de igangsatte politiske initiativer 
er der dog udsigt til en lavkonjunktur, som 
kan betyde, at der fremover bliver færre 
praktikpladser. 

- Derfor er det helt afgørende, at vi sikrer, 
at alle elever får et tilbud om at kunne starte 
på et praktikcenter, og at praktikcentrene 
får tilført ressourcer og rammer, så vi kan 
give de elever, der går der, et tilbud af høj 
kvalitet, understreger Lars Kunov. 

Værdifulde pædagogiske erfaringer
Ser man på corona-udbruddets betydning 
for selve undervisningen på erhvervsuddan-
nelserne, har skolerne gjort sig nogle vær-
difulde erfaringer, mener Lars Kunov. Ifølge 
ham er der sket et stort spring fremad i nye 
undervisningsmetoder og digitalisering un-
der krisen. 

- Det er utroligt, hvad der er lykkedes. 
Det er et pædagogisk udviklingsprojekt af 
dimensioner, men projektet har også lært os 
noget om, hvor vigtigt nærvær, kontakten 
til eleverne og styrkelse af fællesskabet er, 
fortæller Lars Kunov.

Han er derfor bekymret for, hvilke konse-
kvenser den manglende tilstedeværelse på 
skolerne kan få for de mest sårbare elever.

Nedlukningen af skolerne har ifølge ham 
– desværre også på den hårde måde – været 
med til at tydeliggøre værdien af uddannel-
sernes praktiske del.

- Det er kernen i vores uddannelser. Det 
taktile og fornemmelsen for materiellet el-
ler for håndteringen af kunden, det kan vi 
ikke erstatte med virtuel undervisning. Vi 
står altså også med en stor opgave, idet en 
del af vores elever ikke har fået alt det, de 
skal bruge, påpeger Lars Kunov, forud for 
meldingen om åbningen af erhvervsuddan-
nelserne. 

Samlet set har han dog en tro på, at er-
hvervsuddannelserne vil stå på et stærkere 
pædagogisk grundlag, efter at corona-krisen 
er overstået. 
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Fjernundervisning 
kan bide sig fast 
på VUC

T E M A
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Ungdomsskolernes økonomi er afhængig af 
samfundets generelle økonomi, og derfor kan 
udbruddet af corona få konsekvenser. Det vur-
derer Ejnar Bo Pedersen, der er sekretariats-

chef for Ungdomsskoleforeningen.
- På ungdomsskoleområdet er spørgsmålet, om kom-

munerne kan blive tvunget ud i besparelser afhængigt 
af, hvor meget de kan få lov til at sætte skatten op, og 
hvordan deres finansieringsgrundlag i øvrigt bliver. Hvis 
de skal spare, så er erfaringen, at det kan gå udover de 
skoleområder, som ikke er så forældretunge, forklarer 
Ejnar Bo Pedersen.
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andre er mere afhængige af løbende at have 
en interaktion med en underviser. Derfor 
skal man ikke bruge e-læring i alle situa-
tioner. Men i nogle tilfælde vil det give god 
mening og muligvis være en bedre løsning 
end tilstedeværelsesundervisning, pointerer 
Michael Andersen.

E-læring kræver investeringer
En nærliggende tanke kan være, at e-læring 
er en billigere undervisningsform for sko-
lerne. Men det afviser Michael Andersen.

- Hvis undervisningen skal have samme 
høje kvalitet, så er det ikke umiddelbart 
noget, som man skal regne med at spare 
penge på. Man skal bruge ressourcerne på 
en anden måde. Så man skal ikke gå i gang 
med e-læring for at spare penge, understre-
ger chefkonsulent hos EVA, som sidste år 
gennemførte en undersøgelse af digitalise-
ringen på voksen- og efteruddannelsesom-
rådet.

Investeringerne omfatter køb af lærings-
platforme, kompetenceudvikling af undervi-
serne og udvikling af nyt undervisningsma-
teriale og nye opgavetyper.

- Så det kan godt være, at der er noget, 
som man kan rationalisere, men til gengæld 
skal underviserne bruge mere tid på feed-
back til den enkelte deltager i stedet for at 
kunne tale til flere i et klasserum, påpeger 
Michael Andersen. 

Ungdomsskoler 
kan få brug for 
samarbejde med FGU 
og virtuelle klubber

 „
Nogle lærer glimrende ved 
at arbejde selvstændigt, 
mens andre er mere 
afhængige af løbende at 
have en interaktion med en 
underviser.
Michael Andersen, chefkonsulent i EVA
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Et øget samarbejde med FGU’erne kan blive en 
måde at fastholde ungdomsskolens elever på. 
Og så kan krisen måske sætte gang i udviklingen 
af digitale tilbud på ungdomsskolerne, vurderer 
Ungdomsskoleforeningen.
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Og det, frygter han, kan gå ud over ung-
domsskolerne.

- Jeg tror såmænd gerne de unge vil til-
bage til vores tilbud. Og vores skoleområde 
har tidligere været god til at finde nye løs-
ninger. Det tror jeg også, det vil være i stand 
til igen, og det kan blive nødvendigt efter 
sommerferien, vurderer han.

Han frygter dermed samlet set ikke, at 
elevgrundlaget vil blive mindre.

Opfordrer til samarbejde med andre
Ejnar Bo Pedersen største bekymring er 
derimod, at kriser generelt oftest rammer 
udsatte og sårbare særligt hårdt – og her er 
corona-krisen næppe en undtagelse.

Han opfordrer derfor ungdomsskolerne 
til at indlede kontakt til og samarbejde med 
andre uddannelsesinstitutioner og hjælpe 
dem mere systematisk med at støtte op om 
deres undervisning med fritidsundervis-
ning, events og klubvirksomhed. Det kunne 
eksempelvis være skoler inden for den for-
beredende grunduddannelse (FGU).

Enkelte ungdomsskoler har tidligere også 
undersøgt mulighederne for, at især udsatte 
elever får et skoletilbud fra klokken otte til 
klokken 21. Det kunne ifølge Ejnar Bo Peder-
sen være en anden vej at gå for at forsøge at 
holde fast i de sårbare elever. 

- Man kan måske forstille sig, at der vil 
være skoler, som vil eksperimentere med at 
lave nogle efterskolelignende tilbud, hvor 
eleverne kan stimuleres i alle døgnets 24 
timer, siger  Ejnar Bo Pedersen.

Digitalisering af ungdomsskolerne
Vender man blikket mod den øgede digitali-
sering af undervisningen, der er blomstret 
op under corona-krisen, ser sekretariatsche-
fen også muligheder i fremtiden.

Han tror, at brugen af digitale platforme 
til at afholde teammøder mellem lærerne 
kan vinde frem oven på corona-krisen.

- Det kan man spare tid og transport på. 
Mange af de møder, vi har holdt tidligere, 
har taget op til en dag og kostet mange 
penge i kilometergodtgørelse. Der kan 
måske frigøres nogle penge, som bruges 
på undervisning i stedet, påpeger Ejnar Bo 
Pedersen. 

Meget  større 
behov for 
 vejledning på 
beskæftigelses-
området 

Corona-krisen har allerede kostet titusinder 
af danskere jobbet. Mange af dem vil få 
brug for vejledning til at komme videre, og 
derfor er behovet for en samlet strategi for 
vejledningen på voksenområdet nu større 
end nogensinde før, mener Danmarks 
Vejlederforening.
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Når hele Danmark på samme tid er ramt af det, 
mange betegner som landets største krise i efter-
krigstiden, stiller det helt nye krav til vejlederne 
på beskæftigelsesområdet, lyder det fra Danmarks 

Vejlederforening.
- Lige for tiden oplever vi, at hele brancher lukker ned, og der 

er ingen tvivl om, at der vil være en del arbejdsløse i forbindelse 
med det, også selv om der er vedtaget hjælpepakker til det 
private erhvervsliv, fastslår Karina Meinecke, formand for Dan-
marks Vejlederforening.

Vejlederne har allerede redskaberne  
Under og efter corona-krisen kan vejlederne ifølge hende imid-
lertid ikke nødvendigvis bruge de samme strategier, som de har 
været vant til. 

- Der vil i en periode være få job at søge, og derfor vil der være 
behov for noget andet end hjælp til at søge nyt job, påpeger 
 Karina Meinecke. 

Vejlederne har dag ifølge hende de værktøjer, der skal til for 
at støtte de ledige selv i den ekstraordinære situation.

- Der vil være et behov for hjælp til refleksion og til at se nye 
veje, både for dem der har mistet deres job, og dem, der på 
grund af et usikkert arbejdsmarked ønsker at skabe en foran-
dring for sig selv. Og det kan vejlederne hjælpe med, forklarer 
Karina Meinecke. 

