Vil kode dannelse ind i eleverne / Hvordan forbereder
underviseren eleverne til fremtidens omskiftelige arbejdsmarked? Heinz Kanstrup giver sine elever en kombination af
faglige kompetencer og dannelse. Han har vundet en pris for
en diplomopgave om sin undervisningsform. s. 6

Kun fire ud af ti med handicap får en uddannelse / Underviserne og uddannelsesinstitutionerne skal være imødekommende og tage udgangspunkt i den enkelte, hvis flere unge
med handicap skal gennemføre en uddannelse. Forsker peger
på, hvordan de forskellige barrierer kan fjernes. s. 22
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FGU har stadig
lang vej i mål

Kasper Hansen underviser i matematik og vil
udvikle på den nye særlige pædagogik, der skal
kendetegne FGU. Men efter et kaotisk første år
mangler hver anden FGU-lærer klarhed og tid til sine
arbejdsopgaver. Og FGU’s pædagogiske potentiale
kan derfor stadig synes fjernt.

HAR DU PLANLAGT DIN
UNDERVISNING TIL DET NYE SKOLEÅR?

DER FINDES 500+ IPRAXISFORLØB AT STARTE MED
– BRUG DEM PÅ PRAXISONLINE ELLER I DIN SKOLES MOODLE*
Der er ingen grund til at bygge alt fra bunden. Med et iPraxisforløb har du
et didaktiseret afsæt, men du er aldrig bundet til at følge forløbets
opbygning eller bruge indholdet, som det er. Du kan nemlig skræddersy
alle elementer, så de passer ind i netop dine omgivelser, til dine elever og
dit didaktiske design.
Udnyt en verden af optimerede værktøjer, og engagér dine elever med en
læringsoplevelse ud over det sædvanlige. Med aktiviteter og funktioner,
som er skabt til at understøtte alle didaktiske facetter, kan du komponere
differentierede og inddragende forløb.

Gå til online.praxis.dk, og find inspirerende forløb i dag, eller lær,
hvordan du kommer i gang på praxis.dk/masterclass.
*Antallet af forløb, du har adgang til, afhænger af størrelsen på din skoles abonnement.

Fik Lov 409
knækket fællesskabet?
MORTEN BAY, NÆSTFORMAND FOR UDDANNELSESFORBUNDET

LEDER

I

gennem 80’erne og starten af 90’erne var
kollegafællesskabet, arbejdsfællesskabet
og dialogen med ledelsen tre parametre,
der skabte velfungerende arbejdspladser
i den offentlig sektor. Også i uddannelsessektoren. Vi lavede uddannelse i verdensklasse. Men siden slutning af 90’erne og
starten af 00’erne har de offentlige arbejdspladser ændret karakter. Hele samfundet og
de offentlige arbejdsgiveres syn på offentlige
medarbejdere blev, at de ikke ”producerer”
nok. Der har stille og roligt bredt sig en fælles holdning til, at offentlige ansatte laver
så lidt som muligt og derfor er en udgift for
samfundet. En holdning, der var politisk
styret for at sikre opbakning til reformer.
For at ”effektivisere” den offentlige sektor
og samtidig holde skatten nede valgte man
udlicitering af offentlige ydelser. Rengøring,
kantiner, hjemmepleje og dele af undervisningssektoren blev hårdt ramt. Atypiske
ansættelsesformer frem for fastansættelser
blev i stigende grad brugt under dække af
ønsket om fleksibilitet og hurtig tilpasning
til et svingende arbejdsmarked og svingende
efterspørgsel efter tjenester. Men alt det var
ikke nok. De offentlige overenskomster stod i
vejen for effektiv offentlig ledelse. Og fagforeningerne modarbejdede ledelsernes ønske
om øget ledelsesret- og fleksibilitet, individualisering og øget arbejdsindsats, samtidig
med at omkostningerne skulle bringes ned.
Der var et bredt ønske om at nedbryde de lokale kollegafællesskaber og indføre individuelle arbejdsforhold. Det var nemmere at styre
arbejdskraften på denne måde.
Ledelsernes forsøg på at underminere
de offentlige overenskomster var mange,

og i 2013 kom som bekendt det endelige
overgreb på en stor del af undervisernes
arbejdsforhold. Lov 409 blev gennemført,
og den totale ledelsesret, med mulighed
for misbrug, blev gennemtvunget. Retten
til at forhandle arbejdstid blev fjernet, og
ledelserne kunne nu diktere lær
ernes individuelle arbejdstid og
opgaver uden hensyn til kvalitet,
arbejdsmiljø og fællesskaber.
Lærernes dagligdag blev præget
Lærernes dagligdag blev
af individuel overlevelse. Der
præget af individuel
kom en total sammensmeltning
overlevelse. Der kom en
af arbejdstid og fritid. Eleverne
følte sig svigtet, vejledningen
total sammensmeltning
forsvandt, og kvaliteten blev unaf arbejdstid og fritid.
dertrykt af jagten på økonomi og
Eleverne følte sig svigtet,
ønsket om den totale ledelsesret.
Ja, hele sektoren nærmede sig
vejledningen forsvandt,
næsten en nedsmeltning.
og kvaliteten blev
Spørgsmålet er nu, om det er
lykkes: Er fællesskabet i krise?
undertrykt af jagten på
Svaret er nej. Tænk bare på
økonomi og ønsket om
OK18. Vi stod side om side i en
den totale ledelsesret.
kamp for at sætte værn op omkring kollegernes mulighed for
at udføre deres arbejde under
urimelige vilkår. Fagbevægelsen, tillidsrepræsentanterne og medlemmerne er et dybt
forankret fællesskab.
Står vi sammen, VIL vi lykkes. For det er
netop fagforeningsfællesskabet, der er vejen
til, at vi kan skabe ordentlige forhold for
kollegerne. Det er helt afgørende, at vi
sikrer et stærkere fagforeningsfællesskab, både på lærerværelset og
samlet på hele skolen. At vi står
sammen i en fælles forståelse af,
at fagbevægelsens sammenhold
gør os stærk, og vi sammen gør en
forskel. Gør vi det, kan intet knække
fællesskabet! 

„„
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INTERVIEW/ Som underviser i
programmering kommer der hele
tiden ny teknologi og nye trends,
man skal forholde sig til. Det klarer
Heinz Kanstrup så godt, at han har
vundet en pris.

TEMA: DANNELSE AF
DANNELSE/ Det kan ofte lyde,
som om dannelse kun er noget, som
foregår på boglige uddannelser. Men
både Uddannelsesforbundet og dets
medlemmer arbejder faktisk med,
hvordan man kan danne dannelse.

FOTO: K A ARE SMITH
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FÅ TJEK PÅ/ De fleste har
hørt om GDPR. Men hvad
betyder GDPR-reglerne for
dig som lærer?

INTERVIEW/ Det er helt afgø
rende, hvordan skoler og lære
re møder og imødekommer elever
med handicap, i forhold til hvor
dan eleverne klarer sig igennem
deres uddannelse.

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

12

TEMA: FGU’S FORSØMTE
FØRSTE ÅR/ Langt fra alt er
gået, som man kunne have hå
bet på i FGU’s første år. Men så
vel lærere, organisationer som
politikere er fortrøstningsfulde.

30
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FGU har for mig
været den største
implementeringsopgave,
der overhovedet ligger på
mit bord.
Pernille Rosenkrantz-Theil, s. 18.

LÆRER TIL LÆRER/
Elever er tit udfordret det
samme sted i deres læring.
Det udnytter Suzanne Bøgh.

39

NYE BØGER OG LÆRE
MIDLER/

40

FOTO: HELENE BAGGER

42
FIRE DER STÅR SAMMEN/
De har måske ikke opfun
det hjulet. Men på FGU Øst
jylland har fire lærere fundet
en måde at kombinere værk
steds- og almenundervisning
over vinterdæk.

NYT FRA UDDANNELSES
FORBUNDET/ Som medlem
af Uddannelsesforbundet har
du altid adgang til en række
ferieboliger.

41

ET FAGLIGT RÅD/ Du har
rettigheder, når du får et nyt
job. Lær dem at kende.
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Faglærer vil
kode dannelse
ind i eleverne

AF MIKKEL KAMP / FOTO: LARS HORN

Faglærer Heinz Kanstrup underviser i programmering på
Tech College i Aalborg og har udviklet et undervisningsforløb,
der forbereder eleverne til fremtidens arbejdsmarked via
en kombination af faglige kompetencer og dannelse. Han
har vundet en pris for opgaven om sine teser på diplom
uddannelsen i erhvervspædagogik.

M

an skal have styr på det
faglige, være kreativ og entreprenant, og så skal man
kunne fungere sammen med
andre mennesker. Sådan
lyder nogle af kodeordene
for Heinz Kanstrup. Det gælder både i hans under
visning, i hans egen faglige karriere og i hans
afgangsprojekt fra diplomuddannelsen i erhvervspædagogik, som forlaget Praxis har kåret til ”Årets
diplomopgave i erhvervspædagogik”.
I opgaven sætter faglæreren fra Tech College i
Aalborg de såkaldte 21st century skills sammen
med en model for entreprenørskabsundervisning
og FN’s verdensmål. Han afprøver dem i undervisningsforløb, hvor dannelse og livsduelighed står
lige så højt på dagsordenen som de erhvervsfaglige
kompetencemål.

Praktikforøb er dannende

Det er særlig vigtigt at sætte fokus på dannelse for
de kommende webudviklere, som Heinz Kanstrup
underviser i programmering.
- Hele uddannelsen er baseret på, at eleverne
ikke skal i reel praktik. Det har sine fordele, men
der er også ulemper. Hvis en lærling er i en virk-
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somhed, er han en del af et praksisfællesskab, hvor
han måske er omgivet af 20 dygtige håndværkere.
I den skolebaserede udgave er det omvendt. Her er
der 20 til 30 novicer og én faglig kompetent lærer.
Det er en stor forskel, siger faglæreren.
Det har langt fra kun betydning for det rent
faglige.
- Det handler ikke bare om at imitere et håndværk. Man skal også lære omgangstonen, lære et
etisk kodeks, lære at fejl har konsekvenser, og at
det også har konsekvenser, når du gør det godt. Du
skal også kunne tale med kunder og vide, hvordan
man tilgår en opgave og så videre. Det handler alt
sammen om dannelse, siger han.

Ville arbejde med mennesker igen

Netop den dannelse og de erfaringer, det kan give
at være på en arbejdsplads, har Heinz Kanstrup
tilegnet sig masser af, siden han midt i 1990’erne
blev udlært som grafisk trykker i fødebyen Aalborg. Her stod han i lære, men under uddannelsesforløbet havde han hele tiden en tanke om, at
han i virkeligheden skulle være noget andet på
et tidspunkt. Han begyndte dog at arbejde inden
for faget og fik sine første erfaringer med at tjene
penge som faglært. En del af dem blev brugt på en
ny computer – en Pentium 2, som i 1996 var en af
de gode og dyre – og han begyndte at lege med at
lave grafik i programmet Photoshop. En kammerat
så hans arbejde, og det førte til flere opgaver på
freelancebasis for DR.

- Jeg kan huske, at jeg tænkte, at når der ikke
skulle mere til, så kunne det blive stort. Jeg kunne
lugte guldet, griner han.
Det endte med, at han skiftede Nordjyllands
største by ud med København, hvor han i ti år
arbejdede som webmaster for NGO’en IBIS, mens
han ved siden af havde sit eget firma, hvor han
byggede hjemmesider.
I 2008 gik turen tilbage til Jylland, nærmere
bestemt Skørping syd for Aalborg. Familien var
blevet udvidet med børn, og han blev enig med sin
kæreste om, at det var på tide at skifte storbyen ud
med livet på landet.
- Det var lidt af et sats. Hele mit netværk var på
det tidspunkt i København, så det var noget helt
nyt, men det gik jo meget godt, siger Heinz Kanstrup.
Han fik job som udvikler i et privat firma i Aalborg, hvilket han syntes var både spændende og
fagligt udviklende, men i løbet af de seks år han
var ansat, sneg der sig også en trang til i højere
grad at arbejde med mennesker ind på ham. Han
havde tidligere ved siden af sit job undervist i DR
Uddannelse, så han vidste, at det kunne give ham
noget, og derfor slog han til, da der viste sig en
mulighed for at blive faglærer.

Stigende hastighed er et vilkår

Heinz Kanstrup
ffUnderviser i programmering på
uddannelsen til webudvikler på Tech
College i Aalborg.
ffHans opgave ”I morgen er der
atter et fag” er udnævnt til årets
diplomopgave i erhvervspædagogik.

- Jeg ville gerne have mig selv mere i spil, end jeg
havde som udvikler. Jeg ville gerne have både den
menneskelige og pædagogiske dimension med,
siger han.
De nye dimensioner er nu en del af hans arbejde,
men det betyder ikke, at det faglige arbejde med
computeren bliver nedprioriteret. Det er der ikke
plads til i et fag, hvor det, der var hot sidste år, kan
være forældet i dag.
- Det går rasende hurtigt. I begyndelsen var
den faglighed, jeg havde med fra mit arbejde som
udvikler, nok. Men der kommer hele tiden ny teknologi og nye trends, jeg skal forholde mig til. Og
opdager jeg dem ikke selv, kommer eleverne med dem, siger
han og tilføjer, at det derfor kræver, at han sammen med sine
kolleger skal gøre en dyd ud af at have opdateret viden og alligevel acceptere, at de ikke har en chance for at agere alvidende
orakler.

