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Sproglærer Anna Konstantelos Birke blev smittet 
med COVID-19 på arbejdet. En rundspørge blandt 
arbejdsmiljørepræsentanter viser, at cirka en tredjedel 
har oplevet arbejdsrelateret COVID-19.

Smittet  
på arbejdet
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I Uddannelsesforbundet har over halv-
delen af medlemmerne enten selv haft 
eller været i kontakt med kolleger, der 
har været smittet med COVID-19. For 

selv når samfundet er delvist lukket ned, 
fortsætter undervisningen med forsinket 
nedlukning og genåbning. Det er vilkår, der 
skaber utryghed, frustration samt frygt for 
smittefare og eventuelle senfølger i lærernes 
arbejdsliv.

Med indførslen af elevtest på skolerne 
åbner der sig også en række nye spørgsmål. 
Hvad hvis en elev ikke vil testes? Skal jeg 
som lærer teste eleverne? Kan min leder 
tvinge mig til at blive testet?

Det er alt sammen spørgsmål, som sko-
lernes ledelser må og skal forholde sig til lø-
bende. En debat, som skal tages i SU-regi og 
udbredes til hver eneste kollega på skolen. 
Samtidig skal der i SU sikres information til 
de ansatte om, at det er helt afgørende og 
legitimt at anmelde smitte med COVID-19 
som arbejdsskade, hvis smitten er sket på 
arbejdspladsen. Også selv om man ikke me-
ner at have oplevet følger af forløbet.

Netop arbejdet i skolernes samarbejds-
udvalg er et kernepunkt i denne situation. 
Det er her, tillidsrepræsentanterne har 
muligheden for at sikre gode, holdbare 
personalepolitikker, der kan bruges som 
løftestang til at forbedre arbejdsforhol-
dene og arbejdsmiljøet. Rigtig ofte indfries 
personalepolitikkernes mål ved at ændre/
omfordele arbejdsopgaver og arbejdsgange 
samtidig med, at lærerne inddrages i højere 
grad i planlægningen af arbejdet. Ligeledes 
skal samarbejdsudvalgene vejlede både le-
delserne og medarbejderne om synlige og 
debatterede politikker og retningslinjer på 
corona-spørgsmål. Der skal sikres hygiej-
nisk rengøring på alle relevante områder, 
så smittefare mindskes og trygheden på ar-
bejdspladsen stiger.
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Corona har lagt  
stort pres på lærerne

Sammen med corona-pandemien er der 
kommer nye, anderledes måder at indrette 
undervisningen på. Elever er kommet og 
gået på skift, lærerne har skullet udvikle og 
opfinde nye metoder for såvel virtuel under-
visning som ændret værksteds- og klassevæ-
relsesaktivitet. Nye didaktiske overvejelser 
har fyldt hverdagen og krævet ualmindelig 
meget opfindsomhed og ikke mindst tid. Det 
er arbejdstid, der har været svær at doku-
mentere brugt samtidig med, at arbejdstid 
og fritid flyder sammen i det grænseløse ar-
bejde. Dertil kommer frustrationen over, om 
eleverne kan følge med eller bliver tabt. Alt 
sammen noget, der lægger et stort pres på 
lærerne og presser psyken hos den enkelte. 

Det er et opmærksomhedpunkt, som skal 
tages meget alvorligt, og som vi i Uddan-
nelsesforbundet kommer til at følge tæt i 
samarbejde med de lokale tillidsrepræsen-
tanter. 

I Uddannelsesforbundet har vi i corona-
perioden været i ugentlig kontakt med Un-
dervisningsministeriet for at sikre centrale 
retningslinjer, der skaber overblik og ram-
mer for skolerne til at kunne fungere opti-
malt og sikkert. Vi har konstant agiteret for, 
at det er et fælles projekt og for ledelsens 
ret og pligt til at sikre ordentlige og sund-
hedsforsvarlige arbejdsforhold. En proces, 
der er forløbet positivt. 

Med de godkendte arbejdstidsaftaler har 
vi nu fået en gylden mulighed for netop at 
få øget indflydelse på arbejdets planlægning 
og opgavefordeling. Tillidsrepræsentanter-
nes samarbejde med ledelserne vil være alt-
afgørende for den fremtidige gode skole og 
for kollegernes fremtidige arbejdsforhold, 
og det er en mulighed, der skal tages.

Og nej, det er ikke lærerne der skal teste 
eleverne! Og hvis ledelsen beder os om at 
blive testet, skal det forgå i arbejdstiden 
– både test- og transporttid.

Du kan læse en mere dybdegående 
artikel om corona og COVID-19 i bladets 
tema. 

 „
Dertil kommer 
frustrationen over, 
om eleverne kan følge 
med eller bliver tabt. 
Alt sammen noget, 
der lægger et stort 
pres på lærerne og 
presser psyken hos 
den enkelte. 
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ONLINEUNDERVISNING ER SOM AT 
MISTE SIN KROP SOM LÆRER / Læreren 

er frarøvet mange sædvanlige ”værktøjer”, 
når han eller hun underviser digitalt. Hvilke 

forklarer dr.pæd. og lektor i biologisk 
kognition Theresa Schilhab, og hun giver gode 
råd til, hvordan man alligevel kan gebærde sig.
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 34
DENGANG DA der kom en 
arbejdsmarkedspensionsordning via 
overenskomsterne, bevægede vi os 
mod at blive det land i verden med 
et af de bedste pensionssystemer.

38%
31%

31%

TEMA: HVERT TREDJE COVID-19-RAMTE 
MEDLEM ER SMITTET PÅ JOBBET / 
Hvorfor er der så stort mismatch mellem 
danskere, der mener, de er smittet på arbejdet, 
og antallet af anmeldelser til Arbejdsmarkedets 
erhvervsstyrelse? Vi jagter et svar og taler med 
en af dem, der blev ramt og anmeldte det.
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FIRE FRISKE FRA 
FORSKNINGEN/ 

20
HVORFOR I ALVERDEN 
vil arbejdsgiverne ikke tage 
medarbejderne med, når de 
får overdraget en virksom
hed? Det svarer direktør i 
sprogcentret UCPlus, Erik 
Poulstrup, på. 

22 
FÅ TJEK PÅ 
VIRKSOMHEDS-
OVERDRAGELSE

24 
NÅR HJEMMEOPGAVEN 
BLIVER EN DØRÅBNER/ 
Nis Nicolaisen fra Niels 
Brock Handelsskole arbejder 
med at give eleverne større 
sammenhæng mellem teori 
og praksis. Hvordan fortæl
ler han her i Lærer til lærer.

36
NYE BØGER OG LÆRE-
MIDLER/

39
FRA UDDANNELSES-
FORBUNDET – TIL DIG/
Læs om booking af feriehuse 
og bladets 1års fødselsdag 
– og få et fagligt råd.

 „
Det er lidt nemmere at sige, 
hvad der er sket, hvis man 
falder over dørtrinnet ind til 
kantinen, end lige at tænke 
over, at man må være blevet 
smittet på arbejdet
Advokat Lars Sandager, s. 12

VI FEJLER MED FRAFALDET / 
Indsatsen for at fastholde udsatte unge i 
uddannelse har slået fejl. Det udtrykker 
flere eksperter og ministerier. Der er dog 
mulighed for at fange de unge, før de 
falder.

FGU-ELEVERNE 
INDRETTER SELV 

DERES LOKALE 
/ På FGU Trekanten 
har lærere og elever 

stået sammen om at 
udvikle og indrette 
et nyt klasselokale 
i et nyt forløb med 

faget PASE. ”Fedt”, 
lyder skudsmålet fra 

eleverne. 
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Digital fjernundervisning stiller høje krav på begge sider af skærmen. 
Som modtager skal man selv holde gejsten oppe. Og som underviser 
frarøver det en både krop og omgivelser, fortæller Theresa Schilhab, 
der har specialiseret sig i pædagogisk neurovidenskab. 

I  DY B D E N M E D 

ONLINE-
UNDERVISNING ER 
SOM AT MISTE SIN 
KROP SOM LÆRER 
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Jeg sidder i sovesofaen i vores gæsteværelse, hvor 
jeg relativt uforstyrret kan interviewe Theresa 
Schilhab over Teams. 

Det eneste, jeg kan se af hende, er hendes ho-
ved. Det eneste, jeg kan se af hendes omgivelser, 
er, at hun sidder i et værelse, hvor der hænger 

nogle jakker ved siden af hende og et spejl bag hende.   
- Når man lærer, så bruger man typisk al information, man 

har. Ud over at man skal forstå, hvad der bliver sagt – hvilket 
kræver, at man er i stand til at lave forestillingsbilleder – så 
bruger man omgivelserne og den måde, folk opfører sig og 
bevæger kroppen på, til at tolke, hvad det faktisk er, de mener, 
forklarer Theresa Schilhab.