Det kan ifølge hende eksempelvis dækkes ved hjælp af vejled-
ning – eventuelt i grupper – med rum til refleksion, og så kan 
der også blive behov for at åbne op for mere kompetenceudvik-
ling og uddannelse. 

Behov for en samlet strategi
Også på det mere medmenneskelige plan oplever formanden 
for Danmarks Vejlederforening, at corona-krisen stiller særlige 
krav til vejlederne.

- Der vil være en periode med en frustration, en frygt og en 
sorg over at have mistet et job, man måske har været rigtig glad 
for, og som sikrede, at regningerne kunne betales. Her er det 
vigtigt, at vi som vejledere er der til at støtte og lytte, men også 
til at motivere og skabe muligheder, pointerer Karina Meinecke.

Derfor bør corona-krisen være anledning til, at vi ser på de 
muligheder, der er for voksne på vejledningsområdet, mener 
Danmarks Vejlederforening.

- Der har igennem flere år manglet en samlet strategi på 
voksenvejledningsområdet. Der mangler en sikkerhed for, at 
alle voksne har mulighed for at få vejledning i forbindelse med 
uddannelse og job. Det behov er ikke blevet mindre i denne tid, 
understreger Karina Meinecke. 
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Vejlederne har allerede 
de værktøjer, der skal 

til for at støtte de ledige 
selv i en ekstraordinær 

situation, mener Dan-
marks Vejlederforening.
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For landets sprogcentre står corona-krisen 
på skuldrene af en anden krise. Sprogcen-
trene er nemlig underlagt et krav om del-
tagerbetaling, som har decimeret antallet 

af kursister, der benytter sig af tilbuddet. 
- Allerede inden corona havde sprogcentrene 

ikke et antal kursister, der gav indtægter som 
kunne matche deres huslejer og øvrige udgifter. 
Alle sprogcentrene havde allerede skåret voldsomt 
i antallet af lærere, administratorer og ledere for 
at få en drift, der kunne overleve, indtil gebyrerne 
forsvinder, forklarer han.

- Og det ser ud, som om sprogcentrene får et 
ordentlig gok i nødden som følge af nedlukningen. 
Det betyder, at de fleste af sprogcentrene – såvel 
de private, de halvprivate som de kommunale – får 
store underskud på trods af hjælp fra staten, for-
udser Lars Nordborg.

Sprogcentrene har samtidig ikke fået ekstra 
modultakster, således som han havde ønsket, men 
blot en mulighed for at modulskifte kursisterne 
uden test og dermed indløse modultaksterne.

Lidt lys under sommerferien vil være, at bru-
gerbetalingen bliver ophævet 1. juli. Og dermed vil 
sprogcentrene have et bedre udgangspunkt, end de 
havde inden corona-krisen. 

Kan være konkurser i vente
I august forventer Lars Nordborgs dog stadig, at 
der ikke vil være lige så mange kursister som in-
den corona-krisen.

Sprogcentrenes 
økonomi presses 
yderligere af  
Corona-krisen 
Selv om mange sprogcentre i forvejen er tvunget i knæ, 
kan der være lysere tider i vente på den anden side af 
sommerferien, når deltagerbetalingen er afskaffet, og 
corona-udbruddet forhåbentligt er overstået. Det mener 
De Danske Sprogcentre.

T E M A

Han forventer derfor, at de mest pressede 
sprogcentre stadig vil trække deres gæld 
med sig helt frem til efteråret. 

- Så medmindre der bliver gjort mere, vil 
der være konkurser i løbet af efteråret hos 
nogle af de private sprogcentre, hvor kom-
munerne eller andre ikke holder hånden 
under dem, vurderer Lars Nordborg.

På længere sigt er han dog mere fortrøst-
ningsfuld. 

- Med tiden vil der komme en langsom 
stigning i kursisttallet, fordi gebyrerne er 
blevet ophævet. Samtidig kan der komme 
nye kursister fra andre lande, spår Lars 
Nordborg, men understreger, at det i høj 
grad er afhængigt af, at væksten i Danmark 
kommer på ret køl igen. 

Fjernundervisningen vil aftage igen
Selvom lærerne under corona-krisen har 
arbejdet hårdt for at bevare kontakten til 
kursisterne, så er der en stor del af dem, det 
ikke er lykkedes at holde snor i ved hjælp af 
e-læring.

Nogle af de kursister, det er sværest at 
holde fast i ved hjælp af fjernundervisning, 
er ifølge Lars Nordborg selvforsørgende 
kursister, der eksempelvis arbejder med ren-
gøring, og som nemt tyr til overspringshand-
linger, hvis der ikke står en lærer foran dem, 
efter at de har knoklet på arbejdet i 11 timer.
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Medmindre der 
bliver gjort mere, 
vil der være kon-
kurser i løbet af 
efteråret hos
nogle af de private 
sprogcentre, vur-
derer De Danske 
Sprogcentre.
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FGU kan få  
ny kickstart  
ud af Corona-
krisen 

Hvad corona-krisen kommer til at betyde 
for FGU’ernes elevgrundlag, er ifølge 
Lone Hansen vanskeligt at spå om, for 
der er både forhold, der kan medføre en 

øgning i antallet af elever, og forhold, som kan føre 
til et fald. 

- Det kan gå begge veje, men mit bedste bud er, 
at det kan betyde en stigning i AGU-aktiviteten, da 
det er det spor, jobcentrene bruger og giver ledige 
uddannelsespålæg til, siger Lone Hansen, med 
henvisning til FGU's almene grunduddannelse.

Hun tør ikke gætte på, hvad krisen kan få af 
betydning for aktiviteten på produktionsgrund-
uddannelsen (PGU), men hun vurderer, at det er 
meget sandsynligt, at aktiviteten på erhvervs-
grunduddannelsen (EGU) falder.

- EGU’en er afhængig af praktikpladser. På 
nogle områder konkurrerer vores elever på EGU 

FGU er åbnet igen, men efter den 
langvarige lukning er der mere end 
almindelig grund til bekymring for flere 
FGU-elever. Rektor for landets største 
FGU ser dog også krisen som et afsæt 
til en ny fælles faglighed og kultur.

 „
De fleste af 
sprogcentrene – såvel de 
private, de halvprivate 
som de kommunale  
– får store underskud på 
trods af hjælp fra staten.
Lars Nordborg, formand for  
De Danske Sprogcentre

- Der vil formentlig være et større 
run på e-læring. Men det vil være i en 
kortere periode, mens det stadig er 
frisk i hukommelsen hos dem, som 
har prøvet det under corona-krisen 
– medmindre altså, at der bliver in-
vesteret meget i det, og at lærerne er 
meget opsatte på det, forudser Lars 
Nordborg.

En mulighed for, at fjernunder-
visningen alligevel er kommet for at 
blive på sprogcentrene, er, at kursi-
sterne mod Lars Nordborgs forvent-
ning efterspørger det.

- De kan stemme med fødderne, så 
i sidste ende vil det være, hvad kur-
sisterne efterspørger, som afgør, om 
der bliver mere e-læring, forklarer 
han. 
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med lærlingene på erhvervsuddannelserne. 
Og når der er virksomheder på det private 
arbejdsmarked, som går konkurs, bliver 
der færre lærepladser til alle unge. Og EGU-
eleverne er måske ikke dem, der står forrest 
i køen. Samtidig har det i forvejen været 
svært at løbe EGU’en i gang. Og den her 
krise gør det ikke nemmere, forklarer Lone 
Hansen.

Stadig behov for FGU’en
FGU’ernes overordnede mål om at give 
de unge den faglige, personlige og sociale 
udvikling for at blive klar til en ungdomsud-
dannelse er uændret. Men den øgede ledig-
hed, som corona-krisen medfører, kan øge 
de unges motivation for at begynde på en 
uddannelse, lyder Lone Hansens vurdering.

- Der vil stadig være et behov for FGU’en 
hos de unge, som har svært ved at komme 
ind på en ungdomsuddannelse. Og hvis ar-
bejdsløsheden stiger, kan man forstille sig, 
at der faktisk vil være flere unge, som vil gå i 
gang med en uddannelse. Det kan tale for, at 
vi måske ligefrem får flere elever. Men her er 
spørgsmålet, hvor hurtigt det slår igennem, 
siger Lone Hansen.

Efter at regeringen lukkede store del af 
Danmark ned i starten af marts, er ledig-
heden steget markant. Og erfaringen fra 
finanskrisen er, at flere unge valgte at ud-
danne sig, efter at den krise brød ud.

Begrænset øget brug  
af digitalisering
Det er i en normal tilstand på FGU kun i 
undtagelsessituationer, at eleverne kan til-
bydes fjernundervisning. Derfor vil e-læring 
ifølge Lone Hansen ikke være noget, som 
man vil se en øget brug af på FGU’erne efter 
corona-krisen.