Passioneret person

Spørger man Rasmus Nygaard, der er uddannelsesleder for Media på Tech College om, hvordan Heinz Kanstrup er som underviser og person, bliver ordet ”passioneret” nævnt flere gange.
- Han er enormt passioneret omkring faget. Det gælder både
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Som underviser i programmering skal man
gøre en dyd ud af at
holde sig opdateret, men
samtidig acceptere at
man ikke kan være alvidende, fortæller Heinz
Kanstrup.

det fagfaglige – altså webudvikling, programmering og den slags – og også den anden del af hans
fag, som jo er at undervise. Det er lige sådan nogle
egenskaber, jeg kigger efter, når jeg skal ansætte
undervisere, siger han og understreger, at han ikke
selv har ansat Heinz Kanstrup.
Passionen gælder også musik, som Heinz Kanstrup har spillet det meste af sit liv og også er god
til. Måske har musikken dog fået konkurrence de
senere år, vurderer Rasmus Nygaard.
- Han går meget op i musik. Det bliver der talt
meget om, og det brænder han helt bestemt for.
Men jeg synes også, han brænder mere og mere for
pædagogik, hvilket jo også passer godt med hans
uddannelsesforløb. Jo mere viden man får, desto
flere muligheder får man øje på, siger han.
Et andet prædikat, uddannelseslederen vil sætte
på Heinz Kanstrup, er ”rummelig.”
- Han har en måde at gå til tingene, som betyder,
at han kan favne mange elever, også de lidt skæve.
Han har sin force som menneskekender. Nogle
gange ser man som underviser en barriere i sig
selv i forhold til nogle af eleverne, men jeg oplever
ikke rigtig, at det sker hos ham, siger Rasmus Nygaard.
Heinz Kanstrup peger også selv på, at det som
underviser på webudvikler-uddannelsen er afgørende at kunne differentiere undervisningen.
- Det er forholdsvist nemt at komme ind på uddannelsen, så eleverne er en blanding af nogle,
som virkelig vil det, mens andre har sagt: ”Ok. Så
prøver jeg det”. Det betyder, at jeg bruger lang tid
på at forberede opgaver, der både kan udfordre de
vildt talentfulde, og de elever der er knap så langt
fremme. Samtidig bruger jeg også de dygtige som
en slags ambassadører. De forklarer nogle gange
tingene for de andre og er rigtig gode til at hjælpe.
Det fungerer godt, men det kræver, at jeg som lærer er klar til at slippe styringen, siger han. 
Læs mere om dannelse i temaet, som begynder på
side 32
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Der kommer hele
tiden ny teknologi
og nye trends, jeg
skal forholde mig til.
Og opdager jeg dem
ikke selv, kommer
eleverne med dem.
Heniz Kanstrup, faglærer

Læs årets vinderopgaver
ffLærere på EUD skal in
den for de første fire år,
hvor de er ansat som un
dervisere, gennemfører
en diplomuddannelse i er
hvervspædagogik (DEP),
som skal supplere deres
faglige baggrund.
ffForlaget Praxis sponso
rerer sammen med Ud
dannelsesforbundet, Dan
ske Erhvervsskoler og
ACHITECTMADE en ræk
ke priser til erhvervssko
lelærere, der i løbet af det
seneste år har skrevet de
res afsluttende diplom
opgave på DEP. Formå
let med priserne er at ud
brede viden om praksis
på erhvervsuddannelser
ne. Læs Heniz Kanstrup
og de øvrige vinderes op
gaver på Forlaget Praxis’
hjemmeside, praxis.dk/
projekter.

Til din undervisning
i dansk som
andetsprog
Køb på
gu.dk

Er du klar til en ny start? Det er vi! På gyldendal-uddannelse.dk
finder du inspirerende materialer til både den analoge og digitale
undervisning på alle danskuddannelser. Ovenfor ser du et udvalg
af vores mest populære bøger.

UDD0720_2
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FÅ TJEK PÅ
Baggrunden for GDPR-reglerne
Databeskyttelseslovgivningen (her
under GDPR) er til for at beskytte
personoplysninger – for at værne om
vores alle sammens privatliv. Der skal
tages særligt hånd om børns person
oplysninger, ligesom følsomme oplys
ninger om for eksempel helbred skal
behandles særligt forsigtigt. Lovgiv
ningen i Danmark blev senest revideret
med EU-forordning, der trådte i kraft
i 2018.

Følg de lokale regler
Som underviser er det for så vidt lige
gyldigt, om din skole har tilstrækkelige
regler eller ej. Gør du, som din skole si
ger, at du skal, gør du det rigtigt. Hvis
du derimod ikke følger skolens ret
ningslinjer, men bøjer dem eller tilside
sætter dem, svarer det til, at du bøjer
eller tilsidesætter skolens retningslin
jer på andre områder. Så kan skolen
irettesætte dig, give dig skriftlige ad
varsler eller i sidste instans fyre dig.

Ingen personlige bøder
Viser det sig, at skolen
ikke lever op til reglerne
for GDPR, er det skolen,
der skal stå skoleret over
for Datatilsynet, hvis til
synet går ind i sagen. Det
er skolen, der får kritik
ken og en eventuel bøde.
Du kan som medarbej
der ikke få en bøde, hvis
du har overholdt skolens
regler.

Arbejdspladsen skal
have styr på reglerne
Du skal ikke kende hele
databeskyttelseslovgiv
ningen eller opfinde dine
egne regler. Det er din ar
bejdsgiver, som har det
overordnede ansvar, og
som skal give dig de for
nødne instruktioner, så du
kan håndtere elevernes og
kursisternes personoplys
ninger sikkert nok.

Må du tage billeder af elever og
kursister og lægge dem på Face
book? Må du skrive med dine ele
ver på sms, messenger eller pri
vatmail? Må du gemme elevernes
opgaver på din private pc?
Selv om det er mere end to år
siden, at databeskyttelsesforord
ningen – som også kaldes GDPRreglerne – trådte i kraft, så op
står der alligevel af til tvivl om,
hvad du må eller ikke må, når det
kommer til personoplysninger om
dine elever og kursister.
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Uanset spørgsmålet kan du
kun få det præcise svar ét sted:
af din skole. I databeskyttel
seslovgivningen er det altid den
dataansvarlige – altså skolen –
som skal vurdere, hvordan den
helt konkret skal leve op til lov
givningen. Skolen skal give dig
de fornødne instruktioner, så du
kan håndtere elevernes og kur
sisternes personoplysninger sik
kert nok.
Skoler er forskellige og kan
have forskellige regler. Der kan

være forskel på IT-systemer eller på
elevsammensætning, der gør, at der
skal tages flere hensyn på én skole end
på en anden.
Du må naturligvis gerne være be
kymret, om din arbejdsplads lever op til
lovgivningen. Du må også gerne stille
spørgsmål til, hvorfor din skoles regler
er, som de er. Og skolen skal give dig
retningslinjer. Ellers lever skolen ikke
op til myndighedernes krav. Er du al
vorligt bekymret over din skoles regler,
kan du altid spørge din tillidsrepræsen
tant eller Uddannelsesforbundet. 

AF MIKKEL KAMP / ILLUSTRATION: KIM EWALD FOSSUM

Hvordan du skal forholde
dig til GDPR-reglerne

DU2:
Vi taler dansk 1
Vi taler dansk 2
Vi taler dansk 3
DU3:
På vej til dansk – trin for trin
Videre mod dansk – trin for trin
Midtvejs til dansk – trin for trin

MIDTVEJS TIL DANSK – trin for trin
En grundbog til undervisningen i dansk på midtvejs niveau.
Bogen er primært beregnet for sprogskolernes DU3 modul 3 eller tilsvarende forløb og er en
efterfølger til de populære grundbøger: ’På vej til dansk’ og ’Videre mod dansk’.
Bogen opfylder ministeriets mål for modulet og placerer sig i forhold til ’Den Fælles Europæiske
Referenceramme for Sprog’ midtvejs mellem Waystage (A2) og Treshold (B1).

Sprogligt lægger bogen sig i forlængelse af ’Videre mod dansk’, og sproget herfra udvides,
nuanceres og videreudvikles trin for trin. Der arbejdes i bogen med alle færdigheder: læsning,
lytning, skrivning og udtale. Herudover arbejdes der eksplicit med grammatik som støtte for
udviklingen af et korrekt sprog.

DANSK UDTALE

Supplerende materialer:

Lydfiler: Bogens tekster er indtalt med henblik på selvstændig træning af udtale og lytteforståelse.
Lydfilerne hentes frit på: www.synope.dk.
Projektorsider og repetitionskort: I tilknytning til bogens kapitler tilbydes supplerende
projektorsider og repetitionskort. Disse giver mulighed for andre måder at arbejde med stoffet
på og hentes frit på forlagets website.

Synope

Rettenøgle: Som hjælp for selvstændigt arbejde er der udarbejdet en rettenøgle. Også den kan
frit hentes på forlagets website.

MIDTVEJS TIL DANSK – trin for trin

Emnemæssigt er der i bogen fokus på mødet med dansk kultur, som den kommer til udtryk
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Efter kaos-år:

Nu skal
FGU’s store
potentiale
forløses

AF MARIE BEGTRUP OG ANDREAS ANTONI LUND

FGU er kommet igennem sit første år, der
mildest talt har været kaotisk. Og der er
stadig lang vej igen, før FGU’s potentiale som
pædagogisk pionerprojekt kan blive forløst.
Men det er uagtet det store mål for FGU’en
efter sommerferien, mener lærerforbund og
lederorganisation.

12

A

mbitionerne var tårnhøje, da
FGU august sidste år åbnede
dørene for omkring 14.000
unge. FGU skulle få den femtedel af de unge, som ikke er
i uddannelse eller er arbejdsløse, ind på en ungdomsuddannelse eller i job. Til det formål skulle landets 27
FGU-institutioner udvikle en helt ny pædagogik,
hvor undervisning i almene fag og værkstedsfag
skulle smelte sammen.
Men her godt et år efter åbningen har FGU’en
stadig lang vej igen for at kunne leve op til de store
armbevægelser.

Arkitekten: Forudsigelige børnesygdomme
Da et bredt flertal i Folketinget vedtog FGU-refor-
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Derfor skal du læse om
FGU’s forsømte første år
FGU er blevet udråbt som pædago
gisk pionerprojekt, hvor værksteds
undervisning og almen undervis
ning skal spille sammen på en helt
ny måde. Spørgsmålet er, hvor langt
FGU’erne er nået med det arbejde
efter et kaotisk første år.
Først blev mange lærere og elever
mødt af lokaler, som ikke var indret
tet til undervisning. Samtidig måt
te skolerne i månedsvis klare sig
uden IT. Og oveni alt det blev sko
lerne i deres første forår helt lukket
på grund af corona.
- Det har været et meget ambitiøst
udviklingsprojekt, som mildt sagt
er kommet kaotisk fra start. Der er
rigtigt mange gode takter, i det man
gerne har villet. Men der er altså en
hel del udviklingsarbejde tilbage, før
det er opnået, opsummerer formand
for Uddannelsesforbundet Hanne
Pontoppidan.

Politikernes plan om at efteruddanne FGU-lærerne har slet
ikke fungeret, mener Uddannelsesforbundet.

reform, og at den vigtigste opgave i første omgang
derfor var overhovedet at få en hverdag i gang.
- FGU-lærerne var stadig i fuld gang med at tage
sig af de elever og kursister, de havde på produktionsskolerne og VUC’erne. De havde første arbejdsdag stort set samtidig med, at eleverne havde
første skoledag. Det største mål med FGU’s første
tid var for os derfor at have skoler og personale
klar, til at eleverne mødte ind, forklarer Henrik
Hvidesten.
Set i det lys vurderer han, at FGU’s opstart var
en succes.

Målet om en ny pædagogisk vej

men i maj 2018, gjorde det på baggrund af anbefalinger
fra en ekspertgruppe ledet af professionsskole-rektor
Stefan Hermann.
Han er enig i, at den nye skoleform ikke er kommet
godt fra land. Men det er han dog hverken overrasket
eller skuffet over.
- Der er ingen tvivl om, at starten også har været
brydsom med IT-bøvl, fusionsbøvl og meget andet. Men
jeg synes, at det virker til at være forudsigelige mæslinger og børnesygdomme, siger hovedarkitekten bag
FGU, der understreger, at han udtaler sig som udenforstående.

FGU-lederne: Det første delmål er løst

Henrik Hvidesten, der er formand for FGU-institutionernes fælles samarbejds- og interesseorganisation,
FGU Danmark, betegner FGU som en ekstremt stor

Oven på den turbulente opstart mener både FGU
Danmark og Uddannelsesforbundet, at der nu skal
fokus på målet om, at der skulle udvikles en helt ny
pædagogik.
- I den første kaos-tid har det været nødvendigt at
køre videre med den praksis, man kendte og mes
trede. Og selv det har været svært at få til at fungere
på grund af manglende rammer og ressourcer.
Men nu er det første år gået, og vi skal have skabt
grobund for at kunne udvikle ”det nye”. Nu er vi der,
hvor de her kombinerede undervisningsforløb skal
til at køre, mener Hanne Pontoppidan.
Men det kræver tid og ressourcer, understreger
hun.
- ”Det nye” kan ikke bare trylles frem. Det kræver
ro og fordybelse, og det kræver tid til samarbejde
mellem lærerne og til både individuel og fælles
forberedelse, uddyber forbundsformanden.
Også FGU Danmark vil nu have fokus flyttet på
at udvikle FGU-professionen.
- Det er det helt store mål næste år. Nu har vi har
gjort os nogle erfaringer med FGU’en, og det bety-
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Forbundet mener

Mangelfuld efteruddannelsen

Hanne Pontoppidan,
formand

Et afgørende redskab, for at udvikle FGU’s
praksis-pædagogik, som den nye tilgang
bliver kaldt, er at give FGU-lærerne et
rum, hvor de kan udvikle den. Til det formål afsatte partierne bag FGU et trecifret millionbeløb til fordeling over
fire år.
Men selv om planen for kompetenceudvikling var godt
tænkt, har den overhovedet ikke fungeret, mener Uddannelsesforbundet.
- Det forudsætter, at man har ro, åbenhed og tryghed
til at gå i gang med noget helt nyt og bevæge sig uden for
sin egen komfortzone. Med alt det rod, der har været i
begyndelsen, har de forudsætninger ikke været til stede,
påpeger Hanne Pontoppidan.
På nogle FGU-skoler har man ifølge hende derfor valgt
at udskyde kompetence-kurserne, mens man på andre
skoler har valgt at ændre dem til mere lavpraktiske kurser i for eksempel FGU’s eksamensformer.

Kompetenceløft er afgørende for ny praksis

Hos FGU-lederne er opfattelsen dog lidt anderledes.
Ifølge FGU Danmark er der i stort omfang gennemført
kompetenceudvikling som forudsat. Og den har især
fungeret på de skoler, hvor professionshøjskolerne har
været tæt på for eksempel observationer af undervisning. Mindre godt er den gået på de FGU-skoler, hvor der
eksempelvis har været stor udskiftning i underviserne i
kompetencekurserne, vurderer FGU Danmark.
- Det er altafgørende, at vi har kompetenceudvikling,
og at den kommer tættere på den praksis, vi har i hverdagen, og er med til at understøtte den pædagogik og
didaktik, som skal udvikles. Det skal knyttes an til de behov, lærerne har, når de går ind i værkstederne og klasseværelserne, så FGU’s didaktiske principper kan udleves,
fastslår Lone Hansen.
FGU Danmark vil derfor politisk presse på for at de
midler, der skulle være brugt på kompetenceløft i foråret
2020 – som ikke blev gennemført på grund af coronanedlukningen – bliver overført til 2021. 