Om Theresa Schilhab

Theresa Schilhab er dr.pæd. og lektor i bio-
logisk kognition ved DPU under Aarhus 
Universitet. Hun har specialiseret sig i pæ-
dagogisk neurovidenskab og forsket i men-
neskers interaktion med teknologi. Hun er 
desuden forskningsleder for Naturlig tek-
nik (naturligteknik.dk) – støttet af Nordea-
fonden – som undersøger, hvordan tekno-
logi kan stimulere børn og unges natur-
oplevelser.

Hun er lektor i biologisk kognition ved DPU under Aar-
hus Universitet.

Theresa Schilhab forsker i menneskers interaktion 
med teknologi – altså hvad der foregår i hjernen, når vi 
lærer, sanser og interagerer med andre i blandt andet 
digitale rum.

Væk fra katederets pondus
At afkode bevægelser og omgivelser er betydeligt vanske-
ligere i digitale rum end i naturlige rum, forklarer hun 
med henvisning til mit Teams-interview med hende.

- Jeg kan se, at du sidder i en sofa. Men jeg kan kun se, 
at den er lysegrå, og at den står helt op ad en hvid væg 
uden billeder. Så det er meget svært for mig at danne 
mig et indtryk af dig, eksemplificerer hun.

- Der er stor forskel på at lytte til en, som sidder i en 
sofa og en, der står bag et kateder. Fra hele vores rejse 
igennem uddannelsessystemet ved vi, at når man står 
lidt hævet, lidt isoleret fra andre, så får man en særlig 
pondus. Hvad sker der så, når man som lærer – ligesom 
jeg lige nu – sidder i sit soveværelse? Hvad sker der, når 
mine omgivelser forandrer sig, i forhold til det budskab, 
jeg kommer med? spørger Theresa Schilhab udfor-
drende.

Nogle af spørgsmålene, hun stiller, er hun og hendes 
forsker-kolleger først ved at finde svar på. Andre af 
udfordringerne ved online-undervisningen er allerede 
tydelige for Theresa Schilhab, der selv har undervist sine 
studerende online under corona-nedlukningen.

Kan ikke se hævede øjenbryn
Ser man online-undervisning fra underviserens per-
spektiv, betyder hjemmearbejdspladsen, at det er van-
skeligere at bevæge sig rundt, og at man lettere bliver 
begrænset i sin gestik og mimik. Er man for aktiv og 
gestikulerer for meget online, kan det samtidig være for-
virrende og flimrende for modtageren.

Underviseren har omvendt også svært ved at se, hvad 
den enkelte elev foretager sig, fordi de kun optræder på 
små billeder. Deler man sin skærm, kan man slet ikke se 
de andre længere.A
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- Det betyder, at det er svært at have 
øjenkontakt og dermed se, hvordan de 
responderer. Derfor bliver man meget 
afhængig af hele tiden at spørge dem, 
om de har forstået, det man har sagt, 
og om det, man har sagt, giver me-
ning, forklarer Theresa Schilhab.

Dermed bliver undervisningen 
mere opdelt. 

- Enten er det mig, der taler, eller 
dem, som siger noget. I et klasselo-
kale kan du se, hvis der er en, som 
hæver øjenbrynene. Så online bliver 
ens fornemmelse af, hvor eleverne 
er, amputeret. Og dermed bliver det 
vanskeligere at tilpasse sin undervis-
ning til situationen, forklarer Theresa 
Schilhab.

Endnu flere forstyrrelser
Pludselig kommer min treårige dat-
ter ind til mig i gæsteværelset. Vi 
har valgt at holde hende hjemme fra 
børnehaven, og nu vil hun have mig 
til at købe et nyt spil til hende på iPa-
den. Først siger jeg nej, men fordi jeg 
sidder midt i et interview med den in-
terviewede lige over for mig – omend 
på en skærm – ender jeg alligevel med 
at bruge 17 kroner på underholdning 
– eller snarere distraktion – til min 
datter. 

- Til gengæld får man nogle gange 
indblik i folks liv, som man ellers 
ikke ville få, griner Theresa Schilhab 
og bruger situationen til at tale om 
forstyrrelser, som der er flere af, når 
man arbejder hjemmefra.

- Det er simpelthen en anden måde 
at arbejde på, når man er i sit hjem. 
Når din datter kommer ind til dig, så 
er det jo, fordi du sidder der, forklarer 
hun.

Ifølge neurobiologen kan man som 
underviser ganske vist bruge forstyr-
relser som greb i sin undervisning. 
Men når man har fysisk kontakt, kan 
man som underviser meget lettere få 
en fornemmelse for, hvornår det er 
naturligt at lave en afbrydelse, hvor 
man tester, om eleverne nu også har 
lyttet efter. I online-undervisning er 

I  DY B D E N M E D 

Fem gode råd til  
online-undervisning

 f Sørg for, at der er afveksling. Det 
kan være at skabe et afbræk fra din 
stemme ved at afspille korte lydfi-
ler, som bagefter kan diskuteres i 
plenum.

 f Sørg for, at dine elever er aktive, 
der hvor de sidder. Det kan være at 
bede dem om at bruge fem minutter 
til at tænke over noget, du har un-
dervist i. Aktiver dem fysisk gennem 
en konkret opgave – så de får rørt 
sig og vågner mentalt.

 f Del dine elever ind i grupper, hvor 
de kan udveksle det, de lige har 
lært, med hinanden. På den måde 
får de lov til at være aktive og tage 
del i det, der foregår. Og bagefter 
kan de dele deres overvejelser med 
resten af klassen.

 f Overvej din fremtoning. Vil du ger-
ne se seriøs ud eller mere afslappet? 
Det kommer an på, hvad du vil un-
dervise i. Din attitude kan påvirke, 
hvordan du fremstår på skærmen.

 f Sikr dig, at der er strøm nok på din 
computer, og at du kan finde ud af 
at bruge alle de programmer, du 
skal bruge. Afbrydelser på grund 
af tekniske problemer kan være no-
get af det mest dræbende i under-
visning.

det meget mindre intuitivt og styret 
af situationen. 

- Man bliver meget mere afhængig 
af at gå til undervisning ekstremt me-
todisk og systematisk. Tingene skal 
ekspliciteres og defineres meget mere 
på grund af distancen. I fysisk under-
visning er meget mere givet, forklarer 
Theresa Schilhab.

Elever skal selv finde motivation
Ser man online-undervisning fra 
modtagerens perspektiv, er en udfor-
dring, at det er meget vanskeligere for 
eleven at holde motivationen.

- Det eneste, der skal holde dig til 
ilden og sikre, at du lytter efter, er 
din egen evne til at holde fokus på 
det, som bliver sagt. Det kræver en 
meget stor egen-motivation. Og når 
vi taler om elever og kursister, som 
måske ikke har haft så positive erfa-
ringer med uddannelsessystemet, så 
er det ikke sikkert, at de kan gå til den 
opgave med stor tro på egne evner, 
påpeger Theresa Schilhab.

Det er vigtigt, at man kan spejle sig i 
andre mennesker og oplever, at man er 
en del af et fællesskab, når man bliver 
undervist. Det er i sagens natur vanskeli-
gere online.



UDDANNELSESBLADET 2/21 9

Samtidig er online-undervisning en læ-
ringsform, som er mere belastende for vores 
kognition – altså vores læringsmuligheder. 

- Når man går ind i et klasselokale, afko-
der man helt ubevidst, hvem der formentlig 
skal sige noget, og hvad vedkommende 
vil sige. Alt det er med til at understøtte, 
hvordan vi forstår og lærer. Når det bliver 
taget væk, så skal vi tolke i en ny – næsten 
kun verbal – situation. Og den tolkning er 
hård ved læringssystemet, forklarer Theresa 
Schilhab.

Underviserens ord er med andre ord langt 
fra det, som fylder mest i læring. Når man 
forsøger at tillægge mening til det, man 
hører, sker det ud over i konteksten nemlig 
også på baggrund af viden, man har i forve-
jen – forhold, som man har oplevet mange 
gange, men som man ikke er bevidst om, at 
man genkalder sig.

Socialt samvær er uundværligt
For voksenelever og -kursister kan manglen 
på samvær være en anden mangel ved digi-
tal undervisning. 