- Men det, jeg tror og håber kan ske, er, 
at vi bliver mere systematiske i den digitale 

understøttelse af vores læring. Vi er 
nye institutioner, som ikke har velaf-
prøvede læringsplatforme, sådan som 
man kender det fra blandt andet gym-
nasierne og erhvervsuddannelserne, 
siger Lone Hansen.

Hun fremhæver, at FGU’erne under 
corona-krisen har fået erfaringer med 
at udvikle og dele undervisnings-
materialer og opgaver og med at få 
eleverne til i højere grad at kommuni-
kere med hinanden digitalt. 

- Det kan måske endda kaldes en 
form for kickstart på en ny fælles 
faglighed og kultur. Når vi skal stå 
sammen ved at holde afstand, er det 
pludseligt blevet nemmere at mødes i 
Microsoft Teams organiseret omkring 
de faglige temaer og fag. Før kunne 
det være svært, når lærere fra vores 
fem bydelsskoler på Østerbro, Valby, 
Nørrebro, Amager og Vesterbro skulle 
mødes ansigt til ansigt, forklarer 
Lone Hansen.  

Det vil være erfaringer, som 
FGU’erne ifølge Lone Hansen også 
kan bruge efter krisen. 

 „
Når vi skal stå sammen 
ved at holde afstand, 
er det pludseligt blevet 
nemmere at mødes i 
Microsoft Teams.
Lone Hansen,  
rektor for FGU Hovedstaden

Fjernundervisningen kan stå over for 
et gennembrud på AOF-området, spår 
AOF Danmark.
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Selv om arbejdsløsheden er steget som følge 
af coronakrisen, truer det ikke nødvendigvis 
AOF-centrenes kursistgrundlag, vurderer AOF 
Danmark, som også tror, at krisen kan være en 
kickstart for e-læring på centrene.

AOF-centrene: 
Fjernundervisning 
kan være kommet 
for at blive

 C orona-virussen ser ikke umiddel-
bart ud til at true AOF-centrenes 
eksistensgrundlag. For selv om 
der er kursister, der er sprunget 

fra AOF-centrene på grund af virusudbrud-
det, er frafaldet begrænset, fortæller John 
Meinert Jacobsen, der er administrerende 
direktør for AOF Danmark, som er landsfor-
bund for blandt andet AOF-centrene.

- Når jeg siger begrænset, er det, fordi vi 
har været gode til at få noget online-under-
visning op at stå, påpeger han. 

Online-undervisning fortsætter 
På den anden side af corona-krisen vurderer 
John Meinert Jacobsen, at den online-un-
dervisning, AOF-centrene tilbyder inden for 
især forberedende voksenundervisning og 
ordblinde-undervisning, vil fortsætte. 

- Vi har brugt mange kræfter på, at det 
pædagogiske kommer op at stå på området, 
og på at få en arbejdsdeling op at stå, så vi 
kan tilbyde produkter på tværs af landet. 
Det, tror jeg, kan gøre vores tilbud endnu 
mere fleksible i fremtiden, vurderer John 
Meinert Jacobsen.

Holder den spådom stik, står fjernunder-
visningen over for et gennembrud på AOF-
området. Inden corona-udbruddet tog fart, 
var der nemlig ikke meget af AOF-centrenes 
arbejde, der foregik virtuelt.

- Der havde været en masse snak, 
en masse proces og en masse forsøg 
tidligere. Men nu har det virkelig fået 
en kickstart. Der er kommet et vold-
somt kollektiv fokus, og den seneste 
tid er vi virkelig rykket. Så jeg tror, 
det har en fremtid, lyder spådommen 
fra AOF Danmarks administrerende 
direktør.

Han understreger dog, at det ikke er 
ressource-besparende at skrue op for 
den virtuelle undervisning.

- Vi bruger allerede flere ressourcer 
på det lige nu, selv om vi på nuvæ-
rende tidspunkt er ret pragmatiske. 
Og hvis vi skal opretholde vores ambi-
tioner, skal vi lægge nogle parametre 
for kvaliteten ned over det. Så det 
kommer også til at koste, påpeger 
John Meinert Jacobsen.

En udfordring er, at mange af AOF-
centrenes kursister ikke er særlig 
vant til at være online, og en del af 
dem ikke engang har en computer 
derhjemme.

- Det vil være et fordyrende led, 
hvis vi skal stille udstyr til rådighed til 
dem, for at de kan gennemføre deres 
uddannelse. Så vi vil ikke kun skulle 
investere i platforme og pædagogik, 
men også infrastruktur, pointerer 
han. 

Ser gerne blended learning
Forskningen viser, at blandingen af 
fjern- og tilstedeværelsesundervis-
ning – også kaldet blended learning 
– giver det største udbytte.

- Det er i udgangspunktet nok også 
det bedste. Men jeg kunne ønske mig 
noget mere fleksibilitet. For hvis ren 
e-læring ellers kan gennemføres for-
svarligt med god kvalitet, så giver det 
nogle muligheder, som tvungen tilste-
deværelse står i vejen for, mener John 
Meinert Jacobsen.

Han ser især et potentiale i, at e-
lærings-klasser kan udbydes på lands-
plan og ikke er afgrænset til enkelte 
uddannelsescentre. 
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LÆRER TIL LÆRER

” Jeg vender tilbage 
til elevernes sidste 
succesoplevelse”
Martin Per Dybdal møder ofte 
elever, der bliver forvirrede el-
ler overvældede, når de bliver 
præsenteret for nyt stof. Og så 
blokerer de. Især giver mange op 
over for grammatik, fordi de tror, 
det er abstrakte begreber, som 
de skal lære udenad. Men han 
forklarer dem, at det er regler, 
der er vigtige for, at vi kan forstå 
hinanden.

Hvad gør du?
- Når elever eller kursister blo-
kerer, går jeg tilbage til det sted, 
hvor de senest havde en suc-
cesoplevelse. Hvis der for ek-
sempel er gået skuddermudder i 
grammatikken, spørger jeg dem, 

hvornår de sidst har haft det 
godt med stoffet. Og hvis sva-
ret for eksempel er, at det var, 
da vi havde ordklasser – at det 
var sjovt – så er det der, vi går 
tilbage til.

 Jeg forsøger generelt at for
enkle tingene og give dem ek
sempler, de kan forholde sig til. 
Jeg kan for eksempel sige, at det 
i forhold til tid er vigtigt, om Lise 
er kæreste med Jens, eller var 
kæreste, hvis du inviterer hende 
ud. Så ved du også, at du kan 
flytte ting i tid. 

 De fleste forstår nutid, og 
hvis de blokerer over for andre 
tider, kan vi gå tilbage dertil og 
med udgangspunkt i det lave ek
sempler på skiftende tider. De 
kan lave en streg – en tidslinje – 
med fortid, nutid og fremtid, og 
så bruger jeg nogle eksempler, 
som de skal placere på linjen. 
Men de skal kunne forstå det 
konceptuelt. For i dansk bruger 
man nogle gange nutid til at lave 
datid: ”Jeg går i Netto i morgen”. 
Det er fremtid, selv om det er en 
nutidsform, du bruger. 

 De er nødt til at forstå 

begreberne, og hvorfor man gør 
det her, for ellers bliver gram
matik bare udenadslære, lektier 
og pres og ting, som de får svært 
ved at bruge. Og jeg vil hellere 
have elever, der begår fejl, end 
elever, der ikke ved, hvad de gør 
og hvorfor. Jeg har også fokus 
på produktiv kompetence. Nogle 
tør ikke skrive en stil, fordi de er 
bange for at begå fejl. Her siger 
jeg til dem, at ”jamen, skriv no
get, for du kan ikke rette noget, 
der ikke er der. Få det ud af dit 
hoved og ned på papiret, så kan 
du altid rette det bagefter”. 

Hvorfor  
er det en god 
løsning?
Jeg bruger og vender tilbage til 
noget, de kender og er trygge 
ved. Og jeg kan se, at nogle flyt-
ter sig både fagligt og person-
ligt. Der er også nogle, der har 
udtrykt ønske om at uddanne 
sig videre. Det er jo en meget 
stort pædagogisk gevinst – så 
føler man, man har gjort sit job 
som lærer. 

Martin Per Dybdal. Har undervist i mere 
end 35 år på erhvervsskoler og VUC i dansk, 

engelsk, IT og er også autodidakt fotograf.  
Er ny anmelder på Uddannelsesbladet.
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Nye bøger  
og læremidler

A N M E L D E LS E R

Broen til Fagsproget
FORFATTER: HELENE THISE OG KATJA 
VILIEN FORLAG: SAMFUNDSLITTERA-
TUR ANTAL SIDER: 160. PRIS: 219 KRO-
NER. 