„„

Det er altafgørende,
at vi har kompetence
udvikling, og at den
kommer tættere på
den praksis, vi har i
hverdagen.
Lone Hansen

Skal FGU-lærernes kompetencer løftes,
kræver det ro, åbenhed og tryghed, mener
Uddannelsesforbundet.
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der, at vi har noget at stå på, når vi kommer ind i det nye skoleår, fastslår næstformanden i direktør- og rektorkollegiet
under FGU Danmark, Lone Hansen.

”Der er behov for, at der fra
politisk side sættes penge
og ressourcer af til at ud
vikle FGU’en som en ny ud
dannelsesinstitution med
sin helt egen pædagogiske
tilgang”

FOTO: K A ARE SMITH
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Omkring halvdelen af FGU-lærerne får ikke en
brugbar oversigt over deres arbejdsopgaver, og
lige så mange får ikke tid nok til at forberede deres
undervisning, viser undersøgelse.

AF MARIE BEGTRUP OG ANDREAS ANTONI LUND

Hver anden
FGU-lærer savner
klarhed og tid

F

lere undervisere mener ikke, de kan levere den
kvalitet i undervisningen, som de ønsker – hvilket skaber frustration. Der nævnes ofte manglende forberedelsestid.
Sådan skriver en tillidsrepræsentant i en undersøgelse,
som Uddannelsesbladet har foretaget blandt tillidsfolkene på landets FGU-institutioner.
I alt fortæller 48 procent af tillidsfolkene, at de og deres kolleger oplever, at de kun i ringe eller meget ringe
grad får den fornødne tid til at forberede deres undervisning.
- Der kan være afsat tid til forberedelse, men den tid
bliver hen ad vejen slugt af møder, vikartimer, pædagogiske dage eller noget helt fjerde, forklarer Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.
På FGU er den manglende forberedelsestid ifølge
hende ikke mindst en udfordring, fordi lærerne her
underviser på en institution, som stadig er i sin vorden –
blandt andet i sin pædagogiske tilgang.
- Selvfølgelig har lærere brug for tid til at forberede deres undervisning. Og hvis man ydermere skal forberede
sig til en helt ny undervisningsform og pædagogik, så er
det jo horribelt, hvis der ikke er sikret tid til forberedelsen, fastslår Hanne Pontoppidan.

Lederne: Ikke en entydig størrelse

Lone Hansen, der er næstformand i FGU-ledernes interesseorganisation, FGU Danmarks Direktør- og Rektorkollegium, afviser ikke, at der kan være FGU-lærere, som
ikke får den forberedelsestid, de har været vant til, før de
startede på FGU.
Hun deler imidlertid ikke ubetinget Uddannelsesforbundets forståelse af, hvad forberedelsestid omfatter.
- Vi har haft et første år, hvor alle har skullet finde

deres ben at stå på. Der har været rigtig
meget udviklingsarbejde for at etablere den
nye undervisning. Og det kan af nogle blive
opfattet som udviklingsarbejde og ikke forberedelsestid. I en så stor forandringsproces
kan det være flydende. Og der findes også
forberedelsestid, selv om det ikke er timeog minutfastsat i opgaveoversigterne, som
mange tillidsrepræsentanter og lærere forventer, siger Lone Hansen.

Hver tredje kender ikke sine opgaver

Opfordringen fra Uddannelsesforbundet til
lederne er, at de klart melder ud til lærerne,
hvor meget forberedelsestid de præcist har,
og at den tid ikke kan ændres, når den først
er meldt ud.
Men netop når det gælder om at få klar
besked om, hvor meget tid man som FGUlærer har til sine forskellige opgaver, halter
det ligeledes på mange FGU-skoler. Det er en
af de oplysninger, som skal fremgå af de opgaveoversigter, som skolernes ledelser har
pligt til at give lærerne. Men ifølge 44 procent af de adspurgte tillidsrepræsentanter
er de opgaveoversigter, de får, mangelfulde.
Og 32 procent oplyser, at de slet ikke får
en opgaveoversigt, der ellers er sikret i overenskomsten for FGU-lærerne og skal bruges
som værn for lærerne.
- Det er et meget stort problem, fordi
opgaveoversigten er et redskab i overenskomsten, som skal være med til at sikre,
at lærerne ikke bliver overlæsset og overbebyrdet med opgaver, og at kvaliteten i
undervisningen fastholdes, pointerer Hanne
Pontoppidan.

Lederne: Opstarten gav udfordringer

At så mange tillidsrepræsentant oplyser,
at de i FGU’ens første leveår enten har fået
mangelfulde eller slet ikke har fået opgaveoversigter, tilskriver Lone Hansen også en
vanskelig opstart for FGU.
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- Der var flere steder, hvor vi ikke har kendt
elevtallet før langt ind i skoleåret. Så det med at få
planlagt og skemalagt for et helt skoleår har været
umuligt, forklarer Lone Hansen.
Skal det forbedres?
- Selvfølgelig skal det det. Og der arbejdes ihærdigt for at få en bedre opstart til august, end vi
havde sidste år. Nu har vi nogle erfaringer med
det, påpeger næstformanden for FGU Danmarks
Direktør- og Rektorkollegium.
Hun vurderer dog samtidig, at svarene i undersøgelsen i høj grad afspejler, at ledelserne og lærerne ikke er enige om, hvad opgaveoversigter bør
indeholde – og ikke mindst detaljeringsgraden. 

Uddannelsesbladets
undersøgelse
Uddannelsesbladet har sendt et spørgeskema til samtlige
89 tillidsrepræsentanter på de i alt 27 FGU-institutioner. 50 har svaret.

30%
siger, at de i meget ringe grad hav
de den fornødne tid til forberedelse,
da FGU åbnede 1. august 2019. 42
procent havde i ringe grad den for
nødne forberedelsestid.

12%
meddeler, at de stadig i meget rin
ge grad har den fornødne tid til for
beredelse. 36 procent har i rin
ge grad den fornødne tid til forbe
redelse.

56%
oplyser, at ikke fik en opgaveover
sigt, da FGU åbnede 1. august
2019. 42 procent fik en mangelfuld
opgaveoversigt.
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32%

siger, de stadig ikke får en
opgaveoversigt. 44 procent
får en mangelfuld opgave
oversigt.

60%
beskriver deres psykiske ar
bejdsmiljø som skidt el
ler meget skidt det første
halvår.

36%
betegner deres psykiske ar
bejdsmiljø som skidt el
ler meget skidt den sene
ste halvår.

Kasper Hansen, der er tillids
repræsentant og matematiklærer på
FGU Lolland-Falster, ser frem til, at
FGU’s andet år giver mulighed at udvikle
et nyt samarbejde mellem værkstedslærere og de lærere, der underviser i
almene fag.

T E M A : FG U ’ S FO R S Ø M T E FØ R ST E Å R

FGU’en bliver skabt
mens der undervises
AF MARIE BEGTRUP / FOTO: NILS LUND PEDERSEN

Efter en kaotisk start er FGU-institutioner ved at finde sine ben. Forud
venter en knaldgod uddannelse med et stort potentiale, lyder det fra
tillidsrepræsentanter, som har været med til at løbe uddannelsen i gang.

D

e er ved at skabe noget nyt. En
ny, anderledes hverdag i et nyt
skolesystem. Begejstringen
er ikke til at tage fejl af, når
Jesper Nielsen og Kasper Hansen fortæller om FGU, der har været deres
arbejdsplads det seneste år. De er begge
tillidsrepræsentanter og har været med fra
uddannelsens begyndelse.
- Det bliver en knaldgod uddannelse, når
vi kommer ordentlig i gang med den nye undervisningsform, siger Jesper Nielsen, der er
tillidsrepræsentant på FGU Sydøstjylland og
lærer på et autoværksted.
Undervisningen på FGU skal være heltidsundervisning, hvor de praktiske fag bliver
kombineret med de boglige. Kasper Hansen,
der er tillidsrepræsentant på FGU LollandFalster og matematiklærer, er også sikker
på, at de har fat i den lange ende.
- Den praktiske indgangsvinkel virker helt
rigtig. Jeg oplever mange elever, som tror,
de ikke kan matematik. Men de kan godt
regne, når de står på et værksted og ikke
tænker det som matematik, fortæller Kasper
Hansen.

Kaotisk åbning uden fælles opstart

Mens lærerne spår uddannelsen et stort potentiale i
fremtiden, kan de se tilbage på en noget kaotisk opstart
sidste år.
Den største udfordring har ifølge tillidsrepræsentanterne været, at lærerne ikke fik en bedre fælles opstart,
inden eleverne begyndte.
- Man sammensætter personale fra to-tre forskellige
institutioner og med vidt forskellig faglighed, og som
ikke kender hinanden, og beder dem om at finde en ny
fælles vej i løbet af en uge, fortæller Kasper Hansen, der
har manglet en accept af, at det kræver ressourcer og tid
at lave en god løsning.
De skulle skabe en ny uddannelse, samtidig med at de
skulle undervise elever, der var der hele tiden.
- Det var ligesom at være tryllekunster. Man skulle hive
en kanin op af hatten hele tiden. Og det skulle være meningsfyldt, for ellers kom eleverne ikke, fortæller Jesper
Nielsen.

Svære vilkår for ny fælles faglighed

Med de vilkår, oplevede tillidsrepræsentanterne, at det er
svært at etablere en fælles faglighed.
- Vi skal lave heltidsorienteret undervisning, som
ingen havde prøvet det før. Og hvad sker der, når det er
svært? Så tyr man til det kendte, forklarer Kasper Hansen.
- Vi skulle have haft en måned til halvanden uden elever som opstart. Så kunne vi lærere have lært hinanden
at kende og sammen udviklet projekter, så vi var klar til
at modtage elever og undervise dem, siger Jesper Nielsen.
Den fælles kompetenceudvikling har nogle steder været lagt lidt på hylden på grund af arbejdspresset, men
fremadrettet vejrer tillidsrepræsentanterne morgenluft.
De har draget de første erfaringer. Der er sket ændringer,
og flere er på vej, som vil gavne både lærerne og uddannelsen.
- Jeg glæder mig til, at vi tager et skridt mere i forhold
til samarbejdet mellem værkstedslærerne og de almene
lærere, siger Kasper Hansen. 

UDDANNELSESBL ADET 3/20

17

H VO R FO R I A LV E R D E N ?

Rosenkrantz-Theil:

Efter første år
med voldsom rummel
skal der ro på FGU

AF MARIE BEGTRUP OG ANDREAS ANTONI LUND

FGU er den største implementeringsopgave, der
ligger på Pernille Rosenkrantz-Theils bord. Det
fortæller børne- og undervisningsministeren, der
betegner FGU’s første år som så kaotisk, at man på
mange måder må starte forfra efter sommerferien.

FGU

var et prestige-projekt for
forhenværende undervisningsminister Merete
Riisager (LA). Men hun bestred ikke længere ministerposten, da FGU blev indviet 1. august 2019
som et nyt uddannelsestilbud til unge op til 25 år,
der tidligere havde gået på produktionsskole eller
VUC. Blot lidt over en måned forinden havde nuværende børne- og undervisningsminister Pernille
Rosenkrantz-Theil (S) overtaget roret.
I mellemtiden har både FGU’en og Pernille
Rosenkrantz-Thiel været i gang i mere end et år.
Spørgsmålet er nu, hvad den nuværende børne- og
undervisningsministers vision for den nye skoleform er. Det og spørgsmål såsom, i hvor høj grad
hun har taget FGU til sig som politisk projekt, og
hvorfor i alverden hun først sløjfede følgeforskningen for siden at genoplive den, har Uddannelsesbladet stillet ministeren.
Hvad er din vision for FGU?
- FGU skal have lov til at fungere som FGU. Jeg
tror ikke, at jeg kan pege på et sted hele vejen
hen over børne- og undervisningssektoren, hvor
der har været så meget rummel som det seneste
år på FGU. Dels fordi vi startede med nogle ITvanskeligheder, som gjorde hele opstartsfasen
utrolig vanskelig, dels fordi corona ramte, efter at
man lige havde fået ro på i et par måneder. Så min
primære vision er, at nu skal der simpelthen ro på,
så FGU kan fungere, sådan som det var meningen
med den.
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Hvor vil du primært sætte ind for at skabe ro?
- Man skal ikke sætte ind for at skabe ro. Der
skal være ro. At sætte ind med alt muligt lige nu
vil simpelthen være det værste, man kan gøre. Der
skal ro til at starte tingene op igen efter ferien og
forhåbentligt at få et stille og roligt år næste år,
hvor IT-systemerne fungerer, og hvor der ikke er
en ny pandemi. Og hvor man kan få ro til at få hele
den faglighed, der var meningen skulle smelte
sammen, også til at smelte sammen.
Vi er vel stadig ret langt fra at være i mål med den
nye pædagogiske retning for FGU?
- Det må man sige. Jeg tror, at man som FGUsektor i meget høj grad må se det som at: Nu starter vi forfra efter ferien. Ikke med noget nyt, men
med det der egentlig har været opgaven. Det har
været meget, meget hårde betingelser.
- Allerede inden jul meldte vi ud, at med de vanskeligheder, der havde været til at starte med, var
vi helt bevidste om, at man i meget høj grad havde
ageret fra hånden til munden og derfor ikke havde
kunnet implementere de pædagogiske ting, der var
tænkt med det.
Hvad er dit tids-perspektiv for, at FGU når i mål
med den nye, sammensmeltede pædagogik?
- Det har jeg ikke lyst til at sætte tid på. Sådan
som jeg hører FGU-lærerne, har de bare brug for
ro. Så jeg skal ikke sætte en eller anden deadline op
for hvordan, hvornår og hvorledes.