- Det spiller formentlig en kæmpe rolle, 
at man kan spejle sig i andre mennesker, 
når man bliver undervist. At man oplever, 
at man er en del af et fællesskab. Man bliver 
motiveret af at se, hvad andre gør, når man 
skal opnå den målrettethed, som skal til, for 
at man kan lære. De andre er med til at un-
derstrege, ”at det her er vigtigt”, bare ved at 
de er til stede, påpeger Theresa Schilhab.

Hun henviser til en af hendes studerende, 
der fornyeligt har skrevet en opgave, som 
undersøgte voksenuddannelsers online-un-
dervisning under corona-nedlukningerne. 
En af konklusionerne var, at de savner 
socialt samvær – at have adgang til andre. 
En anden konklusion var, at eleverne oftere 
havde brug for personlig vejledning og feed-
back for at blive fastholdt.

Tilbage i sovesofaen i mit gæsteværelse 
har også jeg brug for at komme væk fra 
skærmen og til lidt socialt samvær. Min 
koncentrationsevne er for længst opbrugt. 
Jeg runder derfor interviewet af, så venligt 
som jeg kan, og glæder mig til at forstyrre 
min datter ved at udspørge hende om, hvad 
det egentlig er for et iPad-spil, jeg har købt 
til hende. 

Det kan være en god idé at overveje sin fremtoning, 
når man underviser online. Vil du for eksempel gerne 

fremstå meget seriøs eller måske mindre formel?

Gå mere i dybden

 f Adaptive Smart Technology Use: 
The Need for MetaSelfRegula
tion af Theresa Schilhab.

 f Decreasing Materiality from Print 
to Screen Reading af Theresa 
Schilhab. 

 f Børn og unges brug af  teknologi til 
naturoplevelser af Theresa Schil-
hab, Gertrud Lynge  Esbensen, 
 Jonas Vestergaard Nielsen. 
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FIRE FRISKE FRA FORSKNINGEN

 Færre børn tager 
højere uddannelse 
end deres forældre
Børns uddannelse ligger nu lige så tæt op ad 
deres forældres baggrund, som den gjorde 
knapt et halvt århundrede tidligere. Det viser 
et studie, som forskere fra Københavns Uni
versitet og Rockwool Fondens Forsknings
enhed står bag. Den sociale arv i uddannelse 
faldt godt nok betragteligt fra årgangene 
født i starten af 1940’erne til årgange født i 
1960’erne. Men udviklingen gik den anden, 
gale vej for børn født omkring 1970 og der
efter. De yngste årgange, som kan følges, er 
født i slutningen af 1980’erne. Blandt den al
dersgruppe har den sociale arv i uddannelse 
samme betydning som for årgange født i star
ten af 1940’erne.
Rockwoolfonden.dk 

 Elever får lavere 
læringsudbytte med 
fjernundervisning
Elevernes læringsudbytte er lavere under fjer
nundervisning på grund af manglende trivsel 
og motivation, vurderer 65 procent af lærerne 
adspurgt i en rapport fra Evidenscentret og 
Tænketanken DEA. Den er foretaget blandt 31 
uddannelsessteder og 713 lærere – heraf 218 
fra EUDområdet og 57 fra EUX. I en tilsva
rende undersøgelse fra foråret 2020 var det 
73 procent af de adspurgte lærere, der mente 
det. Samtidig siger fire ud af ti lærere nu, at 
de ikke vil bruge virtuel undervisning fremad
rettet. Omvendt vil lærerne dog gerne bruge 
digitale værktøjer. Eksempelvis tilkendegiver 
81 procent, at de fremover ville bruge digitale 
platforme til videokonferencer.
Dea.nu  

 En ud af ti faglærte 
bliver leder eller 
selvstændig
Hver tiende med en erhvervsuddannelse er 
enten leder eller selvstændig med eget firma, 
20 år efter at de har taget deres erhvervsud
dannelse. Det viser en analyse fra Arbejderbe
vægelsens Erhvervsråd, der bygger på tal fra 
1998 og frem. Tallene viste, at seks procent 
var selvstændige med eget firma, mens fire 
procent var ledere. For årgang 2010 var cirka 
seks procent enten ledere eller havde eget 
firma otte år efter endt uddannelse. Det er på 
niveau med personer med en kort videregå
ende uddannelse, mens det er flere end blandt 
dem med en mellemlang videregående uddan
nelse og omvendt lidt færre end blandt perso
ner med en lang videregående uddannelse. 
AE.dk

 Sociale 
kompetencer giver 
ufaglærte flere 
jobmuligheder og 
højere løn
Hver tredje ufaglærte går fra at have et job, 
der ikke stiller krav om særlige kompeten
cer, til et arbejde, der kræver stærke tekni
ske kompetencer, mens omkring hver ottende 
ufaglærte går fra et job med et lavt kompe
tencekrav til et arbejde, der kræver stærke so
ciale kompetencer. Det konkluderer en under
søgelse fra Tænketanken DEA. Undersøgelsen 
viser også, at ufaglærte, der allerede bestrider 
et job, som kræver sociale kompetencer, har 
lettere ved at udbygge deres kompetencer, 
idet sociale kompetencer baner vejen til flere 
jobmuligheder og højere løn.
DEA.nu
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Forskningsprojek
ter, som omtales 
på denne side, er 
udgivet inden for 
det seneste halve 
år. Udgivelserne er 
udvalgt, fordi de 
kan give en brugbar 
viden på mindst et 
af de ansættelses
områder, hvor Ud
dannelsesforbundets 
medlemmer arbej
der. Konklusionerne 
i forskningen afspej
ler ikke nødvendigvis 
Uddannelsesforbun
dets holdninger.

Læs flere  
forskningsnoter  
på Udddannelses 
bladet.dk/forskning 

YX
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ISBN 978-87-91909-22-1

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).

Emnemæssigt er der i bogen fokus på mødet med dansk kultur, som den kommer til udtryk 
i hverdagen samt på dansk højskole- og foreningskultur. Der er desuden fokus på kendskab 
til det danske arbejdsmarked og på arbejdssøgning og arbejdspladskultur. Bogen indeholder  
ligeledes et afsnit om ’smalltalk’ som hjælp til den uformelle snak i hverdagen, som ofte kan  
være en udfordring - også for folk, som i øvrigt har et nogenlunde velfungerende sprog.

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.

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.

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

   Mayanna J. Riis

108734_cover_midtvejs til dansk_.indd   1 18/05/18   09:56

BEGYNDERSYSTEMER

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

DANSK UDTALE

BREVE/SKRIFTLIG 
FREMSTILLING

DANSK  
TALESPROG

Alle bøger er velegnede ved klasseundervis-
ning, differentieret undervisning, selvstændigt 
arbejde, par- eller gruppearbejde.

Læs mere på www.synope.dk
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L angt over halvdelen af Uddan-
nelsesforbundets medlemmer 
har haft kolleger med CO-
VID-19, og i over en tredjedel 
af tilfældene – 31 procent – er 
smitten med stor sandsynlig-

hed sket på arbejdet.
Det viser en ny undersøgelse blandt Ud-

dannelsesforbundets arbejdsmiljørepræsen-
tanter, AMR, hvor mere end halvdelen har 
svaret. 

Af dem, der har svaret, har 85 procent 
angivet, at arbejdsrelateret COVID-19 er an-
meldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 
På tværs af alle Uddannelsesforbundets 
områder svarer 70 procent, at alle tilfælde er 
anmeldt. Men mens det især er på erhvervs-
skole- og AMU-området, at hovedparten er 
anmeldt, er det på sprogcenterområdet kun 
i 33 procent af tilfældene anmeldt, og for 
resten af skoleområderne gælder, at det kun 
i nogle tilfælde er sket. 

Det kan der være flere grunde til. En ar-
bejdsmiljørepræsentant skriver for eksem-
pel i en kommentar, at det ikke har ”været 
muligt at få skolen til at anmelde det, da de 
ikke mener, at det er sikkert, at de er blevet 
smittet på skolen”, mens en anden skriver, 

T E M A: A R B E J D S R E L AT E R E T C OV I D-19

Hver tredje  
smittet med 
COVID-19  
på jobbet
Det viser en undersøgelse blandt Uddannelsesforbundets 
arbejdsmiljørepræsentanter. Undersøgelsen viser også, at 
budskabet om at anmelde arbejdsrelateret COVID-19 som 
arbejdsskade er nået ud. Der er dog steder, hvor det stadig halter.
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Spørgeskemaet er sendt til

De 288 arbejdsmiljørepræsen-
tanter i Uddannelsesforbun-
det. 52 procent eller 151 af dem 
har svaret på hele undersøgel-
sen, mens tre procent – eller 
otte personer – har svaret på 
dele af den.