    

Helene Thise og Katja Vilien, bogens to 
forfattere, indleder ”Broen til fagspro-
get” med at kridte banen op for læseren. 
Det bliver fra første færd gjort klart, at 
bogen ”… bygger på en holistisk tilgang 
til udvikling af sprog i skolens fag” … 
og videre ”Vi arbejder… ud fra en sam-
mentænkning af de fire kulturteknikker 
læsning, skrivning, tale og lytning”. Ele-
ven positioneres som ”opdager”, ”udfor-
sker” eller ”ekspert” i undervisningen. 
Eleverne træder ind i forskellige roller, 
der giver forskellige rammer for sprog-
brug. Kravene øges gradvist i autentiske 
sprogbrugssituationer”.

Og tidligere i teksten anføres det, 
at ”Læreren kan stilladsere elevernes 
sproglige udvikling i faget ved at tilret-
telægge undervisningen som en række 
sprogbrugssituationer på en bro, hvor 
eleven gradvist udfordres sprogligt og 
fagligt”. 

At bruge ”Bromodellen” er at tilret-
telægge undervisningen i fire faser. De 
enkelte aktiviteter bygger på hinanden. 
Eleverne inddrages aktivt i arbejdet 

Bogtitler og læremidler er udvalgt 
af de enkelte anmeldere og er derfor 
ikke udtryk for en komplet fortegnelse 
over relevante udgivelser på området. 
Anmeldelserne afspejler ikke 
nødvendigvis Uddannelsesforbundets 
holdninger.

med, at sprog og fag skal læres i sam-
menhæng. Resursen er hele elevens 
aktuelle sproglige beredskab. Altså til 
enhver tid et inkluderende læringsmiljø.

"Sprogluppen” er et særligt pædago-
gisk redskab til at indkredse og synlig-
gøre elevernes udvikling. Sproget, der 
er fokus på, skal til enhver tid afspejle 
opgaven og aktiviteterne. De vil være 
forskellige og afpasset efter, om målet 
er at fortælle om en arbejdsproces eller 
et forløb, forklare en sammenhæng eller 
argumentere for et synspunkt. Læseren 
af denne bog guides omhyggeligt og 
inspirerende gennem ”Sprogluppens” 
muligheder i et af bogens kapitler. 

Thiese og Viliens forståelse af lære-
processen fremstår lidt som cremen af 
vor tids pædagogik. De rendyrker, sam-
menfatter og videreudvikler tydeligt 
nogle af de mest slidstærke og frugtbare 
dele af pædagogisk tradition og vestlig 
indlæringspsykologi. Tænk for eksempel 
Rousseaus ideer om læreren, der sætter 
rammerne for eleven og guider indlæ-
ringen i en ført bevægelse, eller Jerome 
Bruners om eleven som den lille viden-
skabsmand i en ”trial-and-error”-proces 
med flere.

Denne massive faglige ballast – både 
teoretisk og praktisk – gennemsyrer 
hele bogen. Brobygningsmodellen bliver 
præsenteret klart og overskueligt.

På side 20 skriver forfatterne selv: 
”Den teoretiske baggrund for vores 
arbejde er et funktionelt sprogsyn, 
hvor sproget skal bruges og udvikles i 
meningsfulde kontekster… Undervejs 
har læreren forskellige muligheder for 
at justere sværhedsgraden”. Dette am-
bitiøse mål for undervisning omsættes 
heldigvis i bunker af forslag med fin 
instruktion og vejledning.

Det betyder så, at det er hurtigt og let 
tilgængeligt for læseren at afgøre, hvilke 
ideer, der kan bruges umiddelbart eller 
som inspiration. Hele sidste kapitel i 
bogen er helliget ”Inspiration til brug af 
bogen” herefter desuden stikordsregi-
ster og litteraturliste. 

Alt i alt et velkomment bidrag til 
forståelse af og praktisk sprogunder-
visning. ”Læs, pluk og brug af bogen” 
er denne anmelders opfordring til både 
nye og garvede undervisere.
 Marianne Bindslev
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Grænseløs?  
Menneske – Tekno-
logi – Fremtid
FORFATTER: DORTHE HEDEGAARD 
MIKKELSEN M.FL. FORLAG: DANSKLÆ-
RERFORENINGEN, ANTAL SIDER: 170. 
PRIS 195 KRONER.

    

Vores egen H.C. Andersen drømte i ”En 
Digters Bazar” fra 1842 om Europa-
rejser i luftskibe.

Johannes V. Jensen skrev i novellen 
”Naaede de Færgen?” fra 1928, så man 
fornemmer hastigheden. Nutidens Olga 
Ravn skriver i ”De ansatte” fra 2018 om 
rumkolonier i det næste århundrede. Og 
så må vi endelig ikke glemme ”Lykke-
Per” fra 1898 af den teknik-forherli-
gende Henrik Pontoppidan.

Denne spændende antologi spænder 
vidt, men rummer en lang række yderst 
relevante tekster til belysning af menne-
skets fascination af teknik og samtidig 
den logiske begrænsning for mennesket.

Spørger man nutidens elever, hvad 
teknologi betyder for dem og deres hver-
dag, har de ofte svaret lige ved hånden 
– eller rettere i hånden: mobilen.

Den indeholder hele deres liv, svarer 
de nogle gange halvt i spøg. Men ofte 
føler de sig totalt koblet af verden uden 
den, der nærmest kan beskrives som 
deres livline.

Derfor vil denne aldeles glimrende 
antologi med disse temaer kunne bru-
ges i talrige sammenhænge i diverse 
undervisningsforløb – ikke mindst ved 
tværfaglige projektforløb:

 fFascination og advarsel
 fFuld fart frem
 f Jupiter på motorcykel

 fDer var så dejligt ude på landet
 fDet posthumane – kroppen og det 
evige liv
 fOmverdenen – den antropocæne 
tidsalder
 f - hertil litteraturliste og billedefor-
tegnelse.

Antologien sætter fokus på tre emner 
med litteraturen i centrum : 

 fHvad gør teknologi ved vores ople-
velse af verden?
 fHvad kan mennesket udvikle sig til?
 fHvordan kan vi forstå menneskets alt-
dominerende rolle på jorden og mu-
ligheden for selvskabte katastrofer?

Bogen rummer et særdeles godt og 
bredt udvalg af tekster fra mange genrer 
og perioder – dog med cirka halvdelen af 
teksterne fra år 2000 og frem.

Teksterne suppleres på glimrende vis 
af en række spændende, tankevækkende 
og måske lidt provokerende fotografier 
– ofte noget futuristiske. Godt arbejde!

Undervejs mærker man tydeligt 
forfatternes optagethed af teknik og 
teknologi, uden at det på nogen måde 
forstyrrer det samlede billede af det 
komplekse område eller det yderst rele-
vante tekstudvalg.

Hele bogen igennem ledsages hver 
tekst af særdeles gode og tydeligvis so-
lidt gennemarbejdede opgaver – flot-flot 
arbejde!

Sproget i opgaver og andre ledsa-
gende tekststykker plus de udvalgte 
fotografier er tilpasset målgruppen for 
ungdomsuddannelserne. På den måde 
mærker man tydeligt redaktørernes 
store og brede erfaring fra undervisning 
på flere niveauer og derved deres tætte 
tilknytning til nutidens unge.

Stor ros til Dansklærerforeningen, 
der støtter en sådan udgivelse. Men 
mest ros til redaktørerne for en aldeles 
glimrende antologi til et ellers noget 
forsømt område.
 Ole Fournais

Danske Koloni-
historier  
– fra sukker rør  
til Skipper Mix
FORFATTER: ANNE METTE FINDERUP 
M.FL. FORLAG: DANSKLÆRERFOR-
ENINGEN ANTAL SIDER: GRUNDBOG 
222,ANTOLOGI 167 PRIS: 189 KRONER.

    

Vi kan alle huske børnebogen ”Lille sorte 
Sambo” eller tegneseriehæftet ”Tintin i 
Congo”. Vi spiser gerne shawarma eller 
pita, men jeg tror dog, at vi yderst sjæl-
dent hører udtrykket ”Hun har bagdel 
som en hottentot-fedtbag”…

Disse emner bliver behandlet godt og 
grundigt i denne fremragende grundbog 
og den tilhørende antologi. Grundbogen 
giver med tre temakapitler en glimrende 
introduktion til nye globale vinkler i un-
dervisningen:

 fKolonialismen i Dansk Vestindien
 f Imperialismen i Congo
 fGrønlandskolonisering og afkoloni-
sering. 

Med de nævnte emner sætter bogen i 
et tværfagligt samspil mellem dansk og 
historie tydeligt fokus på kolonialisme, 
imperialisme og mødet med det frem-
mede. Dermed belyser emnerne ligele-
des, hvordan Danmarks koloniale fortid 
også præger diskussioner i nutiden – for 
eksempel om identitetspolitik.