„„

Jeg mener, at der er langt mere effektive
måder at skaffe viden på end de der store
følgeforskningsprogrammer.
Pernille Rosenkrantz-Theil

På nogle FGU-institutioner har det
haltet med den kompetenceudvikling
af lærerne, som de jo skal bruge som
afsæt for at skabe den nye pædagogik. Hvordan oplever du, at det går
med det?
- Det skal vi have dannet os et overblik over. Her oven på corona-tiden
synes jeg, at vi har rigtig meget brug
for at samle op på det hele. Det har
været rigtig mange sygemeldinger.
Selvfølgelig. En del af det har også
betydet, at der er forvundet nogle (læ
rere, red.) fra FGU-verdenen. Men det
har vi brug for at danne os et overblik
over her på den anden side af corona.
Så det kan jeg ikke svare dig på endnu.
Men du vil skubbe på, for at det bliver
gennemført mere kompetenceudvikling af FGU-lærerne?
- Selvfølgelig vil jeg det.
Hvordan vil du sikre, at de får den
nødvendige kompetenceudvikling,
samtidig med at du vil skabe ro på
området?
- Det skal man være utrolig varsom
med. Og det har jeg tænkt mig at
være. Der, hvor det kan lade sig gøre,
uden at det skaber uro, skal man gøre
det. Men jeg mener det faktisk, når jeg
siger, at der primært er behov for ro.
Hvordan vil du sikre, at FGU’erne går
i samme retning rent pædagogisk på
nationalt plan?
- Det er simpelthen for tidligt. Vi
bliver nødt til at komme ind i et stræk
med ro og stabilitet, således at man
på institutionerne faktisk har det
overskud, der skal til for at få skabt
en ny pædagogisk retning. De betingelser har simpelthen ikke været til
stede endnu. Jeg synes, det værste,
man kan gøre i den sammenhæng, er
at lave alt muligt om.

Den følgeforskning, partierne bag
FGU var blevet enig om, og som
blandt andet skal se på den nye pædagogiske tilgang, sløjfede du for
senere at genoplive den igen. Hvorfor
skiftede du mening omkring følgeforsknings-gruppen?
- Jeg skiftede absolut ikke mening.
Jeg fik det stoppet ned i halsen af et
flertal i Folketinget.
Så du vil fortsat have sløjfet den, hvis
du ikke havde et flertal imod dig?
Hvorfor det?
- Jeg mener, at der er langt mere effektive måder at skaffe viden på end
de der store følgeforskningsprogrammer. Jeg vil gerne have meget mere
praksisorientering ind i den måde, vi
opsamler viden på. Det vil sige også
andre produkter, end at man gør det
samme, som man gør på alle mulige
andre områder, hvor man laver nogle
kæmpestore, lange rapporter, som
ikke kan bruges i praksis. Men jeg
har selvfølgelig respekt for, at der er
et flertal i Folketinget, der vil noget
andet.
- Det er ikke, fordi jeg ikke vil videnopsamle. Det er simpelthen metoden.
Der kan jeg bare se, at nogle praksisforskningsprojekter, som man blandt
andet laver i Norge, er langt mere
anvendelsesorienterede og en langt
mere effektiv og hurtig måde at få opsamlet viden på.

Hvordan vil du få virksomhederne
med på EGU’en – altså den del af
FGU’en, som bygger på virksomhedspraktik?
- Det, vi har sat pengene af til, er,
at virksomheder kan få 90 procent
af lønnen dækket. Det, må man sig,
er en relativ stor gulerod for at tage
lærlinge ind.
Har du i størstedelen af din tid som
minister glemt FGU til fordel for især
folkeskolen og gymnasierne?
Jeg har holdt flere møder med FGUsektoren end de andre, fordi jeg har
været utroligt bekymret for særligt
STU, FGU og TAMU, der blev helt undtaget fra nedlukningen. Så jeg tænker,
at du nok lige skal dokumentere den
påstand, inden det kommer til at stå
som en påstand.
Jeg ved jo ikke, hvilke møder ministeren har i sin kalender, jeg ser kun,
hvad der står i pressen.
- Så må du tale med journalisterne
om deres prioriteringer af, hvilket
stof de bringer. For facts on the
ground er noget andet.
- Det er ikke et udtryk for mine
prioriteringer. Det er udtryk for Politiken, Jyllands-Posten og Berlingskes
prioriteringer.
Men de møder, du taler om, har været under corona. Hvad med inden
corona?
- FGU har for mig været den største
implementeringsopgave, der overhovedet ligger på mit bord. 
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NYT FRA PRAXIS

TIL FVU

HVERDAGENS MATEMATIK 2

Hverdagens matematik 2 er en grundbog
i matematik til FVU, trin 2. Bogen træner
den helt almindelige talforståelse, som
alle har brug for, og indeholder et væld af
praksisnære opgaver bygget på autentisk
materiale fra den almindelige dagligdag
i Danmark. Bogen honorerer kravene i
2020-bekendtgørelsen. Der er facitliste
til alle bogens opgaver.
HVERDAGENS MATEMATIK 2
Matematik til FVU trin 2
Af Niels Tafdrup
160 sider

VEJE TIL STOLTHED I
ERHVERVSUDDANNELSERNE

Veje til stolthed i erhvervsuddannelserne er
skrevet på baggrund af et forskningsbaseret
projekt, der har undersøgt, hvordan det står
til med stoltheden hos eleverne i erhvervsuddannelserne, og hvad stolthed eller mangel
på samme kan skyldes. Bogen inspirerer til
debat om, hvordan vi fremmer stolthed i de
danske erhvervsuddannelser, og slår samtidig
et slag for ligestilling mellem praktiske og
boglige kompetencer i uddannelsessystemet.
VEJE TIL STOLTHED I
ERHVERVSUDDANNELSERNE
Af Henrik Hersom
136 sider

KØB BØGERNE PÅ WEBSHOP.PRAXIS.DK

DENGANG DA...

AF DORTHE PLECHINGER / FOTO: RITZAU SCANPIX

Da det kommunale
tilskud gik i fisk
For præcist 30 år siden blev den
første folkeoplysningslov ved
taget i Folketinget – maj 1990.
Overliggeren var høj: Den enkel
tes evne og lyst til at tage an
svar for sit eget liv og deltage
aktivt i samfundet skulle styr
kes. Men siden er loven blev æn
dret. Blandt andet i 2002, hvor
det kommunale tilskud blev sat
kraftigt ned, så det blev dyrere
at deltage på forskellige aften
skoletilbud. Og siden er aktivite
terne her raslet ned. Hårdest er
det gået ud over yderområderne
i Danmark.
Faktisk er antallet af aften
skoler siden – fra 2002 til 2017 –
halveret, og aftenskolernes kom
munale tilskud er gået ned med
48 procent i samme periode. Det
fremgår af et nyt politikpapir på
hele folkeoplysningsområdet fra
Uddannelsesforbundet. Om af
tenskolerne står der blandt an
det, at Uddannelsesforbundet
arbejder for, at der etableres en
tilskudsmodel i forhold til delta
gerbetalingen, der sikrer, at folk
med lave indkomster også har
mulighed for deltage i aftensko
leundervisningen.
Du kan læse hele politikpapi
ret på www.uddannelsesforbun
det.dk 
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I DY B D E N M E D

Elever med handicap:

Spørg til særlige
behov og brug
de unges erfaringer
i undervisningen
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Barrierer for uddannelse
Studerende med handicap møder mange
barrierer i uddannelsessystemet. Det vi
ser en undersøgelse fra tænketanken Per
spektiv og Sammenslutningen af Unge
med Handicap, som blev præsenteret i ef
teråret 2019.
ff64 procent oplever, at deres handicap er
en hindring for at opnå samme faglige
udbytte som deres medstuderende.
ffHver anden studerende med handicap
har modtaget vejledning om de særlige
støtte- og dispensationsmuligheder, der
findes for mennesker med handicap.
ff60 procent har manglet støttemulighed
er for at gennemføre uddannelsen på
lige fod med andre.
ff22 procent oplever, at undervisningsma
terialerne slet ikke eller i mindre grad er
udarbejdet, så de er tilgængelige.
ff60 procent deltager aldrig eller sjældent
i sociale arrangementer på uddannelsen.
Kilde: Handicap.dk

Kun fire ud af ti unge med handicap er i
uddannelse. Hvilke barrierer holder dem
tilbage, og hvad kan skoler og undervisere
gøre for at bryde dem ned? Ph.d.studerende Emil Søbjerg Falster forsker
i, hvordan unge med handicap oplever
hverdagslivet. Læs hans råd.

AF MIKKEL KAMP / FOTO: MIKKEL ØSTERGAARD

Undersøgelsen viser blandt andet, at:

E

levatoren på skolen er i
stykker, og det går langsomt med at få den repareret. Mange elever opdager
det ikke, andre synes, det
er irriterende, for de gider
ikke tage trappen, og så er
der enkelte, som det betyder rigtig meget
for. For sidder man i kørestol, kan elevatoren gøre forskellen på, om man overhovedet
kan komme til time, eller om det er besværet værd at bevæge sig med de andre ned i
kantinen i pausen. Det kan være afgørende
for, om man føler sig inkluderet.
Det fortæller Emil Søbjerg Falster, der er
ph.d.-studerende på Roskilde Universitet,
hvor han studerer hverdagslivet for børn
og unge med fysisk funktionsnedsættelse.
Hans fokus er på, hvordan de selv oplever
hverdagen.
Eksemplet med elevatoren er fra den
virkelige verden og viser, at selv om ingen
sandsynligvis vil gøre noget galt, kan manglende bevidsthed om individuelle behov
gøre det svært for elever med handicap at
fungere i uddannelsessystemet. I sidste
ende kan det føre til frafald. Det er en af
grundene til, at unge med handicap i langt
mindre grad end den øvrige befolkning
gennemfører en uddannelse. For eksempel
er kun 40 procent af de 19-20-årige med et
handicap i uddannelse eller job, viser Socialpolitisk Redegørelse for 2019, som er udgivet
af Social- og Indenrigsministeriet. For den
øvrige befolkning er tallet 82 procent.

Tag individuelle hensyn

Og hvad kan man så gøre ved det? En hel
masse, men der er ingen universalløsninger,
fortæller Emil Søbjerg Falster.
- Problemet er, at mennesker er forskellige, så derfor skal løsningerne også være
individuelle. Men en generel anbefaling kan
være, at uddannelsesinstitutionerne kan
udvise fleksibilitet for at lave individuelle
løsninger, siger han.
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Selv om løsningerne ideelt set skal være
individuelle, er der overordnet tre typer barrierer for, at elever med handicap kan indgå
på lige fod med andre på en skole, forklarer
Emil Søbjerg Falster.

Styr på hjælpemidler og relationer

Den første type er materielle barrierer.
- Det kan være, at de ikke kan få de
hjælpemidler, de har brug for. Der har for
eksempel været nogle sager med unge, der
havde hjælpemidler, da de gik i grundskolen,
som de ikke kunne få med, da de begyndte
på en ungdomsuddannelse, fortæller han og
tilføjer, at der i december 2019 kom en lovændring, som gør det muligt at tage hjælpemidler med fra grundskolen, indtil der er
bevilget et nyt på en ungdomsuddannelse.
En anden type barrierer er de relationelle.
- Det handler blandt andet om, hvordan
man opfattes af de andre. Hvis et menneske
med handicap har svært ved at deltage på
lige fod med de andre, kan han blive set på
som anderledes og blive stigmatiseret i den
rolle. Derfor kan det relationelle være en udfordring, siger han.
De forskellige barrierer er ikke altid adskilte. Praktiske problemer kan gå ud over
elevernes relationer. For eksempel kan en
elev i kørestol ende med at blive ekskluderet
fra det sociale liv, hvis det er meget besværligt at komme hen til kantinen.
- Man kan ikke forvente, at andre gider
blive i klasseværelset, fordi det er svært for
én at komme til kantinen. Og hvis du har
en oplevelse af, at de andre ikke rigtig gider
dig, så vil du heller ikke være klar til at gennemgå en masse besvær for at komme i kantinen. Det kan gå ud over relationerne, siger
Emil Søbjerg Falster.

„„

Det helt afgørende, hvordan
de unge bliver mødt og
imødekommet af skolen.
Emil Søbjerg Falster
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Den sidste barriere er effekten af selve funktionsnedsættelserne.
- Nogle kan have stærke smerter, som blusser op, hvilket kan have stor betydning for præstationsniveauet. Måske er de indlagt i længere tid, og det fylder selvfølgelig
meget, så derfor er det helt afgørende, hvordan de bliver
mødt og imødekommet af skolen, siger Emil Søbjerg
Falster.

Går positivt til uddannelsen

De fleste med handicap oplever ungdomsuddannelsen
som noget positivt, men de er trætte af barriererne og af,
at det er mere omstændeligt at få støtte, end det behøvede at være, forklarer Emil Søbjerg Falster.
- Nogle oplever det mere end andre, men hvis der er
store barrierer, og man har en oplevelse af, at andre ikke
er opmærksom på en, kan det ende med, at man dumper
ud. Det svarer jo til at passe et arbejde. Hvis man hele
tiden føler, at man bliver begrænset, går man død i det,
siger han.
Selv om mennesker er forskellige og derfor skal behandles individuelt, har Emil Søbjerg Falster generelle
forslag til, hvordan undervisere og skoler bedre kan integrere elever med handicap.
- Det vigtigste er, at man spørger de unge, hvad de har
brug for. Det oplever mange, at de ikke bliver spurgt om,
siger han.

Balance mellem støtte og overbeskyttelse

Samtidig skal man balancere opmærksomheden på
funktionsnedsættelsen, så man på samme tid tager de
nødvendige hensyn til elever med handicap og behandler
dem som alle mulige andre.
- Det er vigtigt at være opmærksom, men samtidig skal
man ikke være overbeskyttende, for så bliver den unge
barnliggjort. Han bliver til ”ham den handicappede”. Men
de er jo som alle andre, de har bare andre forudsætninger
for at deltage, siger han.
Lærere risikerer også at komme til at udstille gruppen
og gøre dem til en slags syndebukke, hvis de ikke gennemtænker beskeder til eleverne.
- Hvis man som underviser siger, at et hold ikke kan
komme på den fede introtur, skolen plejer at arrangere,
fordi der ikke er ordentlige adgangsforhold med kørestol,
så bliver det den enkelte elev, der gør, at holdet skal et
andet sted hen, siger han.
Det har stor betydning, hvordan det bliver sagt, så det
er en fordel at tænke situationen igennem i forvejen.
- Den ideelle løsning på det konkrete problem med introturen er, at skoler generelt tager steder hen, hvor der
er ordentlige adgangsforhold. Det skal tænkes ordentligt
igennem, så man ikke havner i en uheldig situation, siger
han.

Om forskeren
Emil Søbjerg Falster er uddannet i for
valtning fra Roskilde Universitet. Han
undersøger i sit ph.d.-projekt hver
dagslivet for børn og unge med fysisk
funktionsnedsættelse under Forsk
ningscenter Livet med Mobilitetshandi
cap på Roskilde Universitet.