Der er nogenlunde lige man-
ge besvarelser for store og små 
skoler, det vil sige med 0-25 an-
satte, 25-50, 50-100 og Flere.

Skyldes arbejde

38% 31%

31%

Ja
Nej
Ved ikke

at ”nogle ikke selv har ønsket anmel-
delse”.

Nervøse ved at anmelde
I Uddannelsesbladet.dk har vi tidligere 
skrevet om, at arbejdsrelaterede COVID-
19-tilfælde bør anmeldes som arbejdsska-
der, da der kan opstå senfølger, og da en 
arbejdsskade skal anmeldes inden for et år. 
Men på Uddannelsesbladet ville vi gerne 
undersøge, om det også sker, og hvis ikke 
det gør, hvad grunden kan være. Derfor har 
Uddannelsesbladet sendt spørgeskemaer ud 
til alle Uddannelsesforbundets 288 arbejds-
miljørepræsentanter, hvor vi har spurgt 
om dette. Og 151 AMR-er har svaret på hele 
undersøgelsen, mens otte kun har svaret på 
dele af den.

Uddannelsesbladet har også spurgt, om 
arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) har op-
levet, at medarbejderne har været nervøse 
ved at anmelde det som en arbejdsskade. Og 
her svarer ni procent ja. Igen er der dog for-
skel på skoleformerne og antallet af AMR’er, 
der har svaret. På erhvervsskoler og AMU 
har 15 procent svaret ja til denne nervøsi-
tet, mens AMR’er på FGU-området for seks 
procents vedkommende svarer, at de har 
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oplevet, at medarbejdere er nervøse ved at 
anmelde det som en arbejdsskade. 

Og ledelsen? Har arbejdsmiljørepræsen-
tantens oplevelse været, at den har været 
modvillig over at anmelde en arbejdsrelate-
ret anmeldelse? Ja, svarer lidt over en fjer-
dedel – 27 procent. Det gælder især på FGU-
området, men her er svarandelen meget 
lille, hvorimod den noget større svarandel 
på området erhvervsskoler og AMU – nemlig 
17 procent – har oplevet modvilje mod en 
anmeldelse.

Budskabet er trængt igennem
Undersøgelsen viser, at budskabet om, at det 
bør meldes til Arbejdsmarkedets Erhvervs-
sikring (AES), hvis smitten ser ud til at være 
sket på arbejdspladsen, generelt ser ud til at 
være trængt igennem – med visse undtagel-
ser. For eksempel svarer en arbejdsmiljøre-
præsentant i undersøgelsen, at: 

”De fleste COVID-19-smittede kan koble 
smitten til arbejdet med stor sandsynlighed, 
men vi har ikke oplevet alvorlige senskade-
forløb. Derfor har vi nok ikke anmeldt det. 
Spørgsmålet er, om vi burde gøre det, hvis der 
opstår noget senere”. 

Har ledelse været 
modvillige mod at 

anmelde

27%

73%

Har ansatte været 
nervøse over at 

anmelde

9%

91%

Alle er blevet 
anmeldt som 
arbejdsskade

70%

30%

Arbejdsskader er 
anmeldt

85%

15%

De er alle anmeldt
Nogle af dem er anmeldt

Ja
Nej

Ja
Nej

Ja
Nej

 ”Der står jo ikke navn 
på, hvor du har fået 
vira henne”
Hvorfor er der så stort et mismatch mellem danskere, 
der mener at være blevet smittet med COVID-19 på 
arbejdspladsen, og omfanget af anmeldelser? Det har 
vi været på jagt efter svar på.

Læs mere om undersøgelsen på  
Uddannelsesbladet.dk 
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H Er det for svært at bevise, at man er blevet 
smittet med COVID-19 på arbejdspladsen? 
Er det for besværligt at anmelde? Eller er 
det måske for flovt at være den, der har 

stået og prædiket afstand, visir og afspritning for 
elever og kursister, og så selv er blevet smittet?  

Der kan være mange årsager til, at det kun er 
under halvdelen af alle de danskere, der mener, de 
er smittet på arbejdet, som ender med at anmelde 
det som en arbejdsskade. Og Lars Sandager, som er 
advokat med speciale i arbejdsskadesager, mener, 
at mismatchet mellem de to tal netop kan være en 
kombination af flere ting. Blandt andet peger han 
på, at det kan være svært at løfte bevisbyrden for, 
at det er sket på arbejdet.

- På arbejdsskadeområdet skal du som skadelidt 
bevise, at du har været udsat for en ulykke på ar-
bejdet. Og der står jo ikke navn på, hvor du har fået 
vira henne, siger han og tilføjer, at i de undersøgel-
ser, han har set, aner langt de fleste ikke, hvor de 
er blevet smittet.

- Man bor jo ikke på sit arbejde, men er også 



14 UDDANNELSESBLADET 2/21

Sådan har vi  
regnet den ud

Af de 226.777 danskere, 
der indtil videre er smittet 
med COVID-19, er det kun 
64,1 procent, som angiver 
smittekilden. Det svarer til 
145.364 af de smittede.  
Af dem angiver 8,2 pro-
cent, at de er smittet på 
arbejde, hvilket svarer til 
11.920 (tal per 6. april 2021 
fra Styrelsen for Patient-
sikkerhed). 

Afvist på grund af manglende svar
Medlemmet af Uddannelsesforbundet endte med at anmelde, da der 
stadig med selv milde symptomer kan opstå senfølger, og da en ar-
bejdsskade skal anmeldes inden for et år. Men noget tyder på, at andre 
heller ikke orker dette arbejde. 

Seniorpressekonsulent Christian Frederik Mortensen fra AES har 
tidligere oplyst til Uddannelsesbladet.dk, at der blandt de afviste er 
næsten en femtedel, der bliver det, fordi der mangler svar fra den til-
skadekomne. I den nye statistik fra uge 13 i år er tallet dog større: Her 
var cirka 1.100 sager anerkendt som ulykkessager eller erhvervssyg-
domssager, og omkring 360 var afvist, blandt andet fordi der mangler 
svar. 

Advokat Lars Sandager har ikke gennemført ”empiriske undersøgel-
ser af området”, som han siger, og dem, der ikke føler, det er umagen 
værd at anmelde, ”hører vi jo af gode grunde aldrig om”. 

- Det er dog helt klart, at jo større tærskelkravene er for at komme 
videre, jo færre vil på forhånd gide at anmelde det, siger han. 

Corona-skam
En helt tredje forklaring på, hvorfor der er så stor forskel på antallet 
af danskere, der angiver at være smittet 
på arbejde, og antallet af anmeldelser, kan 
være corona-skam. Det kan i særlig grad 
ramme professionelle som for eksempel 
lærere. 

- Corona-skam er et nyt ord, som har 
sneget sig ind i vores sprog. Det handler 
om, at vi føler os forkerte og måske skyl-
dige. Vi forestiller os, at andre ser ned på 
os, hvis vi bliver smittet, siger Keld Molin, 
der er praktiserende psykolog i Kolding og 

sammen med familien og andre og har måske 
mødt nogle hos bageren. Det er de færreste, der 
kan bevise, at det er sket på arbejdet, siger han.

Omfattende skemaer
Lars Sandager udtaler sig på baggrund af Uddan-
nelsesbladets forsøg på at finde forklaringer på, 
hvorfor der er så stor forskel på antallet af smit-
tede, der angiver arbejdspladsen som smittekilde, 
og omfanget af dem, der anmelder det som ar-
bejdsskade: Hvis alle anmeldte det, ville der nemlig 
være mellem 12.000 og 20.000 anmeldelser. Men 
det er kun 5.884, der er gået videre med deres sag 
og har anmeldt det til AES. 

Spørgsmålet er hvorfor. Og ifølge advokaten 
er det altså en kombination af flere ting. Udover 
bevisbyrde mener han, at der blandt andet stadig 
kan være et manglende kendskab til, at det kan 
anmeldes.

- Det er lidt nemmere at sige, hvad der er sket, 
hvis man falder over dørtrinnet ind til kantinen, 
end lige at tænke over, at man må være blevet 
smittet på arbejdet. Vi har jo aldrig tænkt det 
som en arbejdsskade, hvis man får en forkølelse 
af en kollega. Den kan du lige såvel have fået der-
hjemme, siger Lars Sandager.