Hele grundbogen er præget af et dej-
ligt let læseligt ikke-akademisk sprog. 
Teksterne suppleres på allerbedste vis 
af talrige vældig gode, velgennemarbej-
dede opgaver.

Endvidere rummer grundbogen en 
lang række spændende og enkelte no-
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get chokerende fotografier. Samlet set 
har redaktørerne skabt en særdeles fin 
balance mellem beskrivelserne, analy-
serne, teksterne og de mange fotogra-
fier, som i sig selv fortæller fængslende 
historier.

Det undrer dog denne anmelder, at 
man har valgt et temmeligt dystert om-
slag til både grundbog og antologi uden 
direkte forklaringer.

Bogen afsluttes med en lang littera-
tur- og glimrende billede-liste, men til 
gengæld ikke noget stikordsregister. Det 
er en grov mangel!

Den tilhørende antologi rummer 
blandt andet nogle yderst tankevæk-
kende uddrag fra Salmonsens Store 
Illustrerede Konversationsleksikon om 
Afrika og om ”negrene”. Her vil mange 
af nutidens unge elever og studerende 
blive meget forargede over datidens for-
domsfulde sprogbrug.

Antologiens meget relevante udvalg 
spænder særdeles vidt fra Thomas Muns 
”Merkantilismens Grundlæggende 
Principper” fra 1664 til Kim Leines ”Rød 
Mand / Sort Mand” fra 2018.

Her kan eleverne læse næsten alle 
genrer. 

Desværre finder man ingen fotogra-
fier i antologien. Og også her mangler et 
stikordsregister.

Samlet set har man med denne ud-
givelse fået et særdeles nyttigt værk 
til brug i mange sammenhænge som 
tværfaglige projekter og enkeltfaglige 
temaforløb.

I Danmark har vi mange bøger om 
kolonier og om kolonihistorie, men 
denne anmelder kender ikke til lignende 
udgivelser med både grundbog og til-
hørende antologi. Derfor får udgivelsen 
den allerbedste anbefaling til brug på 
flere niveauer og i talrige faglige sam-
menhænge. Vanen tro skal Dansklærer-
foreningen roses for en yderst brugbar 
gedigen udgivelse. De fem redaktører 
skal dog roses endnu mere på grund af 
udgivelsens høje faglige niveau og de 
talrige glimrende opgaver.
 Ole Fournais

The English 
 Handbook
FORFATTER: TRINE ØSTERGAARD. 
FORLAG: SYSTIME, ANTAL SIDER: 318.  
PRIS: 250 KRONER PLUS MOMS. 

    

Meget ofte hører vi i internationale fora 
og i tværnationale projekter, at ” … you 
Scandinavians… ” taler så godt engelsk. 
Og ofte har vi med rette eller ej den op-
fattelse, at vi også selv kan forstå (det 
meste af) det talte engelske ved et møde 
eller foredrag.

I sammenligning med mange perso-
ner fra syd- og østeuropæiske lande kla-
rer vi danskere os meget ofte temmelig 
godt i sådanne sammenhænge.

Men alligevel kan vi alle forbedre vo-
res engelske kompetencer, og samtidig 
skal vi konstant søge at hjælpe vore 
børn, unge og studerende til både at 
tale, skrive og forstå engelsk.

Denne yderst praktiske håndbog (må-
ske lidt vel mange sider til at fortjene 
denne betegnelse?) giver nogle aldeles 
glimrende anvisninger og redskaber til 
selv at komme videre ad den vej.

Bogen er inddelt i tre dele, hvor man 
i første del giver et ganske godt og an-
vendeligt overblik over og en tydelig 
forståelse for litterære perioder, genrer, 
sprog og medier.

I anden del får eleverne redskaber til 
at analysere forskellige typer tekster og 
medier plus analysemodeller. Tredje del 
er fokuseret på de skriftlige opgaver, 
hvor man får forslag til diverse struktu-
rer i skriftlige afleveringer og til hvilke 
elementer, der er vigtige at få med.

En af denne glimrende bogs styrker er 
de talrige små afsnit, som alle er præget 
af forfatterens solide pædagogiske erfa-
ring og rummer denne fine inddeling: 

 f Literary periods (English and  
American)
 fGenres of fiction and non-fiction
 fCritical approaches to literature
 f Language
 fMedia
 fHow to analyse/analyse-guides
 fHow to write/skrive-guides
 fThe use of internet resources.

Hele bogen er præget af et dejligt letlæ-
seligt, ukrukket ikke-akademisk sprog, 
og hvert afsnit rummer gode forkla-
ringer på nøglebegreber, letforståelige 
eksempler og små øvelser.

Desuden suppleres teksterne af tal-
rige gode og relevante fotografier plus 
yderst brugbare figurer.

Hertil på side 317 en særdeles anven-
delig liste over fotografierne og på side 
311 en tilsvarende liste over internet-
kilder. I denne sammenhæng bringes 
en spændende og tankevækkende afsnit 
med begrebet ”fake news”. Det er bare 
godt gjort! 

Som efterhånden næsten altid ved bø-
ger udgivet af Systime får køberen også 
adgang til en lang række vældig gode og 
meget brugbare digitale muligheder via 
iBog som for eksempel originaltekster, 
opgaver, videoer, billeder og ordforkla-
ringer – i alt 423 sider. 

Forlaget Systime fortjener igen-igen 
megen ros for en praktisk og yderst an-
vendelig udgivelse til flere uddannelser 
og på flere niveauer. Men mest ros skal 
forfatteren, den tidligere gymnasie-lek-
tor Trine Østergaard have for en solid og 
vel gennemarbejdet bog, som vil kunne 
bruges af mange elever og studerende 
på diverse ungdomsuddannelser. 

Dog en enkelt, men alvorlig anke: Bo-
gen har intet stikordsregister. Det er at 
svigte vore elever.

Bortset fra denne lapsus fra en for-
lagskonsulent får bogen hermed den 
bedste anbefaling!
 Ole Fournais 
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Team, lærings-
fællesskaber og  
ledelse i skolen
REDIGERET AF FRODE BOYE ANDER-
SEN. FORLAG: KLIM, ANTAL SIDER: 241. 
PRIS: 225 KRONER.

    

Denne antologi handler om teamplan-
lægning og professionelle læringsfæl-
lesskaber i skolen. Bogen stiller skarpt 
på, hvordan skolen kan organisere og 
lede skolens professionelle samarbejde 
om opgaveløsning og læring og henven-
der sig dermed dels til lærerne og dels 
til lederne – primært i grundskoleregi.

Antologien kommer omkring de 
handlemuligheder, som skolens ledelse 
og aktører har i skolens praksis. Sam-
tidig belyser forfatterne udviklingen af 
teamorganisering fra at have været et 
organ, der blot havde fokus på praktiske 
opgaveløsninger, til i dag også at have 
et strategisk råderum. Med det profes-
sionelle læringsfællesskab bliver der lagt 
en mere organisatorisk dagsorden for 
lærernes samarbejde. Det professionelle 
læringsfællesskab bliver skolelederens 
måde at skabe et rum for medarbejdere, 
som samarbejder om kerneopgaven at 
undervise. Det bliver et fælles sprog, en 
fælles dagsorden/vision og sætter stan-
darden for lærernes praksis og elevernes 
læringsudbytte. Samtidig baseres under-
visningen, som lærerne her lægger for 
dagen, på forskning og fælles refleksion.

Antologien har bidrag fra 15 personer, 
som hver især har arbejdet med blandt 
andet ledelse og kommunikation, foran-
dringsledelse og uddannelsesområdet. 
Som læser kommer man derfor godt 
rundt om alt. Især bidragene fra Merete 
Storgaard og Preben Olund Kirkegaard 
er interessante. 

Det fine ved antologien er, at læring, 
undervisning og skoleledelse egentlig 
ikke behøver at være svært. Helt forenk-
let handler skoleledelse blot om, at sko-
len har en kerneopgave, og at aktørerne 
i skolen har nogle kernekompetencer. 
Skoleledelse og medarbejderne har 
begge handlemuligheder i forhold til en 
fælles dagsorden. 

En rigtig fin antologi, der egentlig 
forenkler kompleksiteten i skoleledelse 
på en voldsomt befriende måde.  
 Lotte Bank

Om unges veje  
mod arbejdslivet  
– 12 snørklede stier 
FORFATTERE: RIKKE MARIE MATTS-
SON, MARIANNE THIEL PERSSON, MA-
RIANNE HØYEN FORLAG BOGSKABET. 
ANTAL SIDER 186. PRIS: 198 KRONER.

    

Bogens forside er illustreret med en klas-
sisk labyrint af den type, hvor både ind-
gange og udgange er mange, og hvor ori-
entering forstyrres af cirklens paradoks: 
Der er ingen entydig start eller retning.