Digitale løsninger skaber fleksibilitet

Generelt er det afgørende, at en uddannelsesinstitution er klar til at finde fleksible
løsninger.
- Skal en ung for eksempel indlægges i
længere tid, er det oplagt, at man ikke bare
siger, at den unge er væk fra undervisningen i den periode. I stedet kan man forsøge
at finde digitale løsninger – vi har lige set
under coronakrisen, at det kan lade sig
gøre – og så kan man sige til den unge, der
er indlagt, at han kan hoppe på, når han er
i stand til det. Det vil være en stor hjælp,
hvis skolerne tænker: Hvad kræver det af os
at give eleverne reel mulighed for at følge
med? siger Emil Søbjerg Falster.
Han tilføjer, at skolerne samtidig skal
sørge for løbende opfølgning, så planer og
støtte kan justeres til, hvad en elev har brug
for – ikke hvad eleven havde brug for på et
tidligere tidspunkt.

Læreren skal finde styrkerne hos alle

Emil Søbjerg Falster opfordrer også til i højere grad at fokusere på ressourcer i stedet
for kun at prøve at kompensere for elevens
begrænsninger.

- Det bliver udlagt, som om det gør dem
sårbare, at de har funktionsnedsættelser.
Det kan også gøre dem udsatte, men de har
ofte også nogle styrker, man kan trække
frem, siger Emil Søbjerg Falster og giver et
eksempel:
- De kan være gode til at håndtere særlige situationer. De kan for eksempel have
erfaring med at være isolerede, som vi alle
sammen har oplevet, da coronaen ramte
os. De har oplevet lange hospitalsophold og
efterfølgende genoptræning. De er eksperter
i at håndtere situationer som dem, men det
trækker vi ikke på. Det kunne vi godt gøre,
og i det hele taget skal vi blive bedre til at
tænke i, hvilke ressourcer man har, siger
han.
Men er det i virkeligheden skolens opgave
at give særbehandling til nogle elever? Svaret er entydigt ja.
- Vi har et ligebehandlingsprincip, der betyder, at nogle skal behandles anderledes for
at have lige forudsætninger for at deltage,
siger Emil Søbjerg Falster. 

Ligebehandlingsprincippet betyder, at nogle skal behandles
anderledes for at have lige forudsætninger.

Vil du læse mere?
ff”Samfundsdelta
gelse og medbor
gerskab blandt
mennesker med fy
sisk handicap”. Find
undersøgelsen på
Vive.dk
ff”Mange unge med
handicap får ikke
en ungdomsuddan
nelse”. Analyse fra
Arbejderbevægel
sens Erhvervsråd
om uddannelse for
unge med handi
cap. Find analysen
på Handicap.dk
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FIRE FRISKE FRA FORSKNINGEN
YX

Fjernundervisningen under corona-nedluk
ningen har været mere ensformig, end un
dervisningen plejer at være. Det angiver i alt
syv ud af ti lærere og seks ud af ti af elever i
en rundspørge, som Tænketanken DEA har
foretaget blandt 12.352 elever og 1.866 læ
rere på landets erhvervsskoler og gymnasier.
Samtidig har eleverne haft et lavere lærings
udbytte af fjernundervisningen. En mindre
gruppe af elever svarer godt nok, at de trive
des under fjernundervisningen, men mange
siger, at de har kæmpet med skolearbejdet og
motivationen – det gælder særligt de fagligt
svageste elever.

Ø
steuropæere
er de mest
overuddannede

Der er stor forskel på, hvor uddannede ind
vandrere i Danmark er, afslører en under
søgelse fra Rockwool Fondens Forsknings
enhed, der har sammenlignet formelle
uddannelsesniveauer med reelle jobfunktio
ner og opholdsgrundlag. Andelen af overud
dannede indvandrere fra de 13 lande, der se
nest blev medlem af EU, er 61 procent. Når
det gælder indvandrere fra de ældre EU-lande
og fra andre nordiske lande, er andelen af
overuddannede henholdsvis 43 og 38 procent.
For langt de fleste indvandrergrupper er an
delen af overuddannede dermed væsentligt
højere end for danskere, hvor andelen er 23
procent.
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klasse

Mere end halvdelen af eleverne på landets
10. klasser oplever, at de løfter sig fagligt og
får større faglig selvtillid i løbet af det ekstra
skoleår. Det viser en undersøgelse, som Dan
marks Evalueringsinstitut (EVA) har foretaget
på baggrund af spørgeskemabesvarelser fra
1.184 elever og 28 kvalitative interviews med
elever i 10. klasse. Det er især eleverne i ordi
nær 10. klasse, som oplever faglig fremgang.
Her angiver 63 procent, at de oplever, at de
har rykket sig i positiv retning. Ifølge EVA un
derstøttes elevernes oplevelse af et fagligt
løft af, at der er en generel stigning i elever
nes prøvekarakterer fra 9. til 10. klasse.

T
idligt kendskab
øger unges

interesse i erhvervs
uddannelser

Kun halvdelen af eleverne helt ned til 6. klasse
har hørt om erhvervsuddannelserne. Men ef
ter at være blevet udsat for undervisnings
baseret vejledning kan den andel stige til 90
procent. Det viser et forsøg, som Center for
Ungdomsforskning har foretaget. Omkring
fire ud af ti af eleverne i forsøget siger efter
følgende også, at den tidlige vejledning har
påvirket deres tanker omkring job og uddan
nelse. Samtidig viser undersøgelsen, at seks
ud af ti af eleverne i en medvirkende 8. klasse
oplever, at de er blevet klogere på, hvad man
kan blive med en erhvervsuddannelse, efter
at de har været udsat for målrettet erhvervs
praktik. 

AF ANDREAS ANTONI LUND

F
jernundervisning
H
ver anden føler
er mere ensformigt
sig fagligt løftet af 10.

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 Udddannelsesbladet.dk/forskning
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BLIV KLAR TIL
PRØVE I DANSK 3
Til alle prøveforberedende
hold på DU3 modul 5

GRAMMATIK & SNAK
TIL DU3 MODUL 3-4-5
Et helt nyt udviklet koncept, som mixer
mundtlig kommunikation og relevant
grammatik i velkendte øvelsesstrukturer. Arbejdstekster er inddelt i tre
niveauer, så materialet kan bruges på
modul 3 og 4 og 5. Også velegnet til
differentieret undervisning.

DUET 6
Til alle prøveforberedende hold på
DU1 modul 6

* Gælder køb på vores webshop og kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter.

Fredag

EN UGE I MIT ARBEJDSLIV

Vi er ikke lige
– men vi er lige
meget værd
Det kan være hårdt at sige til en elev, at han lugter
af sved – eller at afskedige ham. Men Mads Bunch
Larsen forsøger at lære sine elever, hvordan det er på
virkelighedens arbejdsmarked. Læs hans dagbog fra
TAMU-skolen i Odense, hvor han underviser på transportog lagerdelen, og hvor man kører en meget konsekvent
pædagogik.

Om TAMU

FORTALT TIL DORTHE PLECHINGER

ffTAMU er et andet ord for Træ
ningsskolen til AMU. Uddannel
serne skal så vidt muligt følge
indholdet og strukturen i AMUkurserne. Uddannelsen slutter
med et uddannelsesbevis. Elever
ne skal gennem praksis tilegne sig
de sociale og faglige kompeten
cer, der understøtter deres udvik
ling, sikrer beskæftigelse og giver
lyst til videre kompetenceudvik
ling. Det er for unge mellem 18 og
30 år, som ikke kan profitere af
det ordinære uddannelsessystem.
ffDe seks TAMU-skoler hviler på
konsekvenspædagogikken. Der er
et minimum af regler i TAMU, og
alle elever kender dem og konse
kvenserne, hvis de handler i strid
med dem. De kan for eksempel
blive ”afskediget” og må søge job
på et af de andre områder.
ffDe syv punkter, der indgår i den
sociale handlingskompetence,
som de skal lære på TAMU, er:
selvbestemmelse, selvhjulpenhed,
ansvarlighed, troværdighed, re
spekt, samarbejdsvilje og modta
gelighed.

Tingene sker lynhurtigt på
Transport-linjen. Derfor tilrettelægger vi næste uge i dag. Vi gør
bilerne rene, rydder op og laver
en plan for, hvem der gør hvad i
næste uge.
Jeg tænker på en elev, jeg har
afskediget. En af de syv handlingskompetencer, eleverne skal
kunne leve op til, er ansvarlighed. Og han havde glemt at
tage vasketøj med fra en anden
TAMU-skole. Igen. Vi vasker alt
tøjet fra skolerne her, og eleven
henter det, kører det til rengøringsholdet og retur efter vask.
Eleverne ved godt, at når vi laver
aftaler, skal de overholdes, ellers
har det en konsekvens. Eleven
har tidligere røget meget hash,
og det rammer ofte hukommelsen, men han havde værktøjet
til at løse det – nemlig at skrive
opgaven ned. Det havde han ikke
gjort.
Jeg tog en god snak med ham
om, hvor vigtig ansvarlighed
er i forhold til en arbejdsplads,
og lod ham komme med ideer
til, hvad han kan gøre anderledes, når han kommer tilbage til
Transport efter at have overstået sin afskedigelsesperiode.
Koordinatoren tog en snak med
ham og anviste et job på et af de
andre værksteder. Her kom han
til en jobsamtale og skulle sælge
sig selv. Det er en del af pædagogikken her.

Mandag

Det er typisk hurtigt ud ad døren
på mandage. Og så ser vi sammen på, hvad kan vi forvente i
ugens løb. Hvad er der kommet,
som vi skal rette til i forhold
til planen. Hvor mange elever
er der? Lige nu er der ti. Vi har
faste ture til Sjælland tre gange
og i Jylland to gange om ugen.
Udover vasketøj kører vi med
alt det, som metalværkstederne

producerer, der skal galvaniseres. Vi har også et lager her til de
færdige produkter.

Tirsdag

Vi kolleger holder det faste daglige møde på tre kvarter og tager
blandt andet elevsager op. Gør
man et eller andet som lærer,
der ikke svarer til konsekvenspædagogikken på TAMU, eller
hvordan en situation håndteres
på en arbejdsplads, er vi gode til
at give hinanden kritik og tage
imod. Det kan være lidt hårdt,
men det er med til at holde os på
rette kurs.
Vi diskuterer løbende pædagogikken, som nogle gange kan
være ret grænseoverskridende.
Hvis en elev for eksempel lugter
af armsved, siger vi det til vedkommende. De skal jo ud på arbejdsmarkedet bagefter. Men vi
prøver at finde den rigtige vinkel
og sige det i en situation, hvor
det giver mening.
Vi er ikke behandlere, men
bruger sociale handlingskompetencer. Hvis en elev for eksempel
ikke er selvhjulpen, arbejder vi
med denne kompetence og er
ligeglade med for eksempel en
ADHD-diagnose.

Onsdag

Torsdag

I dag arbejder vi med teori. Mine
elever er som udgangspunkt ikke
bogligt minded. De har ofte prøvet alt før os. Vi får flere, som har
forsøgt sig med FGU, men synes,
at der er for meget læsestof dér.
Vi bruger kun teorien, når vi ikke
kan vise det i praksis. Og det
bedste er, hvis vi kan kombinere
teori og praksis.
Vi er tilknyttet AMU-systemet,
hvor mange undervisere laver
deres eget undervisningsmateriale. Og det holder de ofte tæt
på kroppen. Så jeg skal lidt selv
opfinde den dybe tallerken i forhold til undervisningen. Det kan
godt være lidt tungt. Men jeg kan
sparre med vores koordinatorer.

Jeg forsøger at tage alle de kurser, som jeg underviser i, på
AMU. Det er rart at få input fra
kolleger. Vi skal med tiden have
koblet prøver op på alle AMUkurserne, men det er ikke sket
endnu.
Vi kan som regel se, om vi
har fejlet ved ikke at presse
eleverne nok, når vi når hen i
slutningen af uddannelsen. Så
bliver de bange for at komme
ud i virkeligheden. Pludselig er
der nogle, som ikke kan noget,
og så er vores opgave at få dem
på banen igen. Vores menneskesyn er, at vi ikke er lige, men
at vi alle er lige meget værd.
De her elever er ikke dumme.
De har bare ikke været i en
verden med mange muligheder
for dem. Så vi bygger dem og
deres selvtillid op igen. Vi ved
jo, at de kan – de skal bare selv
i gang.
Der er flere elever, som jeg er
stolte af. Blandt andre en meget ung pige, som havde haft en
hashpsykose, intet kunne huske
og var meget opfarende og rapkæftet. Vi tænkte, at det bliver
godt nok svært det her. Men i
løbet af perioden, hun var her,
fandt vi i fællesskab værktøjer
til at ”genopdage” hukommelsen. Hun kom ud i job og har
været der siden. Så er det jo det
hele værd. 

Mads Bunch Larsen har været an
sat som TAMU-lærer i syv år. Han
tog som en af de første TAMU-ud
dannelsen, da den blev fornyet. Han
var før lagermedarbejder, indkøber
og sælger i GASA Group, produkti
onsleder ved Berendsen Textil og va
remodtagelseschef hos Bauhaus.
Han er nu på Transport- og lagerde
len på TAMU i Odense, der er en af
de i alt seks TAMU-centre i landet.
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LÆRER TIL LÆRER

Proceskurve over humøret
lærer elever at tage ansvar
Med en graf over deres humør i alle dele af undervisningen lærer eleverne,
hvor de er udfordret, og hvordan de mere selvstændigt kan komme videre.

Hvad gør du?
- Først skal eleverne lave en
tidslinje med alle trin, de skal
igennem. Researchfase, ideud

viklingsfase, beslutningsfase,
udførelse, finish og så videre, så
de får et klart billede af proces
sen. Og så skal de simpelthen
lave en kurve over, hvordan de
har det gennem alle de her pro
cesser, hvordan er deres humør?
- Ofte er det sådan, at har
man det godt i ideudviklingen,
har man det måske svært i be
slutningsfasen eller omvendt.
Vi laver en decideret kurve, hvor
processen er på x-aksen, og hu
møret er på y-aksen. Kurven går
op og ned, og påfaldende nok er
det altid de samme steder, man
kommer i krise. Det gælder, uan
set om det er en kort opgave på
ti minutter, et langstrakt projekt
eller en opvask i privatlivet. Det
er samme sted på kurven, man
rammer problemerne.