Kalender og hukommelse et must
En anden forklaring på mismatchet kan være, at 
mange ikke orker at anmelde. Man skal nemlig 
udfylde et ret omfattende skema, og et medlem 
af Uddannelsesforbundet har tidligere fortalt til 
Uddannelsesbladet.dk, at hun af samme grund var 
ved at opgive. Man skal da også have godt styr på 
sin kalender og krydsede fingre for, at ens COVID-
19-smitte ikke er gået ud over hukommelsen, når 
man skal udfylde spørgeskema fra AES ved en 
anmeldelse.

Skemaet består af mere end 30 spørgsmål. For 
eksempel et meget omfattende spørgsmål, der 
skal udelukke alle andre smittekilder end arbejdet. 
Her skal man blandt andet angive, om man har 
været i privat kontakt med pårørende i sit hjem 
eller andre personer, som har været smittet med 
COVID-19, og hvornår – samt på hvilken måde man 
har været sammen. Om man har haft privat rejse-
aktivitet inden for tre uger før sygdomsperioden 
med angivelse af dato. Om man har deltaget i fri-
tidsaktiviteter eller haft sociale sammenkomster i 
ugerne op til sygdommen med angivelse af dato og 
på hvilken måde. Og om man har anvendt offentlig 
transport til og fra arbejdet i ugerne op til sympto-
merne opstod – med dokumentation.
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De sager, der skulle være, er 
håndteret

Ole Heinager, formand for Dan-
ske Erhvervsskoler og Gymnasier 
– Lederne, siger i en mail, at han 
ikke har haft indtrykket af, at der 
er sket en underanmeldelse på 
deres område:

”Vi har haft enkelte henvendelser 
fra medlemmer, som har søgt råd 
om, hvordan de skal forholde sig 
i meget specifikke sager. Vores 
opfattelse er, at de sager, der 
skulle være, er håndteret”, hed-
der det i mailen.

Og på spørgsmålet om, hvorvidt 
man har en egentlig anbefaling 
til skolerne om at anmelde CO-
VID-19-smitte, der er relateret 
til arbejde, som en arbejdsskade, 
lyder svaret:

”Vi vil til enhver tid vejlede vores 
medlemmer til at overholde de 
gældende regler om at indberet-
te, såfremt der er medarbejdere, 
der anmelder COVID-19 som en 
arbejdsskade. Hvis medarbejde-
re får mén efter COVID-19, er det 
en alvorlig sag, der skal behand-
les efter gældende regler”. 

T E M A: A R B E J D S R E L AT E R E T C OV I D-19

med i Psykologforeningens Corona-
panel med sin baggrund som specia-
list i krisepsykologi eller psykotrau-
matologi.

- Det kan gå ud over de flestes 
selvtillid, hvis man bliver smittet på 
arbejdet, hvis det er der, man er pro-
fessionel og skal have styr på tingene, 
siger Keld Molin og peger på, at det 
kan være slemt for især en leder at 
blive smittet. 

- Og lærere har jo et lederansvar 
foran en klasse og er med til at styre 
håndteringen i dagligdagen – ”husk 
nu at passe på”, eller ”husk nu at 
spritte af”. Så selv om det kan ramme 
os alle, kan man som leder af klassen 
blive særlig ramt, hvis man smittes, 
siger Keld Molin.

Er det uprofessionelt?
Keld Molin har gennem research og 
samtaler med sine klienter fundet 
ud af, at corona-skam er et mere 
dominerende tema, end han havde 
troet – både i forhold til den enkelte 
og til virksomheder. For er man blevet 
smittet, fordi man ikke selv har pas-
set på? 

Kan arbejdspladsen gøre noget for at 
afværge, at det kan føles skamfuldt at 
blive smittet?

- Det kan den bestemt. For eksem-
pel ved at forholde sig til realiteten, 
at vi alle kan blive ramt, at vi alle skal 
passe på, og at ingen er garanteret 
noget som helst. Det skal man sørge 
for at få sagt, siger Keld Molin og for-
klarer, at det er som at køre bil: Man 
kan være nok så forsigtig og køre efter 
reglerne, men man er ikke herre over, 
hvordan for eksempel andre kører. 

- På arbejdspladsen er vi gode til at 
italesætte corona og forholde os til 
værnemidler og ændret adfærd, men 
hvis vi i højere grad taler om, hvad 
corona er for noget, vil det også være 
nemmere at tale om, når man bliver 
ramt, så man ikke skammer sig, siger 
han. 

Modvilje mod anmeldelse?
Keld Molin mener ligeledes, at det kan 
være flovt for en arbejdsplads, hvis 

man har mange smittede. For, som 
han siger:

- Som arbejdsplads vil man gerne 
vise, at ”her har vi styr på tingene, vi 
opfører os, som vi skal”. Og så kan det 
altså være svært at gå ud og fortælle, 
at nu har vi syv medarbejdere, der er 
blevet smittet. For vil reaktionen så 
være, at man er en uordentlig organi-
sation, der ikke har styr på det? 

Det billede genkender Pernille 
Brøndum, der er formand for Danske 
HF & VUC, ikke. Hun mener tvært-
imod, at man er ”meget oppe på dup-
perne” med at overholde anmeldelser 
og kender ikke til, at nogen ikke skulle 
ville anmelde det.

- Vi har faktisk lige fra starten 
undersøgt i ministeriet, hvad vi gør, 
hvis en medarbejder ønsker at få det 
anmeldt som arbejdsskade. Så vi ved 
godt, at hvis man er blevet smittet 
på skolen, så er det selvfølgelig en 
arbejdsskade. Jeg har spurgt rundt 
omkring i mit netværk, og jeg har ikke 
hørt om nogen modvilje mod at an-
melde som arbejdsskade, siger hun.

Pernille Brøndum mener heller 
ikke, at virksomheder eller medar-
bejdere skammer sig over smitte på 
arbejdspladsen.

- Jeg har da hørt om begrebet 
corona-skam, men jeg tror, at vi har 
et andet læringsmiljø på VUC end 
andre steder. Det tager vi meget oppe 
fra og ned. Jeg har haft to smittede 
medarbejdere alt i alt, som ikke er 
blevet smittet på skolen. Det er da 
bare ærgerligt og frustrerende, men 
så kommer man videre med det, siger 
hun, men mener, at corona-skam må-
ske især kan ramme en anden gruppe 
– nemlig de tosprogede kursister.

- Det, vi ser ude i samfundet nu, 
er, at man kommer til at pege nogle 
pile mod tosprogede. Det er rigtigt 
uheldigt. Man kunne i stedet se på so-
cioøkonomiske sammenhænge eller 
tendenser, siger hun og tilføjer:

- Vi kan ikke se forskel på etniske 
danskere og tosprogede i forhold til 
smitten her. 
Læs mere om undersøgelsen på  
Uddannelsesbladet.dk

Det er vigtigt for  
en arbejdsplads at 
få italesat, hvordan 
COVID-19 kan ramme 
alle - uanset hvor  
godt man beskytter 
sig, mener psykolog 
Keld Molin.

Modelfoto Jens Bach
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Den sidste onsdag i november var der 
fysisk teammøde på Anna Konstantelos 
Birkes arbejdsplads. Da en ny kollega 
skulle læres op i at undervise online, 

foreslog Anna, at teamet på fem mødtes. Det var 
nemmere at sidde sammen ved en computer og 
vise den nye kollega systemerne.

Teamet mødtes i et stort lokale, og de var gene-
relt meget ”hysteriske” med at overholde sikker-
hedsforanstaltninger. Alle sad med visir og sprit-
tede hænder.

Efter mødet ringede den ene kollega imidlertid 
og fortalte, at dennes søn var testet positiv. 

- Da jeg fik det at vide, gik jeg straks i isolation 
og sendte min mand hen i den anden ende af hu-
set. Min kollega blev selv testet positiv dagen efter 
mødet, og det blev jeg også, da jeg fik en test et par 
dage efter, siger Anna Konstantelos Birke.

10 dage med næsten 40 i feber 
Sådan blev hun og to andre fra teamet blandt de 
1.845 anmeldte arbejdsskader som følge af CO-
VID-19 i uge 48 i 2020. 

- Altså, lad mig sige det på den måde, at den 
næste, der mener, at det bare er en slags influenza, 
får tæsk! Jeg havde næsten 40 i feber ti dage i træk 
– morgen, aften og hele tiden. Jeg var helt smadret, 
siger Anna Konstantelos Birke.