Ideen er velvalgt – og bruges da også 
som gennemgående ”pointer” på de tolv 
portrætter af unge, der udgør bogens 
tematiske opdeling.

Traditionelt, i denne type fortæl-din-
historie, har forfatteren tændt mikrofo-
nen og ladet fortælleren … fortælle. Ef-
terredigeret og strammet, jovist – men 
med en slags ”fra hestens egen mund”-
troværdighed.

Det er befriende og læsevenligt, at 
forfatterne her forsøger noget andet.  
Johanne, Erik, Tanja og alle de andre har 

hver især en historie – og der har ga-
ranteret været mange timer på båndet, 
men forfatterne har påtaget sig jobbet 
at skære historierne til.  I et velskrevet 
og lettilgængeligt sprog, med udvalgte 
citater, men først og fremmest nemt og 
sammenfattet at gå til.

Hver beretning følges op af et kort 
afsnit, hvor relevante temaer foldes ud.  
Studiejob, den sociale arv, kreativitet.  
Kort og stramt. Og vil lærer eller stu-
derende vide mere, er der omfattende 
boglister og referencer bagerst.

Det er fremragende.  Kapitlerne – 
med aktuelle temaer i slutningen – kan 
håndteres enkeltvis. Arbejdsmæssigt 
kan man starte med tema og gå til 
historie, men man kan også gøre det 
omvendt. 

Det er dog FORTÆLLINGEN – histo-
rien om en tur i labyrinten – som bærer, 
identificerer og motiverer.  Uddannelse 
og personlig udvikling kan ikke sættes 
ind på en liniær formel, lyder moralen. 
Det har ellers været den politiske ambi-
tion i snart mange år. Konkurrencesta-
ten skal bruge målrettede og afrettede 
soldater, og det kan kun gå for langsomt 
med at blive færdig. Sådan ER virkelig-
heden ikke – heldigvis! Og det er bogens 
ide.  Alle skal igennem labyrinten, og det 
giver ikke mening at tale om ”den rette 
vej”.  Jo – hvis den rette vej er ’din’ vej.  
Historierne udfolder denne filosofi uden 
på noget tidspunkt at løfte alternative 
pegefingre.

På minussiden er et hurtigt og hastigt 
layout. Lidt mere afsnitsopdeling og 
et par mellemrubrikker ville være stor 
hjælp. Ikke mindst til de læsesvage. 

Hvert portræt starter med en opslags-
tavle med gulnede fotos af personen 
og en maskinskrevet note om, hvem og 
hvor. Et forsøg på at tilføre portrættet 
en slags blå bog-causeri – og som sådan 
en god ide. Desværre er resultatet sju-
sket og ligner hastværk, minutter før 
deadline.

Det skæmmer dog ikke for den gode 
ide:  At skrive en smilende og tænksom 
hyldest til de snørklede stier, som – det 
er forfatternes selvskrevne pointe – er 
et grundvilkår for langt de fleste men-
nesker. 
 Verner Lynge
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Læs også anmeldelserne  
online på uddannelses-
bladet.dk/anmeldelser

Bi
FORFATTER: VIVI JELSTRUP. FORLAG: 
SKRIVEFORLAGET. ANTAL SIDER 141. 
PRIS: 119,95 KRONER.

    

Denne letlæselige antologi handler om 
seksuel orientering med vægten lagt på 
biseksualitet. Bogen består af 19 fortæl-
linger om LGBT, det vil sige lesbiske, 
bøsser, biseksuelle og transkønnede med 
flere. Forfatteren benytter selv disse 
begreber i bogen. De yngste personer i 
bogen går i 9. klasse og den ældste er fol-
kepensionist. Fortællingerne er samtidig 
et indblik i den kamp, der har været på 
LGBT-fløjen i forhold til erhvervelse af 
frihedsrettigheder og friheden til selv 
at bestemme sin egen seksuelle orien-
tering.

Til hver fortælling er der et afsnit med 
bemærkninger, der tilfører den enkelte 
historie en slags kontekst i form af fa-
miliebaggrund eller mere generelle ting. 
Bagerst i bogen er bragt en ordliste, hvor 
ord/begreber som bøsse, heteroseksu-
elle, samkønnet ægteskab og ”at springe 
ud” bliver forklaret. De forskellige fak-
tuelle oplysninger gør det nemmere for 
læseren at sætte sig ind i stoffet, og sam-
tidig får de enkelte personhistorier en 
relevans. Bagerst i bogen er også bragt 
en kontaktliste med blandt andet for-
eninger og hjælpeorganisationer.

Vi hører for eksempel om Sebastian, 
der går i 9.klasse og både tiltrækkes 
af drenge og piger. Vi møder også den 
spontane Berit, der ikke kun er tiltrukket 
af begge køn, men oftest tiltrækkes af 
folk, som er ældre end hun. Og om Meh-
met, der er af anden etnisk herkomst 
end dansk – og som derfor tilhører to 
minoriteter; han er indvandrer og bisek-
suel (se side 96).

Antologien her kan især bruges i 
danskundervisningen og måske sam-
fundsfag på ungdomsuddannelserne og 
VUC, men også fra 7-8.klasse i seksual-
orientering.

Bogen kunne godt have været struk-
tureret anderledes. Som læser får man 
først alle de 19 historier og derefter cirka 
45 sider med bemærkningerne til hver 
enkelt historie. Man sidder som læser og 
bladrer frem og tilbage i bogen. Antolo-
gien giver dog indblik i en minoritets-
gruppe, der ikke er så synlig. Prisen for 
denne usynlighed kan føre til ensomhed 
og depression blandt de biseksuelle, 
som forfatteren skriver i forordet.

Bogen er i øvrigt trykt med læslæselig 
skrift. 
 Lotte Bank

Fattigrøv
FORFATTER:  ADIL ERDEM. FORLAG:  
STRAARUP & CO. ANTAL SIDER: 60. 
PRIS: 259,95 KRONER.

    

Adil Erdem er forfatter til flere bøger, 
blandt andet ”Rejsen ud af mørket”, som 
i 2002 blev tildelt Kommunernes Skole-
biblioteksforenings Forfatterpris.

Denne bog handler om fattigdom 
blandt børn i Danmark, nærmere be-
stemt aldersgruppen 12 til 14 år.

Adil Erdem har interviewet en række 
unge, der fortæller deres historie. For-
fatteren tager ikke stilling – ud over den 
stillingtagen, der ligger i overhovedet at 
give taletid til unge, som er ramt af fat-

tigdom, og dermed sætte emnet til de-
bat. Vægten er lagt på at lade disse unge 
komme til orde.

Bogen viger ikke tilbage fra kontro-
versielle problemstillinger, blandt andet 
fattigdomsproblemer i Udrejsecenter 
Sjælsmark, noget, der nok vil kunne 
vække en frugtbar diskussion ude i klas-
serne.

Der er ikke tale om en færdig lære-
bogspakke. Det vil på den ene side i 
mange sammenhænge være nødvendigt 
med supplerende materiale: Helt aktuel 
statistik og debat må søges og formidles 
til eleverne på anden vis. Men på den 
anden side er det bogens styrke, at den 
fortæller personlige beretninger om fat-
tigdom. 

Forfatteren skriver lidt baggrund – og 
gør det godt – men vægten er lagt på 
interviewene og beretningerne. Fattige 
unge i Danmark kommer til orde uden 
filter, hvilket er bogens kerne og store 
værdi. Det giver den også et præg af in-
tegritet og helstøbthed.

Man fornemmer, at forfatteren ikke 
bare har lavet en række interviews, 
men fulgt sine hovedpersoner gennem 
længere tid. Han har den empati og 
forståelse, der giver hovedpersonerne 
mod på at åbne op om dybt personlige 
forhold. Forhold, der af mange ses som 
skamfulde og stigmatiserende i dagens 
Danmark – som det også fremgår af bo-
gens beretninger.

Forlaget tænker bogen anvendt i un-
dervisningen i samfundsfag i grundsko-
len samt på ungdoms- og voksenuddan-
nelser. Den ville dog også kunne bruges 
i danskundervisningen med udbytte, 
når man for eksempel diskuterer genrer, 
journalistiske modeller, interviewteknik 
og naturligvis fattigdomsbegrebet, som 
det behandles i litteratur, journalistik 
og medier.
 Martin Per Dybdal
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– opdateret på 
– inspireret til og 

– klogere på  
forbundets tilbud

Hovedbestyrelsen 
indkalder til kongres  
i Uddannelsesforbundet  
i november 
Kongressen begynder lørdag 21. november klokken 10.00. Det tilstræbes, 
at kongressen slutter søndag den 22. november klokken 15.30 men der 
tages forbehold for, at sluttidspunktet kan blive senere.

Kongressen afholdes på:
Hotel Scandic
Vester Søgade 6, 
1601 Kbh. V.