Hvorfor
er det en god
løsning?

gøre, når du kommer i den her
fase? Og hvad kan du så gøre
nu?”
- De lærer at genkende de
res handlemønster og hjælpe sig
selv videre fremfor at opgive el
ler være afhængig af, at en lærer
skal hjælpe dem videre. De lærer
at tage ansvar for deres egen læ
ring. Og så taler vi meget om at
have fokus på projektet fremfor
os som personer. Alle har ondt i
halsen eller kærestesorger eller
noget tredje engang imellem. Så
dan er livet. Men man skal sta
dig kunne komme videre med sit
projekt.
- Folk – især sagsbehandlere
– har lidt en fordom om, at det
kreative ikke er hårdt arbejde,
men en form for terapi. Vores
elever lærer, at ja, det er vigtigt
med et nysgerrigt sind – men
det er hårdt arbejde, og de skal
kunne fokusere på projektet
uanset hvad. 

AF DORTHE PLECHINGER

Som underviser på en kreativ
og meget projektorienteret ud
dannelse oplever Suzanne Bøgh
ofte, at elever kan gå i stå i pro
cessen – og at det sker samme
sted hver gang. Eleverne er tit
tilbøjelige til at krybe udenom
ved at opgive, helt blive væk fra
skole eller være afhængig af
hjælp fra læreren til at komme
videre.

- Kurven gør dem bevidste om,
hvordan de plejer at reagere i en
bestemt situation. Jeg kan hen
vise til deres proceskurve som
en metafigur, vi kan tale ud fra:
”Og hvad er det så, du plejer at

Suzanne Bøgh er ansat på Aarhus Designskole, som hører under daghøjskolen Kompetencehuset. Skolen fungerer som forskole til en række kreative uddannelser, blandt andet Design
skolen i Kolding. Suzanne Bøgh troede hun skulle være arkæolog – men forelskede sig i det
grafiske og har de seneste 19 år undervist i grafisk design på Aarhus Designskole.

30

UDDANNELSESBL ADET 3/20

FGU-portalen samler
produktionsforløb, Kobler
teori og
fagtemaer og
praksis
almenfag ét sted!

Produktionsforløb

Fagtemaer

Ønsker du mere produktion i fagene – og mere faglighed i produktionen?
FGU-portalen stræber efter at være det undervisningsmateriale, der
forbinder almenfag og fagtemaer og hjælper lærere og elever med at
skabe sammenhæng mellem teori, praksis og produktion på en ny og
meningsfuld måde.

UDD0720

Alt materiale på portalen er udviklet specielt til FGU ud fra didaktiske
principper som fx praksisbaseret læring og dannelse, synlige læringsmål
og tæt evaluering af den enkeltes udvikling.
Læs mere eller bestil en gratis prøveadgang på fgu.gyldendal.dk

Almenfag

T E M A : DA N N E L S E A F DA N N E L S E

Dannelsen er under stærkt pres i
uddannelsesverden. Derfor arbejder
Uddannelsesforbundet for en dannelses
politik. Men hvad er dannelse over
hovedet på de erhvervsrettede og almene
forberedende forløb – og hvordan modarbejdes det af mål- og rammestyring,
mangel på tid, test og standardiserede
digitale forløb? Det har vi spurgt eksperter og medlemmer om.

FOTO: MIKKEL ØSTERGA ARD

DANNELS
UNDER
ANGREB
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Det mener Uddannelsesforbundet

SEN

”Beslutningen om, at der ikke er
plads til dannelse i uddannelserne,
er aldrig blevet taget, den er kom
met snigende.”
Formand for Uddannelsesforbundet
Hanne Pontoppidan

bud på, hvad dannelse er på de erhvervsrettede og alment forberedende uddannelser,
og hvorfor og hvordan dannelse kan komme
under pres med den måde, uddannelsesverdenen fungerer på lige nu.
Anledningen er, at Uddannelsesforbundet
i skrivende stund lægger sidste hånd på en
dannelsespolitik på forbundets områder
efter møder og interviews med medlemmer
landet over.

Når mester er rollemodel

For Dion Rüsselbæk Hansen handler dannelse overordnet om ”at blive mere end sig
selv nok, og at man er i stand til at overskride sit eget begrænsede blik for at kunne
forstå sig selv på nye måder”. Og det kan en
dygtig mester på erhvervsrettede uddannelser for eksempel sætte en i stand til – hvis
ellers den mester er sin rollemodel-person
”værdig”:
- Det er den mester, der gerne vil lave
et fagligt, sagligt stykke arbejde og vække
drømme hos folk i stedet for at lave noget
halvfærdigt og argumentere for, at det er
godt nok. Det er en, der kan komme ud over
sig selv, siger Dion Rüsselbæk Hansen og
tilføjer, at hele rollemodelbegrebet i faglig
og erhvervsmæssige uddannelser efter hans
overbevisning er ufatteligt vigtigt.
- For det er jo det, vi spejler os i. Og det er
sådan en måde, man kan arbejde med dannelse på på EUD: Hvad betyder det, at man
arbejder på den måde, man gør, og at vi har
med mennesker at gøre, som forventer, at vi
leverer saglig, faglig kvalitet? Hvordan gør vi
det, og hvordan forholder vi os til det? spørger han eksemplificerende.

AF DORTHE PLECHINGER

Når lærerne vækker kursisterne

D

annelse kan forklares på mange filosofiske måder,
men det kan også oversættes til noget meget jordnært, når det for eksempel gælder de erhvervsrettede uddannelser.
- Den dannede håndværker interesserer sig ikke
kun for at bygge et hus, men også for hvilke materialer huset bygges med – om de er bæredygtige
– og om de er produceret under ordentlige arbejdsbetingelser.
Det forklarer filosof og lektor i pædagogik fra Syddansk Universitet
ph.d. Dion Rüsselbæk Hansen.
Han er en af to eksperter, Uddannelsesbladet har bedt give deres

Så det er ikke bare mester, men også
lærerne, som har en vigtig rolle i dannelsesprocesserne. På de erhvervsrettede
uddannelser såvel som på de mere alment
forberedende. Dion Rüsselbæk Hansen har
især sin viden om Uddannelsesforbundets
områder fra sin forskning af lærerroller på
VUC, hvor han har set, hvordan der arbejdes
med mangfoldige elevgrupper. Og da dannelse er at få adgang til ”en stor kulturel
skat”, er lærerens rolle i forhold til at åbne
døren dertil afgørende.
- Mange har meget negative forventninger
til visse grupper i samfundet – at de ikke
skulle være i stand til at blive dannet, læse
eller forstå dette og hint. Men jeg har set
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„„

Skolens funktion er at
støtte de unge mennesker
i at kunne leve i et samfund
og videreudvikle det.

dre skal gå: De skal bare gå den vej, vi har brolagt for dem. Men
det er en forfaldstanke. Og det er ikke dannelse. For der er ikke
noget endemål for dannelse. Dannelse er hele tiden at være
nysgerrig på livet og på sig selv og andre, siger Dion Rüsselbæk
Hansen.

Lejf Moos

Du må ikke være for kreativ

rigtig mange eksempler på, at en smittende og engageret lærer pludselig kan vække en kursist uden
de store uddannelseserfaringer ved at introducere
nogle interessante digte, tekster eller fagområder,
de ikke før kendte til eller fandt vedkommende,
fortæller Dion Rüsselbæk Hansen.
- Pludselig begynder kursisten at tænke: Hvad er
min rolle i alt det her? Hvordan kan jeg forstå den
verden, jeg er en del af? Hvad kan fagene og arbejdet med forskellige sager betyde i den forbindelse?
uddyber han.

Dannelsens største fjender

Mens nysgerrighed, refleksion, kritisk sans og
dét at kunne se ud over sig selv og dermed forstå
sig selv bedre er dannelseselementer, som lærere
kan sætte i gang, er faste måltal, mangel på tid,
rammestyring og test de rene stopklodser. Det
forudsætter nemlig, at der er faste endemål og endegyldige svar.
- Med læringsmål tror vi, vi ved, hvilken vej an-
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Også lektor emeritus Lejf Moos fra Danmarks Pædagogiske
Universitet, der er redaktør på antologien ”Dannelse – kontekster, visioner, temaer og processer”, ser de største bremseklodser for dannelsesprocessen i den mål- og rammestyring
og testkultur, der har oversvømmet uddannelsesverdenen det
seneste årti.
Han mener, at det mest tydelige billede på det kan ses på folkeskoleområdet, hvor der med reformen i 2013 blev indført centrale, nationale og meget detaljerede mål samt test – samtidig
med den internationale PISA-måling.
- Det er opstramninger, ensliggørelse og kontrol af uddannelserne, som meget let kan komme til at spænde ben for en
dannelse, siger han.
- Det er med til at forhindre dannelse – både det kreative, den
kritiske tanke og eftertanke, påpeger han.

Det handler om relationer

For Lejf Moos handler dannelse i høj grad om den personlige
udvikling – at eleverne eller kursisterne udvikler kompetencer
til at kunne opfatte verden, tingene og andre mennesker omkring sig – og at de også kan se sig selv i det. Men det er svært at
gennemføre et dannelsesprojekt under de nuværende styringsvilkår, mener han.
- Man hører jo ikke politikere snakke om skolens formål mere

FOTO: JENS BACH

November 2019
Uddannelsesforbundets ho
vedbestyrelse har arbejdet på
en dannelsespolitik siden juni
2019, idet den er enig om, at
”der er tale om en ’brændende
platform’, hvor den omfattende
læringsmålsstyring i skole- og
uddannelsessystemet har ædt
sig ind på og ser ud til at have
fortrængt dannelsen som et
mål i sig selv.”
Som følge heraf vedtager ho
vedbestyrelsen et politikpapir,
der indkredser en fælles forstå
else af dannelsens uddannel
sespolitiske betydning og værdi.
Hovedbestyrelsen er også
enig om, at forbundets dannel
sespolitik skal ligge så tæt på
lærernes praksis i hverdagen
som muligt. Den beslutter der
for at gå i dialog med og teste
politikpapiret af på forbundets
medlemmer.

T E M A : DA N N E L S E A F DA N N E L S E

Dannelsen af en dannelsespolitik
Marts-juni 2020
Corona-nedlukningen be
tyder, at arbejdet med dan
nelsespolitikken bliver sat
på pause.

Marts 2020
Hovedbestyrelsen orienteres
om medlemsmøderne.

Februar-marts 2020

Januar 2020
Forbundet planlægger og ind
kalder til medlemsmøder i Aar
hus, Odense, København og
Roskilde.

Januar-februar
2020
Der gennemføres for-inter
views med repræsentanter fra
dansk som andetsprog, ung
domsskolen, erhvervsskoleom
rådet og FGU.

Medlemsmøderne i Aarhus,
Odense, København og Aalborg af
holdes med to punkter på dagsor
denen: Hvorfor dannelse? Og hvor
dan dannelse på dit område?
Konsulent i Uddannelsesforbun
det Gry Søegaard, der deltog i for
arbejdet til dannelsespolitikken, forinterviewene og medlemsmøderne,
referer:
- Der er overraskende mange fæl
lestræk i det, medlemmerne giver
udtryk for på tværs af forbundets
uddannelsesområder. Der er fuld
stændig enighed om, at dannelse er
afgørende at sætte på dagsordenen.
Og der er en stærk sult efter at få
lov til at tale om og sætte spot på
dannelsens betydning for uddannel
serne, og hvordan der arbejdes med
dannelse ude på skolerne.
- Dannelse vedrører jo netop no
get af det særlige, vore lærere kan
og gør, når de underviser. Det at
flytte mennesker er faktisk noget
af det, der er drivet i arbejdet for
mange lærere og undervisere. Og
derfor er det i virkeligheden også
det, som lærerne oplever er under
pres, når der fra politisk side er fore
taget stramninger, der efterlader læ
rerne med mindre rum til at arbejde
med elever og kursisters dannelse i.

Juni 2020
Forbundet samler op på bi
dragene fra medlemsmø
derne og interviewene og
indarbejder bidragene i en
tilføjelse til politikpapiret.

September
2020
Hovedbestyrelsen ventes
at vedtage en tilføjelse til
politikpapiret, hvori der
blandt andet står, at fag
ligheden bør styrkes og
nuanceres, og at uddan
nelse og undervisning skal
styrke deltagelse, nysger
righed, kreativitet, kritisk
tænkning, selvstændig
stillingtagen, empati, til
lid, mod, lyst, gensidig re
spekt og ansvarlighed.
”Vi bør sikre mulig
hed for en undervisnings
praksis, der sætter elever
og kursisters deltagelse
i spil. Det vil ikke alene
understøtte læring, men
også elever og kursisters
demokratiske dannelse”,
påpeger hovedbestyrelsen
i politikpapiret.

Hold øje med politikpapiret på
uddannelsesforbundet.dk
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– de snakker om skolens mål. De siger ikke, hvad
funktionen af det skal være – og det er her, at dannelsen kommer ind: Skolens funktion er at støtte de
unge mennesker i at kunne leve i et samfund og videreudvikle det. Men det er meget bredere og svært
at måle på, forklarer Lejf Moos.
Og de ting bliver ifølge ham forstærket af digitalisering og læringsplatforme. Man lægger undervisningsmaterialer ud, som eleverne skal arbejde
individuelt med, og læreren skal faktisk kun fungere som konsulent. Det er ikke læreren, der skal
komme med noget stof.
Så det er læreren som person, der giver dannelsen?
- Det er jo ikke givet, at dannelsen kommer der.
Men helt enkelt handler det om mødet mellem lærer og elever omkring et stof. Læreren møder ikke
eleverne som bare Thomas, Søren eller Thilde. Han
møder dem som elever. De skal mødes om et stof,
som de skal arbejde med. Det er i de relationer og
kommunikationen, der sker noget, som kan blive
til del af en dannelsesproces, forklarer Lejf Moos.

Gift for dannelsen

Relationerne og kommunikationen mellem lærer
og elever har dog været under pres og prøvelse i
corona-krisen. Og for dannelsen har corona-tiden
været både god og skidt, mener Dion Rüsselbæk
Hansen.
- Det gode er, at mange af os er begyndt at tale
meget om dannelse og tale det op som et vigtigt
aspekt af vores uddannelsessystem. Corona-krisen
har også lært os at se verden mere bredt end rent
instrumentelt og reduktionistisk, siger han og
nævner blandt andet den måde, folk har håndteret
krisen på ved at tage et personligt ansvar og begrænse sig selv og udfoldelserne – kort sagt udvist
samfundssind – hvilket er positivt i et dannelsesperspektiv.
- Det negative er, at vi også har set mange uddannelsesinstitutioner, som – fordi man har kunnet
lave de her digitale uddannelsesløsninger, instrumentelle tiltag og standardforløb – tror, at det
betyder, at man sagtens kan undervise og gøre dit
og dat uden at mødes. Det, mener jeg, er ren gift for
dannelsen. For her opererer man ikke med nysgerrighed, men med klare målbare mål, hvor man skal
nå det hele, siger han og tilføjer:
- Fordi vi tror, vi kan digitalisere og standardisere stort set alle forhold, er det ikke ensbetydende
med, at det kan lade sig gøre. For det kan det nemlig ikke. 
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Hvordan arbejder lærerne med dannelse
i undervisningen på de enkelte områder i
Uddannelsesforbundet – og hvor oplever de især
presset på dannelse? Det har vi på Uddannelses
bladet spurgt en række medlemmer om.