T E M A: A R B E J D S R E L AT E R E T C OV I D-19

Jeg har bebrejdet 
mig selv – men ikke 
skammet mig over 
at blive syg
Anna Konstantelos Birke, der underviser i 
dansk som andetsprog på et sprogcenter, 
blev smittet med COVID-19 af en kollega. 
Hun måtte selv – hårdt ramt og med 40 i 
feber – anmelde det som en arbejdsskade.
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Hun fortæller, at oveni kom der en stor angst. Hun har lige 
været igennem en hård kræftsygdom, og hendes immunfor-
svar kommer aldrig til at virke ordentligt igen på grund af den 
stamcelletransplantation, hun blev behandlet med.

Efter dagene med høj feber, havde hun seks med gradvist fal-
dende feber, og så begyndte hun at arbejde. I alt var hun syge-
meldt i to uger plus en weekend – 16 dage. Hun havde stadig en 
deltidssygemelding, fordi hun var så træt. Hvis hun sad mere 
end tre timer ved computeren, var hun helt færdig. Så kom ju-
leferien, og efter den var hun frisk igen.

Det krævede kræfter at anmelde arbejdsskade
Anna Konstantelos Birke skrev under sin sygdom til arbejds-
pladsen og til sin nærmeste leder, at hun gerne ville have syg-
domsforløbet anmeldt som en arbejdsskade. 

- På den kommunale forvaltning, hvor min arbejdsplads 
hører til, havde man imidlertid en idé om, at man skulle skrive 
alle dem, der var smittet på arbejdet, på en liste. Og først hvis 
nogen fik senfølgeskader, skulle de anmeldes som arbejdsska-
der. Det gjorde jeg ophævelse mod, for jeg mente, at en arbejds-
skade skal anmeldes med det samme. 

Det ville kommunen ikke i første omgang, så hun talte med 
Uddannelsesforbundet, der bakkede op om at anmelde. Men 
kommunen ville stadig ikke. Så ringede Anne Konstantelos 
Birke til sin egen læge og fik det samme svar: Hun skulle an-
melde. Lægen henviste til en hjemmeside, hvor hun kunne gøre 
det.

- Og så anmeldte jeg det selv. Men det var hårdt at skulle 
gøre, når man ligger med 40 i feber. Det var nogle kæmpe ske-
maer at udfylde, og når man havde udfyldt dem, sendte de et 
andet skema, siger hun.

- Man kan jo aldrig bevise, at det er på arbejdspladsen, man 
er blevet smittet. For selv om man har siddet ved siden af en til 
et team-møde, der bevisligt havde corona, kan det selvfølgelig 
også være sket i Føtex. Men på min arbejdsplads har de været 
meget liberale og har taget det for pålydende. 
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Anna Konstantelos Birke har generelt følt sig godt behandlet 
på sin arbejdsplads og af kolleger i forbindelse med både sin 
kræftsygdom og corona. Siden har kommunen også ændret 
praksis og anmelder, når medarbejdere bliver smittet med  
COVID-19.

Et kæmpe dilemma
Anna Konstantelos Birke oplevede at stå i et dilemma, da hun 
skulle anmelde sit forløb, fordi hun har været meget syg med 
kræft de seneste år og er ansat i en branche, der i 25 år har væ-
ret i en bølgebevægelse, hvor ansættelser og fyringer erstatter 
hinanden igen og igen. 

- Jeg blev ikke fyret, mens jeg var syg, selv om der var fyrings-
runde i den periode. Men jeg vil altid være hende, der i højere 

grad end kollegerne får influenza, fordi mit immunforsvar 
ikke virker 100 procent, og fordi jeg aldrig kommer til at 
kunne arbejde, som jeg kunne før. Og hvis jeg oveni igen 
ville være hende den besværlige og irriterende, der insiste-
rede på sin ret, kunne det da godt være, at de ville tage det 
med i overvejelserne i næste fyringsrunde, siger hun.

- Jeg kan forestille mig, at andre kan være i samme 
dilemma: Hvor meget vil jeg genere min arbejdsplads, og 
hvor vigtigt synes jeg, det her er, hvis jeg kommer over 
sygdommen på 14 dage og ingen senfølgeskader får? Og 
hvis man har en arbejdsgiver, der har misforstået reg-
lerne, kan man jo godt møde modstand, tilføjer hun. 

- Så hvis man ikke har fulgt med og ved, at det skal an-
meldes, eller hvis arbejdsgiveren ikke synes det eller ikke 
har forstået reglerne, så sker det jo ikke.

Aldrig skamfuldt at være syg 
Kan det være skamfuldt for en arbejdsgiver, hvis der er 
mange smittede på en skole?

- Det tror jeg da. Vores chef er meget stolt af, at vi har 
haft meget lidt smitte på skolen – også da vi holdt åbent. 
Det er vist sket en enkelt gang, at en kursist har smittet 
en lærer, men så vidt vi ved ingen tilfælde af, at kursister 
har smittet hinanden på skolen. Og det er vores chef me-
get stolt af og roser os for.

Psykolog Keld Molin taler om, at man kan blive ramt på sin 
professionelle selvforståelse af corona-skam som lærer?

- Den kollega, som kom til at smitte os andre, har vir-
kelig været ked af det – selv om der jo ingen grund er til 
det. Hun vidste ikke, at hendes søn var positiv, og at hun 
selv var smittet ved mødet. Og vi gjorde alle de ting, vi 
skulle, rent sikkerhedsmæssigt. Det har alle i teamet sagt 
til hende: ”Det er surt at blive smittet, men det er ikke 
din skyld”, siger Anna Konstantelos Birke.

Hun indrømmer, at hun da også selv har været ked af, 
at det var hende, der syntes, at de skulle møde op.

- Det har jeg bebrejdet mig selv, men jeg har jo ikke 
skammet mig over det, for der er ikke nogen, der kan 
styre den her uberegnelige sygdom, siger hun.

At det altid skal anmeldes som en arbejdsskade, hvis 
man er blevet smittet på arbejde – og hvorfor – er Anna 
Konstantelos Birke opmærksom på. Efter sin kræft-
sygdom fik hun senfølgeskader, der betyder, at hun må 
arbejde på nedsat tid, og derfor er hendes indtægt faldet. 
Hvis der skulle komme senfølger af COVID-19, som må-
ske kronisk træthed, ville hun være nødt til at gå endnu 
mere ned i tid. 

- Og så måtte jeg sælge mit hus. Derfor har jeg været 
meget opmærksom på, at jeg skulle anmelde det som en 
arbejdsskade – for en sikkerheds skyld. De fleste af os får 
ikke senfølger, men der er altså nogle, der gør, siger Anna 
Konstantelos Birke.  

Anna har stået i et dilemma: Skulle hun, der altid 
i højere grad vil blive syg på grund af et nedsat 
immunforsvar, også være hende, der insisterede 
på sin ret til at anmelde?
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Når en kommune vælger at stille krav om, at en ny 
leverandør af danskuddannelsesopgaven skal over-
tage medarbejderne på virksomhedsoverdragelses-
lovens vilkår, er det ikke alle leverandører, som ønsker 
at byde på opgaven. Den nye direktør i sprogcentret 
UCplus forklarer her hvorfor. 

Når en kommune vælger at stille krav 
om, at en ny leverandør af danskud-
dannelsesopgaven skal overtage med-
arbejderne på virksomhedsoverdra-

gelseslovens vilkår, kan det være med argumenter 
om at sikre kontinuitet. Men det er ikke alle leve-
randører, som er positive over for det krav. En af 
dem er sprogcentret UCplus. Uddannelsesbladet 
har spurgt den nye administrerende direktør Erik 
Poulstrup, hvorfor i alverden ikke. 

Hvad er helt overordnet jeres holdning til brugen  
af lov om virksomhedsoverdragelse?

- Det er en lov, og vi følger loven. Jeg har ikke no-
gen holdning til, om det er godt eller skidt. Det er 
et vilkår i udbudsmaterialet, siger Erik Poulstrup.

Han oplyser, at man også kiggede på det udbud, 
som Uddannelsesbladet.dk har skrevet om, hvor 
Herning og Ikast-Brande valgte at tage kravet med 
om, at virksomhedsoverdragelsesloven skulle benyt-
tes. Og umiddelbart forstår han godt, at man ønsker 
at beskytte nogle arbejdstagere og tillægger det så 
meget værdi, at man indskriver det i udbuddet. 

- Men, som jeg forstår det, så laver man et ud-
bud, fordi man vil markedsudsætte en leverance. 
Og i den proces har man måske også lyst til at se 
på, om det nu er den leverance, man har, man fort-

sat ønsker, eller om man skal kigge på noget 
andet, siger han. 