Dagsorden for kongressen:
1. Valg af dirigent
2. Vedtagelse af forretningsorden
3. Hovedbestyrelsens beretning
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingenter
6. Principper for honorarer
7. Valg af formand
8. Valg af næstformand
9. Valg af to kritiske revisorer og to revisorsuppleanter
10. Eventuelt.

Indkaldelse til kongres Lørdag den 10. oktober, som er seks uger før kongres-
sen, er seneste frist for indsendelse af: 

• Forslag som ønskes behandlet på kongressen fra de 
kongresdelegerede samt foreningerne, sektionerne  
og seniorgruppen. 

• Forslag til opstilling af kandidater til formands- og 
næstformandsposten. Navnene offentliggøres på 
forbundets hjemmeside

• Anmeldelse af delegerede fra foreningerne og 
sektionerne

 
Materialet skal sendes til forbundets sekretariat på 
info@ uddannelsesforbundet.dk. 

Hovedbestyrelsens beretning samt de forslag, der 
skal behandles under dagsordenens enkelte punkter, 
skal offentliggøres på forbundets hjemmeside og 
tilsendes de kongresdelegerede senest fire uger før 
kongressens afholdelse. Det er senest lørdag den 24. 
oktober.

Der henvises til Uddannelsesforbundets vedtægter 
punkt 13.

mailto:info@uddannelsesforbundet.dk
https://www.uddannelsesforbundet.dk/media/3640/vedtaegt-ord-kongres-17-18112017.pdf
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Generalforsamlinger

Generalforsamlingen er for alle medlem-
mer af den pågældende sektion, lands-
klub, sammenslutning og seniorgruppen. 
Generalforsamlingerne og herunder 
dagsordenen afholdes i henhold til ved-
tægterne.  

Langt de fleste generalforsamlinger 
sker i forbindelse med andre møder. 
Hovedparten af generalforsamlingerne 
afholdes i Odense den 22. september, 
hvor medlemmerne før selve general-
forsamlingen inviteres til oplæg fra 
Uddannelsesforbundets formand Hanne 
Pontoppidan og næstformand Morten 
Bay. Oplægget begynder klokken 17, og 
derefter er der fælles middag.

Dette  gælder dog ikke VUC og Senior-
gruppen, som afholder generalforsam-
linger på andre datoer.

Tidspunkter og sted 
for generalforsamlinger 

Generalforsamling  
i Seniorgruppen
Tid: Fredag den 18. september klokken 
11.00. Sted: Uddannelsesforbundet, 
Nørre Farimagsgade 15,  
1364 København K

Sektionen for ansatte 
på oplysningsforbund og 
daghøjskoler
Tid: Tirsdag den 22. september klokken 
15.30. Sted: Hotel H.C. Andersen, Claus 
Bergs Gade 7, 5000 Odense

Pædagogisk 
sammenslutning
Udover de vedtægtsbestemte dagsor-
denspunkter er der forslag om opløsning 

af sammenslutningen samt forslag om, 
hvem formuen skal overdrages til i til-
fælde af opløsning.
Tid: Tirsdag den 22. september klokken 
19.45. Sted: Hotel H.C. Andersen, Claus 
Bergs Gade 7, 5000 Odense

Sektionen for lærere  
med flere ved FGU 
Tid: Tirsdag den 22. september klokken 
19. Sted: Hotel H.C. Andersen, Claus 
Bergs Gade 7, 5000 Odense

Sektionen for lærere  
i dansk som andetsprog 
Tid: Tirsdag den 22. september klokken 
19. Sted: Hotel H.C. Andersen, Claus 
Bergs Gade 7, 5000 Odense 

Sektionen for vejledere 
og konsulenter 
på det offentlige 
beskæftigelsesområde
Tid: Tirsdag den 22. september klokken 
19. Sted: Hotel H.C. Andersen, Claus 
Bergs Gade 7, 5000 Odense  

Sektionen for 
ungdomsskolelærere 
Tid: Tirsdag den 22. september klokken 
19. Sted: Hotel H.C. Andersen, Claus 
Bergs Gade 7, 5000 Odense 

Landsklubben for lærere  
i folkeoplysning
Tid: Tirsdag den 22. september klokken 
19. Sted: Hotel H.C. Andersen, Claus 
Bergs Gade 7, 5000 Odense 

Sektionen for VUC-lærere
Tid: Onsdag den 23. september klokken 
17. Sted: Hotel H.C. Andersen, Claus 
Bergs Gade 7, 5000 Odense 

Få mere information om dagsordner, 
program og tilmelding på sektionernes, 
landsklubbens, sammenslutningens 
og seniorgruppens sider på uddannel-
sesforbundet.dk eller på Uddannelses-
forbundet.dk/arrangementer. 

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1208 København K
Tlf: 7010 0018 · Fax 3314 3955 · www.laka.dk

Formand
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1208 København K

Tlf: 7010 0018 · Fax: 3314 3955
www.laka.dk

Kontaktoplysninger
Regionscentrene har åbent for 
personligt fremmøde i a-kassens 
kontakttid.

Vil du have en personlig samtale, 
aftaler du en tid ved at ringe på  
tlf. 7010 0018.

Du kan også sende en mail via 
hjemmesiden

Regionscentre
Odense
Klaregade 7, 1.
5000 Odense C
Tlf: 7010 0018

Esbjerg
Skolegade 81, 3.
6700 Esbjerg
Tlf: 7010 0018

Aarhus – Risskov
Ravnsøvej 6
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

Aalborg
C. W. Obels plads 1 B, 1.
9000 Aalborg
Tlf: 7010 0018

København
Hestemøllestræde 5
1464 København K
Tlf: 7010 0018

Åbningstider
Man - tors: 09.00–15.30
Fre: 09.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Uddannelses forbundets sektioner,  
sammenslutninger, landsklubber og seniorgruppen
I september afholder sektioner, sammenslutninger, seniorgruppen og landsklubber i Uddannelses-
forbundet generalforsamling. Her vælger sektionerne blandt andet delegerede til Uddannelsesforbun-
dets kongres. Sektioner, landsklubber, sammenslutninger og seniorgruppen i Uddannelsesforbundet 
indkalder til generalforsamlinger, som afholdes i løbet af september 2020.
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Indkaldelse til  
valgmøde med valg af  
 hovedbestyrelsesmedlemmer 
fra sektionsområdet
Hovedbestyrelsen indkalder til valgmøde med valg af hoved-
bestyrelsesmedlemmer fra sektionsområdet. 

Valgmødet afholdes søndag den 22. november 2020 umid-
delbart efter kongressens afslutning. 

Det tilstræbes, at kongressen slutter om søndagen klokken 
15.30, men da det faktiske sluttidspunkt for kongressen både 
kan være før og efter, kan der ikke fastsættes et præcist 
starttidspunkt for valgmøderne.

På valgmødet deltager sektionsformændene for medlemmer 
på VUC, FGU, ungdomsskolen, sprogcentre, daghøjskoler og 
oplysningsforbund samt vejledersektionen. De vælger af de-
res midte fem medlemmer af hovedbestyrelsen. 

Valgmødet afholdes samme sted som kongressen på Hotel 
Scandic, Vester Søgade 6, 1601 København V.

Dagsorden for valgmødet:
1. Valg af dirigent
2. Fastlæggelse af forretningsorden for dels valgmødets 
afvikling og dels kontakten i valgperioden mellem de valgte 
hovedbestyrelsesmedlemmer og sektionsformændene
3. Valg af fem medlemmer af hovedbestyrelsen.

Søndag den 8. november er seneste frist for opstilling af kan-
didater til hovedbestyrelsen. Forslag til kandidater indsendes 
til forbundets sekretariat på info@uddannelsesforbundet.dk

Der henvises til Uddannelsesforbundets vedtægter punkt 
18.2.1 og 18.2.3.

Indkaldelse til  
valgmøder med valg af  
hovedbestyrelsesmedlemmer 
fra foreningsområdet
Hovedbestyrelsen indkalder hermed til valgmøder med valg af 
 hovedbestyrelsesmedlemmer fra foreningsområdet.

Valgmøderne afholdes søndag den 22. november 2020 umiddel-
bart efter kongressens afslutning. 

Det tilstræbes, at kongressen slutter om søndagen klokken 15.30, 
men da det faktiske sluttidspunkt for kongressen både kan være 
før og efter, kan der ikke fastsættes et præcist starttidspunkt for 
valgmøderne.

Valgmøderne afholdes samme sted som kongressen på Hotel Scan-
dic, Vester Søgade 6, 1601 København V.

Der afholdes fem valgmøder – ét valgmøde for hver af følgende 
fem offentlige regioner:
• Hovedstaden
• Sjælland
• Syddanmark
• Midtjylland
• Nordjylland.