Dannelse
– i praksis
VUC
Mahmut Aydin, underviser i matematik og natur
videnskab på AVU-niveau på Aarhus HF & VUC
- Matematikkens berettigelse kommer netop af, at
kursisterne skal kunne være i stand til at deltage
mere kvalificeret i et demokratisk samfund. Jeg
føler, jeg har udrettet noget som lærer, hvis jeg
kan få dem til at se nogle sammenhænge i det, der
sker i hverdagen og det, de oplever fra medier og
til faget. Når man som lærer skaber den sammenhæng, opstår der også meget mere motivation hos
kursisten.
- Matematik er et fag, der støtter nogle menneskelige kompetencer. Man kan for eksempel bruge
problemløsningsmetoden fra matematik til mere
eller mindre alt. Metoden er med til at understøtte
kompetencer, hvor man vænner sig til at angribe
et problem på en mere konstruktiv, metodisk og
systematisk måde, hvor man ikke er følelsesmæssig involveret. Og hvis man skal have mulighed for
at deltage i et demokratisk samfund, er der rigtig
mange af de informationer, man får, der er baseret
på statistik. Så man skal nogenlunde være i stand
til at gennemskue, hvad statistiske informationer
siger om det samfund, vi lever i.
- Fra jeg startede på VUC for 11 år siden til i dag,
er der sket meget med de ressourcer, der er til rådighed for os. Det gør selvfølgelig, at man i undervisningssituationen føler sig mere presset og ofte
har fokus på det, man skal nå, fremfor det man
gerne vil give kursisterne. 

De merkantile
erhvervs
uddannelser
Christian Heegaard Helgesen, uddannelses
leder og SPS-vejleder, Lyngby Handelsskole
- Vi savner arketypen, der kan personificere
det håndværk, som handelsskoleeleven skal
udføre efter uddannelse. Her spiller købmandsskabet som dannelsesbegreb en vigtig
rolle. Det handler rigtig meget om elevernes
moralske tilgang – om både at tjene penge
og bevare kunderne. Den gode købmand er
også iværksætter og gerne en smule innovativ. Vi har brug for at skabe nogle elever, der
tager deres fag ind og deltager i praksisfællesskab på samme måde som håndværkere.
Vi oplever bare, at fagligheden i mindre grad
er blevet koblet til praksisfællesskaberne.
- Vi har indsat en klasselærerfunktion. Vi
kan simpelthen ikke leve uden en lærer, der
tager ejerskab i forhold til de enkelte klasser. Vi lærere har alle erhvervserfaring. Og
eleverne skal kunne se nogle forbilleder i
klasselærere og lærere, som kan få dem til at
følge med. 

FGU
Søren Janns, fotolærer på FGU København
- Når de unge arbejder med et praktisk fag, vil
mange på et tidspunkt opleve en grad af fordybelse. Derigennem opnår man ikke kun faktuel,
faglig viden, men man får også et øget kendskab til
sig selv. Og deri ligger en form for dannelse.
- Mange elever oplever gennem værkstedsarbejdet både det at kunne noget og det at opdage nye
sider af sig selv. Og hvis man kan blive grebet af
det praktiske arbejde med et fag, vil man også få
lyst til at holde fast i det og fordybe sig. Så selve
faget kan altså blive en motivationsfaktor. Kort
sagt ser vi det som dannelse at kunne opleve motivation. På den måde er vores dannelsesbegreb
meget bredt.
- I mit eget fag – foto – er der også en række
indholdselementer, som kan have en dannelsesfunktion. Du lærer for eksempel om en række
fotografiske genrer, som har haft betydning igennem historien og stadigvæk har det i vores egen
tid. Det kan give indsigt i historiske og samfundsmæssige forhold. Dannelse er også en del af FGU.
Værkstedsfag og almene fag skal integreres med
hinanden, og det giver mulighed for, at fagene i
fællesskab bidrager til dannelsen.
- Men en del af dannelsesbegrebet kan godt være
lidt udfordret i den nye skoleform. Motivation og
fordybelse har bedre kår, når man kan arbejde fuld
tid med ét fag. Nu skal eleverne mange forskellige
ting i løbet af en uge, og det giver ikke den samme
koncentration. 

Ungdomsskolen
Jeppe Jensen, lærer og vejleder på Nye Veje under
Københavns Kommunes Ungdomsskoler
- Vi har en del unge med diagnoser, men vi har
også mange, der er kommet bagud i uddannelseskapløbet. På Nye Veje arbejder vi meget med de
sociale og personlige kompetencer. Vi er tit nede
på meget basale, grundlæggende adfærdsting som
for eksempel at lære dem, hvad der skal til for at
kunne begå sig på en arbejdsplads. Vi hjælper dem
til at finde motivationen frem ved små, sikre sejre.
- Jeg oplever, at der i disse tider er et enormt
fagligt pres. Det, der tæller og har værdi, er gen-

nemførelse af det ene og andet og karakterer. Her
arbejder vi meget målbevidst med at pege på de
sider af dannelsen, der ikke bare kan gøres op i
karakterer. Som at komme til tiden. Det kan lyde
banalt. Men når man forudsætter det i det almindelige uddannelsessystem, er de på spanden, når
de ikke kan.
- Nu, hvor FGU er kommet, er vores mulighed
for at sende dem videre, blevet færre. Der er kun
én indgang, og nogle af de krav, der bliver stillet, er
større end tidligere. Jeg synes ikke, det er dannelse
at stille høje faglige krav op. 
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Forsikring

Er du godt
sikret til en
aktiv sommer?
Uanset om du klipper hæk eller kører mountainbike,
så giver et aktivt liv glæde og energi – det er bare ikke risikofrit.
En god ulykkesforsikring sikrer dig økonomisk hjælp, hvis du kommer
til skade. Vores ulykkesforsikring dækker dig døgnet rundt og kan udvides
med både tand-, sygdoms- og sundhedsforsikringer. Vælg det, der passer
til netop dit aktive liv.
Beregn pris og læs mere på tjm-forsikring.dk/personforsikring-voksen
Sammenhold
betaler sig

Farli
sport er g
alt
dækket id

ANMELDELSER

Nye bøger
og læremidler

Livet – illustreret
FORFATTER: LISA AISATO. FORLAG:
STRAARUP & CO, ANTAL SIDER: 190.
PRIS: 299 KRONER.


Titlen er ambitiøs, men det er projektet
også: at sammenfatte det levede liv,
kronologisk med billeder og små tekststrenge, der holder en slags rød tråd.
Fra børnenes jubel i sommerregn til den
gamle kones stilfærdige taknemmelighed over det levede liv, illustreret som
en regn af netop – billeder.
Seks kapitler sammenfatter det sansede liv. Norske Lisa Aisato har ikke
lavet billederne specifikt til bogen, men
udvalgt blandt sine arbejder fra de seneste cirka ti år – især fra Dagbladet/
Magasinet.
Ved første øjekast en coffee tablebook, men hurtigt bliver man opslugt
og vakler mellem at fordybe sig i det
enkelte billede – eller lade narrativet
guide igennem noget, der kunne være
en illustreret livsfilosofi, alternativt et
vellykket forsøg på at lade ganske korte
tekster – egentlig bare åbne refleksioner
– være nøgler for de indtagende billeder.
”Billeder” er måske ikke rette betegnelse
her? Illustrationer er mere rammende.
Ved første gennemkig – og der er stof
til mange – kan man frustreres lidt over

netop teksterne. Enkelte af dem virker
kejtede og støjer i den ordløse fortælling, der hyppigt og ekspressivt er ved at
kravle ud af billedkanten. Men så igen –
teksterne holder sig diskret i margenen
og holder episk retning i den vidtfavnende fortælling, som livet jo er.
Aisato anvender hyppigt en teknik,
hvor motivets baggrund indeholder
udflydende akvarel-toner, dryp fra
penslen og en akvarieagtig 3D-effekt.
Tilsvarende synes forgrunden at træde
fysisk ”frem” i billedet. Regnvejret,
blomsterstøvet, vinden løber ud i toner
mellem det vilkårlige og det kontrollerede.
Metoden er dyrket til det ekstreme af
for eksempel Jackson Pollock, men hvor
samme Pollock har ladet metoden – ”at
male i luften” – være selve hovedelementet, har Aisato ladet sine farvedrops
være diskrete rum-elementer omkring
motivet. Nogle gange fe-agtigt blidt og
færre gange truende stort.
Kan bogen bruges i undervisning?
Helt sikkert. Billederne står ekspressive og stærke – både som kapitler eller
afsnit i en livshistorie, men også som
autonome udtryk for savn, længsel,
moderlighed. De store følelser. Der kan
skrives tekster om dén tilstand og dét
minde. I dansk hvor rette tema – for
eksempel ”livsdrømme” – skal have et
afsæt.
Ordblinde og svage læsere kan slappe
af med en bog, hvor illustrationer ikke
er supplement til teksten, men omvendt. Teksten er en mulighed, men
prøv også at skrive din egen.
Alle Aisatos figurer har et unikt og
personligt udtryk, men især er jeg begejstret for de aldrende kvinder. En hjertemund – rødmalet og kysselig – får en

særlig virkning, når den bliver spidset
med karakterrynker, der henter styrke
helt oppe fra ørene. Det er simpelthen
vidunderlige kvinder.
Livet – illustreret er et mesterværk
med et ben både i det sprogligt episke og
det visuelt lyriske. Det vil være synd at
sætte ramme omkring anvendeligheden
i undervisning, men den anbefales i
særdeleshed, når en stilfærdig eller
introvert elev – gerne to – skal have en
halv time alene med deres lærer, deres
mentor eller hinanden, og opgaven slet
og ret lyder: Fortæl en historie. Du har
én sætning – og et billede. 



Verner Lynge

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.
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Bliv
– opdateret på
– inspireret til og
– klogere på
forbundets tilbud

fra

Hele din pension
i PFA går nu til
dine efterladte
PFA, der er pensionsselskab for blandt
andre Uddannelsesforbundets medlemmer på erhvervsskoleområdet, har
besluttet, at hele din pensionsopsparing
fremover kan komme dine efterladte til
gode. De nye tiltag trådte i kraft 1. maj
i år. Det betyder, at alle dine pensionsopsparinger nu går til dine efterladte,
uanset om du dør, før eller efter udbetalingerne af din pensionsopsparing er
begyndt.
Tidligere ville dine efterladte få udbetalt din rate- og kapitalpension samt
eventuelt aldersopsparing. I den nye
aftale er der blevet tilknyttet en depotsikring til dine efterladte på din Livspension, hvilket betyder, at denne opsparing
også vil blive udbetalt til dine efterladte.
Depotsikring tilknyttes automatisk
til alle medlemmer, der endnu ikke er
fyldt 58. år. Medlemmer over 58 år får
ikke automatisk tilknyttet depotsikring,
men de kan vælge at få det tilknyttet i
perioden fra 1. maj til 1. november uden
afgivelse af helbredsoplysninger.
Som noget nyt får du også mulighed
for at etablere en dækning ved kritisk
sygdom på din CO10 Pension for både
dig og dine børn.
Du kan læse mere om den forbedrede
pensionsordning på mitpfa.dk, eller du
kan kontakte PFA Rådgivningscenter på
70 12 50 00.
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Fyraftensmøde om forråelse
Psykolog og foredragsholder Dorthe
Birkmose holder oplæg for Uddannelsesforbundets medlemmer om, hvordan psykiske belastninger på jobbet
kan føre til forråelse blandt offentlige
ansatte. Det sker på fire fyraftensmøder i København, Odense, Aalborg og
Herning i slutningen af september og
begyndelse af oktober.
Dorthe Birkmose vil fortælle om faresignaler for forråelse. I fortællingen
kommer vi gennem de rå impulser, de
negative tanker om andre, den ned
gørende humor, tankeløsheden og

ikke mindst det positive sprogbrug,
der kan camouflere både fejl og krænkende handlinger.
Alle møderne bliver gennemført
sundhedsmæssigt forsvarligt. Det
kan betyde lavere deltagerantal end
normalt. Tilmelding sker efter først tilmølle. De, som kommer på venteliste,
vil få mulighed for at få tilsendt en
optagelse af et af fyraftensmøderne.
Du kan tilmelde dig på Uddannelsesforbundets hjemmeside under Arrangementer.

Lej en feriebolig i efteråret
Som medlem af Uddannelsesforbundet har du mulighed for at leje
forbundets ferieboliger. Der stadige
ledige uger, weekender og enkelte

dage i boligerne på for eksempel
Fanø, på Møn og i Malaga. Læs mere
på Uddannelsesforbundets hjemmeside under Medlemskab.