- Helt konkret kan man sige, at hvis det 
var virksomhedsoverdragelse i forholdet ét 
til ét, ville det være langt mere vanskeligt for 
en ny budgiver at prøve nogle nye ting af: Du 
vil have de samme rammer, de samme ker-
neprocesser, det samme personale. I prin-
cippet vil man jo næsten have vanskeligt ved 
at skabe en forandring. Det er det, der læg-
ges op til i den konkurrenceudsættelse, og 
som budgiver vil man gerne have friheden 
til at sige, at det vil vi gerne prøve at løse så 
godt, vi kan.

Erik Poulstrup tilføjer, at når man i UC-
plus har overtaget nogle udbud, har man 
altid ansat en stor del af de tidligere ansatte, 
fordi man som udgangspunkt ønsker at be-
vare kompetencerne i de lokale sprogcentre. 

- Men det er et dilemma, hvis man siger, 

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

UCplus: 
Virksomhedsoverdragelse 
gør det vanskeligere for  
en ny budgiver at  
prøve nye ting af
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Som budgiver vil man 
gerne have friheden
Erik Poulstrup, administrerende 
direktør, UCplus
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der skal være virksomhedsoverdragelse. Det 
betyder, at det bliver en meget lineær frem-
skrivning. Og jeg oplever, at kommunerne 
ved en konkurrenceudsættelse egentlig også 
gerne vil have en mere åben drøftelse af, 
hvad der skal leveres og hvordan. Hvis man 
ønsker det, tror jeg, at virksomhedsoverdra-
gelse vil begrænse et åbent syn på det. 

Hvordan kan det virke begrænsende for 
UCplus at skulle modtage de samme medar-
bejdere?

- Jo mere processen er åbnet op, des mere 
er der mulighed for, at en tilbudsgiver kan 
sige, at ”vi kunne godt tænke os noget andet”. 
For øjeblikket er vi i en spændende proces 
med onlineundervisning, hvor vi nyudvikler 
og får sat fokus på noget meget interessant. 
Og hvis en kommune siger, at man gerne 
vil have en meget åben drøftelse af, hvilke 
innovative nye tilgange man vil have, vil vi 
som budgivere gerne kunne komme med 
udviklende forslag. Men jo mere, der er låst 
på forhånd, des sværere vil det være.

Så loven kan i virkeligheden virke som en 
spændetrøje?

- Nej, det er slet ikke sådan, jeg ser det. 
På uddannelsesområdet som på alle mulige 
andre områder foregår der en udvikling hele 
tiden – pædagogisk og didaktisk. Og som po-
tentiel budgiver er vi i en proces, hvor vi skal 
kunne følge med udviklingen, så vi kan være 
sikre på at tilbyde så høj og stabil en kvalitet 
som muligt. Derfor vil vi gerne have lov til 
at pege på, at det første perspektiv er, hvad 
den ideelle leverance er og skal være de næ-
ste fire-seks år, i stedet for først at kigge på, 
hvad det er for mennesker vi får, og hvilke 
kompetencer vi har i dette persongalleri. Så 
det er forskellen på et perspektiv.

- Jeg er rigtig godt tilpas med, at vi af 

hensyn til den pædagogiske-didaktiske ud-
vikling har friheden til at gøre noget andet 
– at kravet ikke altid står der. Hvis det gør, 
så tager jeg det bare med og ser på, at okay, 
hvad er det for mennesker vi har, hvordan 
viderefører vi det og sikrer os, at de trives. 
Det kan også være et godt perspektiv, men 
det er anderledes. 

Der er jo også kontinuiteten i forhold til 
borgerne og kommunen, at man ikke hvert 
fjerde år skal udsættes for noget helt nyt?

- Altså, hvor kommer den risiko fra? Har 
man noget data, der siger, at kursisterne 
bliver forvirret hvert fjerde år, fordi alting er 
lavet om? Jeg har hørt den før, den hænger 
lidt i luften, men det er helt udokumenteret. 
Det er ikke erfaringer, vi har.  

- Det at løse en sprogcenteropgave er en 
svær opgave, og derfor har vi som virksom-
hed virkelig brug for at have dygtige med-
arbejdere. Og det har vi. Og vi vil også gerne 
overtage nogle dygtige medarbejdere. Jeg sy-
nes bare også, at det er arbejdstagernes inte-
resse, at vi – når det er skattekroner, vi bru-
ger på det – som det første snakker om, hvad 
det er, vi skal levere til de her borgere og den 
kommune, i stedet for at vi kigger på, hvem 
vi skal gøre det med, siger Erik Poulstrup 
og tilføjer, at han ingen problemer har med 
virksomhedsoverdragelsesloven:

- Men hvis den stod alle steder, ville den 
begrænse kommuners muligheder for at 
tænke udvikling og leverance og måske 
nogle anderledes kvalitetsparametre. 

Har I budt på Herning?
- Nej, det har vi ikke.

Er det, fordi kravet er skrevet ind  
i udbuddet?

- Nej, det er simpelthen en intern virk-
somhedsbeslutning, som ikke har noget 
med udbuddet at gøre. Nogle gange vælger 
vi at byde og andre gange ikke, siger Erik 
Poulstrup. 

Læs mere

om virksomhedsoverdragelse 
på Uddannelsesbladet.dk og 
om sagen fra Herning  
og IkastBrande. Læs  
FÅ TJEK PÅ på næste side.

g
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skal man sammenligne virksom
hederne før og efter overdragel
sen for at se, om de ligner hin
anden tilstrækkeligt – om det 
er en identisk virksomhed, hvor 
arbejdsgiveren blot er blevet en 
anden. 

Det er typisk disse kriterier, 
man bruger til at afgøre, om der 
er tale om identiske virksomhe
der:

 f Er det den samme opgave,  
der udføres?

 f Sidder man i de samme lokaler?
 f Har den nye arbejdsgiver over
taget de materialer, man un
derviste efter før?

 f Og er det i hovedtræk de sam
me lærere, der er gået med 
over til den nye virksomhed?

I undervisningsverdenen er 
det lærerne, der betyder rigtig 
meget i en overdragelse – om 
tilstrækkeligt mange af dem 
fortsætter eller ej i den nye 
virksomhed. Det niveau, der 
er fastlagt i retspraksis, er, at 
hvis mere end halvdelen af læ
rerne går med over, er der ty
pisk tale om virksomhedsover
dragelse. Men det er altså blot 
ét af kriterierne. 

Hvis det er virksomheds
overdragelse, har lærerne på 
overdragelsestidspunktet fuld
stændig samme rettigheder 
og pligter hos den nye arbejds
giver, som de havde hos den 
gamle i forhold til blandt andet 
løn og ansættelsesvilkår, an
ciennitet og arbejdstidsbereg
ninger. 

Loven om lønmodtageres rets
stilling ved virksomhedsoverdra
gelse – VOL – er lavet til situa
tionen, at virksomhed A sælger 
en virksomhed til B. Men loven 
gælder også i udbudssituationer, 
hvor for eksempel en kommunal 
opgave som undervisning i dansk 
som andetsprog går fra en virk
somhed til en anden.

Loven skal blandt andet be
skytte medarbejderne mod af
skedigelse. Og den siger, at en 
overdragelse i sig selv ikke er en 
rimelig afskedigelsesgrund. Skal 
der ske fyringer, skal det kunne 
begrundes i økonomiske, tekni
ske eller organisatoriske ændrin
ger, der betyder ændrede krav til 
medarbejdergruppen. 

For at finde ud af, om det er 
en virksomhedsoverdragelse, 
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Materialet  
er målrettet kursister  

på de afsluttende moduler  
(DU 2 mo 5-6 og DU3 mo 4-5)  

til undervisning i dansk  
kultur og identitet,  

samt FVU-kursister  
på VUC’er, FGU og  

sprogskoler.

Køb et klassesæt  
med 15 tekstbøger  
og 15 øvebøger til  

kr. 3.000,-  
ekskl. moms.

På med Danmark er et samlet undervisnings-
materiale med en tekstbog, en øvebog,  

lytteøvelser og en lærervejledning.
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“Gedigent  

og umiddel bart  
anvendeligt  
materiale.”
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Få tjek på loven om 
virksomhedsoverdragelse
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På Niels Brock Handelsskole 
vil man gerne lære eleverne at 
blive ”reflekterende praktikere”. 
De skal lære at reflektere over 
og forholde sig til den virkelig
hed, de møder i praktikken. Men 
hvordan kan man lære den en
kelte elev relevant teori, der kan 
bruges direkte, når der sidder 25 
elever, der arbejder så vidt for
skellige administrative steder 
som for eksempel ministerier, 
domstole, regioner eller kom
muner? 