På de fem valgmøder deltager foreningsformændene fra den på-
gældende region og vælger af deres midte ét medlem af hovedbe-
styrelsen. Foreningsformændene for de landsdækkende foreninger 
deltager på valgmødet i den region, hvor de er henført til efter 
hovedbestyrelsens beslutning.

Dagsorden for hvert af de fem valgmøder:
1. Valg af dirigent
2. Fastlæggelse af forretningsorden for dels valgmødets afvikling 

og dels kontakten i valgperioden mellem det valgte hovedbesty-
relsesmedlem og regionens foreningsformænd

3. Valg af ét medlem af hovedbestyrelsen.

Søndag den 8. november er seneste frist for opstilling af kandidater 
til hovedbestyrelsen. Forslag til kandidater indsendes til forbundets 
sekretariat på info@uddannelsesforbundet.dk

Selvom der kun er opstillet én kandidat til hovedbestyrelsen på 
valgmødet, skal valgmødet stadigvæk afholdes, da der også skal 
træffes beslutning om den del af forretningsordenen, der regulerer 
kontakten i valgperioden mellem det valgte hovedbestyrelsesmed-
lem og regionens foreningsformænd.

Der henvises til Uddannelsesforbundets vedtægter punkt 18.2.2 
og 18.2.3.

mailto:info@uddannelsesforbundet.dk
https://www.uddannelsesforbundet.dk/media/3640/vedtaegt-ord-kongres-17-18112017.pdf
mailto:info@uddannelsesforbundet.dk
https://www.uddannelsesforbundet.dk/media/3640/vedtaegt-ord-kongres-17-18112017.pdf


UDDANNELSESBLADET2/20 41

Hvis dit arbejdsår slutter til sommerferien, er det tid 
til at tjekke op på, om din arbejdstid er gjort korrekt 
op. Det er ledelsens ansvar, at din arbejdstid opgøres 
løbende, og du kan bede din leder om at blive oriente-
ret herom. 

Arbejdstid er i princippet, fra du starter, til du slutter 
din arbejdsdag. Du får løn for den tid, hvor du er på 
arbejde, så opgørelsen er enkel. 

Det kan være, at du og din leder har aftalt, at du 
tidsregistrerer dit arbejde eller dele deraf. Så skal du 
selv levere informationer til din arbejdsgiver og bør 
tjekke, om du har det hele med i din opgørelse. 

Det kan også være, at din TR har indgået en lokal 
arbejdstidsaftale, som sætter fast tid på en række af 
dine opgaver. Så skal ledelsens opgørelse af arbejds-
tid ske på den baggrund.   

De allerfleste af Uddannelsesforbundets medlem-
mer arbejder på fuld tid. Det betyder, at man arbejder 
i gennemsnit 37 timer om ugen. Når et arbejdsår (en 
normperiode) er afsluttet, opgøres den samlede ar-
bejdstid for at afgøre, om man har arbejdet mere end 
fuld tid. Hvis man har arbejdet mere end fuld tid, har 
man overtid. Har man overtid, skal man have et tillæg 

Har du arbejdet 
mere end fuld tid?

i tid eller kroner på 50 procent for de oversky-
dende timer. Derfor skal du enten afspadsere 
tiden i det næste arbejdsår, have overtiden 
konverteret til opsparingsdage (kun statens 
områder) eller have overtiden udbetalt.

På nogle arbejdspladser er der lærerkolleger, 
som arbejder efter andre arbejdstidsbestem-
melser end Uddannelsesforbundets. Nogle har 
såkaldte ” bestemmelser om merarbejde”. Det 
handler særligt om lærere ansat til arbejde på 
gymnasialt eller HF-niveau. 

Her skal ledelsen og du være opmærksom 
på, at disse regler ikke gælder Uddannelsesfor-
bundets medlemmer. 

Hvis du er tvivl om opgørelsen af din arbejds-
tid ved arbejdsårets afslutning, er det altid en 
god ide, at du og dine kolleger taler med jeres 
tillidsrepræsentant. Din tillidsrepræsentant 
kender reglerne og kan altid trække på bistand 
fra Uddannelsesforbundet.  

Jens Dam
Forhandlingschef

Et fagligt råd

KLÆD DIN KLASSE PÅ  
TIL EU-DEBATTEN
HVORDAN PÅVIRKER EU VORES HVERDAG? 
K AN EU BIDR AGE TIL L ØSNINGEN AF KLIMAKRISEN? 

I “OPLEV EUROPA” HOLDER VI SKR ÆDDERSYEDE OG  
INDDR AGENDE OPL ÆG OM EU, SÅ ELEVERNE OPDAGER,  
AT DE HAR EN HOLDNING TIL EU-POLITIK. 

BOOK TID TIL ET GRATIS OPLÆG PÅ OPLEV-EUROPA.EU

G OT H ER S G A D E 1 15,  1 1 2 3 K Ø B EN H AV N K , W W W.O P L E V- EU RO PA .EU

“Min klasse (og jeg)  
har nu en laaangt  

bedre forståelse, og vi  
fik et supergodt indblik  

i, hvad pokker der  
foregår i EU! Tusind  

tak for det!” “Alle elever var meget 
tilfredse og sagde, at 

det var det bedste af alt,  
som vi har hørt på 
vores ekskursioner  

til København.”

Vi tilbyder 
også webinarer
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Dette sommerfoto fra Bellevue 
Strand nord for København er 
fra 1979. Det var også året, hvor 
det lykkedes fagbevægelsen at 
få et krav igennem om fem ugers 
ferie. 

Den traditionelle danske som-
merferie, som vi kender den i 
dag, blev grundlagt for 82 år 
siden. Dengang forhandlede fag-
bevægelsen to ugers sommerfe-

rie til lønmodtagerne. Så tilbage 
i 1938 fik vi derfor den første 
ferielov i Danmark, som netop 
gav denne rettighed. 

Frem mod den femte ferieuge 
1979 gik fagbevægelsen i bre-
chen for, at lønmodtagerne lø-
bende fik ret til flere ferieuger.

Ved overenskomstforhand-
lingerne i den private sektor i 
2000 blev der bygget videre på 

foregående aftaler mellem løn-
modtagere og arbejdsgivere, så 
et par enkelte feriefridage blev 
til fem – også kendt som den 
sjette ferieuge. Den sjette fe-
rieuge er ikke en ret, men en del 
af en række overenskomster. De 
offentligt ansatte fik forhandlet 
hele den sjette ferieuge på plads 
i 2002. 

God sommer til alle! 
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DENGANG DA...

… Vi fik fem ugers ferie
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De fleste af os vil gerne være med til at løse 
klimakrisen. Som forbruger kan du vælge en 
bil, der reducerer CO2-udslippet. Derfor gør 
vi det mere attraktivt at låne til en Plug-in 
hybrid/elbil. Vælg et grønt billån, der er  
markant billigere end et traditionelt billån.

Lån & Spar er ejet af bl.a. Uddannelses-
forbundet. Er du medlem, ejer du os.  
Derfor får du billigere finansiering, bedre 
vilkår og en ejerkreds, der forlanger, at  
vi er med til at tage ansvar for klimaet. 

Giver det mening? Ring 3378 1965 og  
fortæl, hvad du har brug for. 

PS. Du kan selvfølgelig stadig få billån  
på fornuftige betingelser til traditionel 
brændstofdrevet bil. 

Billån med medlemsfordele kræver almindelig kredit- 
godkendelse. Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter  
til forsikring er ikke medregnet. Renten gælder  
ved oprettelse af nye billån samt ved overførsel  
af billån fra andre banker/finansieringsselskaber.

Låneeksempel. 400.000 kr. til køb af Plug-in hybrid/elbil
Grønt billån med medlemsfordele · 4.026 kr./md. før skat
Løbetid 96 mdr. /udbetaling 40.000 kr. (10%)
Bilens pris 400.000 kr. Lånebeløb 360.000 kr.
Rente 0,95% pa. (var.) Debitorrente 0,95% pa. (var.)
Samlede låneomkostninger · 372.000 kr. ÅOP 1,79%
Samlet tilbagebetaling ekskl. udbetaling · 386.451 kr.

Læs mere på: lsb.dk/groen-bil 

Skift til en  
klimavenlig bil 
– spar på lånet

GRØN BIL  
GRØN FINANSIERING

Ring 3378 1965  
– eller se mere på  
lsb.dk/groen-bil

RENTE 0,95%
til medlemmer af Uddannelsesforbundet

NYHED:
Lån &

 Spar Bank A
/S, H

øjbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

UDD_200408_Grønt-billån_220x275.indd   1 01.04.2020   17.20
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TIL PRØVE I DANSK 3 

DUET 6
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GRAMMATIK & SNAK 
 FLEKSIBELT SAMTALEMATERIALE TIL DE HØJE NIVEAUER PÅ DU3
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