Et fagligt råd

Få styr på dine rettigheder
når du skifter job
Der har været store udsving på jobmarkedet for medlemmerne af Uddannelsesforbundets de senere år. Mange
er blevet afskediget med økonomiske
begrundelser. Nogle er heldigvis igen
blevet ansat inden for samme uddannelsesområde eller også på et andet af
forbundets overenskomstområder. Når
du nyansættes, er der mange ting, du
skal være opmærksom på. Det begynder
selvfølgelig med den gode ansættelsessamtale, hvor du kan mærke, at du og
skolen er et godt match.
Ansættelsesbrevet er vigtigt
Efter ansættelsen har du krav på inden
for en kort frist at få et ansættelsesbrev, som skal indeholde oplysninger, der
har stor betydning for dine vilkår på din
nye arbejdsplads:
– Adresser på din arbejdsgiver og dig
–	Hvorfra udføres dit arbejde hovedsageligt
– Hvilken type stilling er du ansat i
– Dato for din start på det nye arbejde
–	Om du er ansat tidsbegrænset eller i
fast stilling
– Dit opsigelsesvarsel
– Din beskæftigelsesgrad
–	Din løn- og lønindplacering og din
pension
– Din arbejdstid
Arbejdsgivere vælger ofte i ansættelsesbrevet at henvise til den overenskomst, som Uddannelsesforbundet og
Lærernes Centralorganisation har indgået for alle undervisere, vejledere og
konsulenter på det pågældende under-

visningsområde. Du kan finde overenskomsterne på Uddannelsesforbundets
hjemmeside.
Tag fat i tillidsrepræsentanten
Du kommer måske til din nye arbejdsplads med kompetencer eller skal varetage funktioner, som kan begrunde
et lokalt løntillæg, som ligger ud over,
hvad der står i overenskomsten. Lokale
tillæg forhandles og aftales af tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen. Det
er en rigtig god ide, at du tager kontakt
til tillidsrepræsentanten, når du efter
ansættelsessamtalen har fået arbejdet
tilbudt, og også at du drøfter dit ansættelsesbrev og din første lønseddel med
ham eller hende.
Uddannelsesforbundets lokale tillidsrepræsentant er sammen med dine
nærmeste nye kolleger en god vej til at
få hjælp til at komme godt i gang på den
nye arbejdsplads og blive en del af det
kollegiale fællesskab. Du kan også finde
din tillidsrepræsentants kontaktoplysninger på uddannelsesforbundet.dk.

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1208 København K
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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

Jens Dam
Forhandlingschef

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018
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F I R E D E R STÅ R SA M M E N

Dæk, dansk og
procentregning
gør gavn hos
elever
42
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AF DORTHE PLECHINGER / FOTO: HELENE BAGGER

Ilddåben på fællesprojekter
mellem almen og faglig
undervisning på FGU
Randers’ autoværksted blev
et forløb med udskiftning af
vinterdæk. Og det er gået
så godt, at dansklærer Rikke
Petersen, matematiklærer
Henrik Mikkelsen samt de
to faglærere i auto Karsten
Pedersen og Frans Larsen
ikke tøver med at gentage
succesen.

D

et var præcist samme
billede på FGU Østjylland, som i resten af
landet, da man åbnede
dørene i august sidste
år for den nye forberedende grunduddannelse
– FGU. Der var for mange elever, kaos, rod,
traktorer og trailere, som skulle ejerskiftes
fra produktionsskolerne… Faktisk var den
ene autolærer på stedet, Frans Larsen, tæt
på at give op efter 14 dage.
- Jeg tænkte, at det her gider jeg ikke. Jeg
bestilte ikke andet end at skælde ud. Der var
38 elever på værkstedet, som er beregnet til
24, fortæller han.
Sådan gik de første to måneder med ren
opbevaring af eleverne og ren overlevelse
for lærerne. Så kom der skred i tingene, og
autolærer Karsten Pedersen og dansklærer
Rikke Petersen fik en idé:
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Karsten Pedersen, som er automekaniker og har læst til lærer,
arbejdet på en specialskole og Randers Produktionsskole før FGU.
Han har været formand for fagbilagsudvalget på Motor og Mekanik på
FGU. Han er også tillidsrepræsentant.

- Vi tænkte: Hvad laver eleverne meget lige nu i
forhold til bilerne? De skifter vinterdæk! Så lad os
gøre det til et fællesprojekt, fortæller Rikke Petersen, og Karsten Pedersen tilføjer:
- Det lå jo fuldstændigt til højrebenet. Det var
det, vi havde at starte ud med, og vi tog den til
the max. Endelig kunne vi begynde at lave noget
undervisning. Så det blev vores ilddåb – det første
fællesprojekt, siger han med henvisning til det didaktiske grundprincip for FGU. Her er hensigten,
at undervisningsforløb skal ske i et lærersamarbejde, hvor man bruger hinandens kompetencer til
at udvikle forløb med almene fag, der spiller sammen med blandt andet produktionsopgaver eller
”autentisk praksis”.

De boglige fag giver nye perspekter

Sammen med Frans Larsen og matematiklærer
Henrik Mikkelsen begyndte de at strikke forløbet
sammen om skift til vinterdæk. Både på FGU’s
egne 28 biler og andre kunders. Og Rikke Petersen
og Henrik Mikkelsen knoklede med at finde ud af,
hvordan de kunne fifle dansk- og matematikfaglighed ind i projektet, så det kunne give sammenhæng og mening for eleverne.
Rikke kendte intet til autobranchen, men ved
hjælp af Autostartbogen og den del af fagplanerne,
der handler om genrekendskab, opfandt hun en
slags dansk som autosprog-materiale. Eleverne
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Rikke Petersen, som har arbejdet på en sprogskole
før. Hun er dansklærer på FGU Dalagervej, men
midlertidigt på barsel.

blev blandt andet sat til at lave annoncer for udskiftning af vinterdæk og reklamer for at få kunder i biksen.
- Men vi har også arbejdet med beskrivelser af værktøj. Eleverne er jo ofte vanvittigt dygtige til at lave mange praktiske
ting. De er bare ikke dygtige til at tale om det. Hvis jeg spørger,
hvad det og det værktøj skal bruges til, svarer de: ”Men det ved
du sgu da godt”. Og så må jeg sige til dem, at de skal blive bedre
til at bruge deres sprog. De skal jo ud at have et job bagefter.
Den største udfordring for Henrik Mikkelsen har været elevernes forventninger til matematik – at det er noget med ”at få
stukket en masse kopierede ark ud, som de så skal file en masse
tal ind på”.
- Men så måtte jeg forklare dem, at det også er matematik at
sætte vinterdæk rigtigt på og regne moms ud for kunden, og
at der er supermeget matematik i at regne hastigheder og afstande ud på bremselængder ved vinter- og sommerdæk, så de
kunne se sammenhængen med matematik og det, de lavede på
værkstedet, siger han.

Fra fire forskellige baggrunde

Ét var at overbevise eleverne om fordele ved et fællesprojekt.
Noget andet at finde ud af at arbejde sammen, når man kommer fra fire kulturer. Rikke Petersen kommer fra en sprogskole.

Henrik Mikkelsen er den eneste fra et VUC. Og de to autolærere kommer begge fra en produktionsskole. Så de har vidt forskellige hjemmebaner.
- Men vi har været ret gode til at sige til hinanden, at nu har vi lukket døren til produktionsskolen og starter på noget nyt. Vi har selvfølgelig taget nogle af de gode ting med, men der er eddermame også
mange ting, vi har skullet lære. På produktionsskolen høvlede vi bare
bilerne igennem, men der var ikke meget fokus på, hvorfor vi gjorde
det. Her høvler vi stadig biler igennem, men nu får vi også noget læring ud af at det, siger Karsten Pedersen.
Rikke Petersen har især lært at tænke ud af boksen i projektet i
forhold til, hvad dansk egentlig er. Og så har hun lært en ny jargon at
kende.
- Der er et andet sprog på et værksted. Jeg har haft en del udfor
dringer med respekten, fordi jeg har været den eneste unge lærer her
– og tilmed kvinde. Men nu har jeg lært at hæve stemmen på en ordentlig måde. Vi omgås elever, der har store udfordringer, understreger hun og tilføjer, at hun også har lært at arbejde med en ny gruppe
elever, hvoraf rigtig mange er ordblinde.

Matematik i et bildæk

Henrik Mikkelsen har i projektet – og på FGU generelt – været meget
optaget af at finde og folde matematikken ud på de områder, som eleverne arbejder med – og tilpasse det deres niveau.

Om dækskifte-projektet
ffAutoværkstedet på FGU Østjylland står
for driften af skolernes biler, men der
kommer også kunder udefra.
ffI projektet foregik den faglige undervis
ning på værkstedet. Her blev eleverne
blandt andet undervist i sikkerheden ved
vinterdæk, og hvordan de skulle plan
lægge et dækskifte. Eleverne måtte ger
ne vise på en video, hvordan et skift
foregik, fra kunden kom ind, og til bilen
forlod værkstedet. Der var også til sidst
en konkurrence om at være den hurtig
ste vinterdæksskifter.
ffI dansk blev der for eksempel under
vist i teorien fra Autostartbogen, og si
den blev teorierne afprøvet i praksis på
værkstederne. I matematik brugte man
fra bogen blandt andet et afsnit om
dæk, bredde, og hvordan man måler det.
I praksis blev omkredsene af vinter- og
sommerdæk efterprøvet.
ffForløbet tog omkring en måned.

Henrik Mikkelsen kommer fra
VUC Randers og har været formand
for matematikudvalget, der lavede
læreplan, vejledning med videre for
FGU matematik.

Frans Larsen er landbrugsmaskine-mekaniker.
Han har arbejdet på Vestas, som rejsemontør og
på Favrskov Produktionsskole før FGU i Randers.
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„„
- De skal for eksempel kunne lave en
funktion – og kan de så gøre det ud fra et
bildæk? Ja, det kan de faktisk godt. Og matematik, der foregår sammen med praksis,
giver mere mening for mig, så det håber jeg
smitter af på dem, siger han og forklarer,
at han også er begyndt at gå mere over på
værkstedet og se, hvad eleverne laver, når
han har tid.
- Og de vil gerne fortælle mig, hvordan de
udskifter en bremseklods. Så får de også en
fornemmelse af, at matematik ikke bare er
noget, der foregår oppe under taget, ligesom
jeg lærer eleverne at kende på andre måder.
Det er jo også det, der ligger i FGU – at det
skal være mere end undervisning.
- Og af Karsten og Frans har jeg lært,
hvor meget matematik de går og har på
værkstedet hele tiden, og hvordan de omgås
eleverne. De kan noget i forhold til arbejdsfordeling og kan se, hvem der kan arbejde
sammen, og hvem der måske lige har brug
for at blive sat til at lave noget andet den
dag, siger han.

Viser matematik som en hjælper

Frans Larsen har også lært noget af Henrik
og Rikke, mens de har været på værksted
erne for at undervise. Og det har været
spændende at følge på sidelinjen, siger han.
- Jeg har fået øjnene langt mere op end
før for, at de elever, der måske er gode til at
skifte dæk, har megasvært ved at lære matematik, siger han og tilføjer, at han altid selv
har syntes, at mekanik er dødspændende:
- Og dem, der er med på den og sluger den
viden, de kan få. Det er dem, der gør undervisningen og vores arbejde helt fantastisk.
Karsten Petersen har gjort sig en del overvejelser om, hvor vigtigt det er at få forklaret
eleverne, at det og det er matematik, eller
det og det er dansk, så det hele ikke flyder
sammen i et projekt.
- Vores plan er nu blevet, at vi hver fredag
laver en ugeportofolie. Her får man italesat,
at dér, hvor vi for eksempel talte om tilbud
på fire dæk, var det faktisk matematik, og
at den tekst om service, eleven læste, var
dansk. Det kan man gøre tilsvarende med
mange andre opgaver, siger han.
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Matematik, der foregår sammen
med praksis, giver mere mening
for mig, så det håber jeg smitter af
på dem.
Henrik Mikkelsen,
matematiklærer på FGU Østjylland

- Men helt konkret har jeg og vi lært af Rikke,
hvad en jargon kan betyde. Vi var kommet til at
tale for meget om værkstedet som ”rød stue”. Og
der sagde Rikke, at vi i stedet skulle tale det op og
snakke med eleverne om, hvor stolte vi var over
værkstedet og det værdifulde arbejde, de laver,
samtidig med at de lærer. Den har jeg taget til mig.
Mange af dem har jo ikke stået forrest i rækken,
når der blev uddelt ros. Så jo mere vi kan fylde på
dem, jo bedre går det forhåbentlig, fortæller Karsten Petersen.

Får mere overskud

Den største glæde ved vinterdæksprojektet er – at
det faktisk lykkedes og skal gentages:
- På trods af at det var så kaosfyldt i starten og
var det første tværfaglige projekt, siger Karsten
Pedersen og understreger, at det materiale, de nu
har liggende derfra, kan bruges igen og forfines.
Og Frans Larsen føler sig da også langt bedre rus
tet til næste vinterdæksprojekt.
- Der ved vi, hvad vi skal. Så kan man måske
være mere hjælpende i forhold til en elev, der er
træt af det hele, og træde lidt mere aktivt ind i undervisningen, siger han.
Henrik Mikkelsen er enig. Det giver forhåbentlig
så meget overskud, at materialet er udviklet.
- Og så vil jeg introducere det mere tydeligt som
et fælles projekt næste gang, siger han.
Det var meningen, at projektet skulle have kørt
som et sommerdæksprojekt, men så kom coronaen og ødelagde de planer. Pandemien var dog
ikke kun dårlig. For ved sidste projekt skulle eleverne køre den digitale notesbog One note, og det
var de slet ikke klar til. Under coronaen er nogle af
dem blevet eksperter.
- Så den kan vi bruge næste gang. Og nu har vi
også lært hinanden at kende og ved, hvordan vi arbejder på tværs, siger Karsten Pedersen. 
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Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

3% på
lønkontoen.
Hvordan
kan det lade
sig gøre?
Læs mere
om dine fordele
som medlem af
Uddannelsesforbundet
i en bank, du ejer:

lsb.dk/ufb

Man skal vist eje sin egen bank for at få de fordele.
Og det er ikke helt forkert. Når Lån & Spar giver 3%*
i rente på lønkontoen, er det ikke, fordi vi er bedre
venner med Nationalbanken end andre banker.
Det er fordi, vores ejerkreds mener, at vi skal tilbyde
medlemmer af Uddannelsesforbundet særligt favorable
vilkår. Selv i en tid, hvor renten ellers er negativ.

3% i rente på op til 50.000 kr. kræver
medlemskab af Uddannelsesforbundet
og afsluttet uddannelse. Indestående
over 50.000 kr. forrentes med 0%. Du skal
samle hele din privatøkonomi hos Lån & Spar
(LSBprivat er en del af en samlet pakke af
produkter og services, som din økonomi
kreditvurderes ud fra) Rentesatserne er variable
og gælder pr. 9. maj 2019. Du behøver ikke
flytte dine realkreditlån. Men evt. ændringer
og nye realkreditlån skal gå gennem
Lån & Spar og Totalkredit – se alle vilkår
på lsb.dk/medlemsvilkaar.

Lån & Spar er ejet af bl.a. Uddannelsesforbundet.
Er du medlem, ejer du os. Derfor får du højere rente,
bedre vilkår og en bestyrelse, der til hverdag
varetager dine interesser som lønmodtager.
Giver det mening? Ring 3378 1965
– eller gå på lsb.dk/ufb og book et møde

UDD_200901_3%_Hvordan_210x270.indd 1
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