Det spørgsmål har faglærer i 
offentlig forvaltning Nis  
Nicolaisen arbejdet med i sin 
netop afsluttede diplomuddan
nelse i erhvervspædagogik, og 
han og kollegerne har fået pul
jemidler fra Børne og Under
visningsministeriet til at arbejde 
aktivt på at skabe en bedre  
sammenhæng mellem skole og 
praktik. 

Hvad er 
 problemet?
 Det er grundlæggende, at du i 
din teoretiske undervisning ikke 
kan fortælle eleverne om den 
praktiske virkelighed, de skal ud 
i. I min diplomopgave er jeg ble
vet klogere på det, man lidt lang
håret kalder for grænsekryds
ningsdidaktik. Her arbejder man 
med at finde de bedste greb til at 
understøtte, at viden kan over

LÆRER TIL LÆRER

Når hjemmeopgaven 
er en døråbner
I princippet skulle det, en erhvervsskoleelev lærer i skolen, kunne bruges på 
en virksomhed – og omvendt. Men det har været en stor udfordring for mange 
erhvervsskoler i mange år at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Faglærer 
Nis Nicolaisen og kollegerne fra Niels Brock Handelsskole er nu gået all in på at 
krydse grænserne mellem de to områder. 
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føres fra en teoretisk kontekst til 
praktisk. Det, man også med et 
fint ord kalder transfer.

 Så hvad skal der til for at 
fremme den? Ved det, man kal
der grænsekrydsningsdidaktik, 
anerkender man, at der er en 
grænse mellem skole og prak
tik, men her er spørgsmålet, om 
man kan bruge den forskel på en 
måde, så det bliver konstruktivt 
for eleven.   

Så hvad gør I?
 Når eleverne er cirka et år inde 
i deres uddannelse og kender de
res organisation og oplæringsan
svarlige ret godt på praktikste
det, giver vi dem en EUopgave. 
De skal undersøge, hvordan EU 
fungerer, og hvordan EU påvirker 
den praktiske administration på 
deres arbejdsplads. Og så skal 
de gå rundt og banke på dørene 
på praktikstedet, til de finder 
den ekspert, som kan fortælle 
dem om den praktiske kobling. 
 De finder stort set alle denne 
kobling, og de eksempler tager 
de med tilbage på skolen. Så 
først krydses læringsgrænsen 
fra skole ud i praktikken og så 
tilbage fra praktikken til skolen, 
og det er dér, hvor grænsekryds
ningen sker. Vi laver grupper på 
skolen, der passer til det sted, de 
har arbejdet. Og her deler de så 
deres viden og trækker de cen

trale pointer ud og deler det med 
hele holdet.  Vi går altså fra mi
kro til makroviden. Og min op
gave er så at facilitere og få talt 
de mere generelle EUretslige 
aspekter ind i undervisningen. 

 Jeg har også lige udviklet en 
ny opgave på det forvaltnings
retlige område. Her skal eleverne 
finde en forvaltningsafgørelse 
fra deres praktiksted, som har 
betydning for arbejdspladsen. 
Og at kunne illustrere, at de selv 
kan finde en afgørelse, og de
monstrere, hvilke paragraffer 
den er afgjort efter, baner vejen 
hen til teorien. 

Hvorfor er 
det en god 
 løsning?
Deres motivation er meget 
større, når det er en praktisk vir
kelighed, de selv tager med ind 
i teorilokalet. Når jeg så hjælper 
dem med at analysere, finder de 
ud af, at de faktisk har værdifuld 
viden med fra den praktiske vir
kelighed, som vi kan analysere 
og diskutere. Jeg har haft flere 
elever, som har skrevet til mig, 
at ”Nis, jeg er faktisk lige startet 
på SDU eller på KU, fordi jeg sy
nes, at forvaltningsstoffet var så 
spændende”.



FGU-undervisning 
i øjenhøjde
Skræddersyet materiale til din undervisning

Med vores sammenlægning af undervisningsmateriale fra 

Systime og Gyldendal får du masser af indhold til at skabe 

en spændende undervisning. Materialet består af iBøger 

til de almene og praktiske fag, og iForløb som lægger op 

til en tematisk opbygget helhedsundervisning.

Det er dig som underviser, der bedst kender elevernes 

behov, og derfor er dine input mere end velkomne. Jo 

flere idéer og jo mere feedback vi får fra dig, jo mere 

kan vi optimere materialet til FGU. Gyldendal Voksenuddannelser

Gyldendal Uddannelse

Læs mere på 
gyldendal-uddannelse.dk/FGU

Få en 
måneds gratis 
prøveadgang

Del dine idéer og feedback med os, så vi kan 
optimere og målrette kommende materiale

Kontakt Lars Schmidt Møller , redaktør
Tlf. 3375 5782  • gulsm@gyldendal.dk

Hør mere om en gratis prøveadgang 
og mulighederne for din skole

Kontakt Jonas Allenberg Hansen, markedskonsulent
Tlf. 3375 5516 • gujah@gyldendal.dk
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De landfaste 
skoler kan lære 

meget  
om fastholdelse 

af et skib
Om bord på skoleskibet Georg Stage oplever de unge, 
at der er brug for dem. Derfor er det usædvanligt få af 
dem, der hopper over bord – altså i overført betydning 
– og usædvanligt mange af dem, der kommer videre i 

uddannelse, når de er gået i land. Det til trods for, at 70 
procent af dem tidligere er droppet ud. 

T E M A: F R A FA L D B L A N DT U D SAT T E



D et er i sagens natur en 
større overvindelse at 
hoppe fra, når man er 
om bord på et skib, end 
når man er på land. Men 
det er nu ikke derfor, at 
skoleskibet Georg Stage 

har stor succes med at holde på de unge. Om 
bord på Georg Stage oplever de unge nemlig 
at være en uundværlig del af et fællesskab – 
og det er nøglen til at fastholde dem.

- Unge har brug for nye fællesskaber, når 
de forlader familien og dermed et fælles-
skab, som har været givet, forklarer Stina 
Vrang Elias, administrerende direktør for 
Tænketanken DEA. 
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Om bord på Georg Stage skal  
de unge sætte sejl, vedligeholde 
skibet og tilberede mad.  
Alle har en plads.
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Og ifølge hende er den gamle sejlbåd et skoleek-
sempel på, hvordan sådanne ungefællesskaber kan 
skabes.

- De er sammen i en tæt, lille gruppe. De er sam-
men hele tiden. De er afhængige af hinanden. De 
er afhængige af, at hinanden har det godt. Og de 
har nogle praktiske opgaver, de skal løse, fremhæ-
ver Stina Vrang Elias.

Alle har en plads
Det er godt nok ikke nødvendigvis de allermest ud-
satte unge, der får et ophold på Georg Stage, men 
det er unge, som er faldet fra den lige vej igennem 
uddannelsessystemet. Og ifølge Camilla Hutters, 
leder af Nationalt Center for Erhvervspædagogik, 
er Georg Stage et godt eksempel på et forløb, der 
formår at fastholde selv unge, som måske ikke har 
haft de bedste oplevelser med uddannelsessyste-
met.

Også hun hæfter sig ved, at det om bord er op-
gaverne, der er i fokus. De unge skal sætte sejl, 
vedligeholde skibet og tilberede mad, når de tager 
på togter. Alle har en plads, og det er vigtigt, at alle 
byder ind.

- Det virker, som om det giver de unge noget, 
at de oplever, at de kan noget, og at de indgår i 
arbejdsfællesskaber og sociale fællesskaber. Det 
kan altså et eller andet for mange unge, pointerer 
Camilla Hutters.

Behøver faste rammer
Et andet greb, som skoleskibet lykkes med, er 
ifølge Camilla Hutters at kræve disciplin og skabe 
faste rammer ombord.

- Mange unge har brug for at komme ind i nogle 
sammenhænge med strukturerede rammer for 
at finde ud af, hvem de er, og hvad de er gode til 
og måske komme ud over egne grænser, forklarer 
hun.

På de formelle uddannelser er der ifølge hende 
ofte for meget fokus på at tilegne sig et fagligt 
pensum og ikke så meget fokus på personlig udvik-
ling og dannelse.

Otte ud af ti kommer videre
70 procent af Georg Stages elever er droppet ud af 
mindst en ungdomsuddannelse, og de fleste har 
kun grundskolen bag sig, når de går ombord, viser 

en analyse Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har 
foretaget af, hvordan Georg Stages elever har kla-
ret sig de seneste 15 år.

Analysen viser også, at Georg Stage-besætnin-
gen i de fleste tilfælde kommer videre. Unge, der 
som 25-årige ikke har fået en ungdomsuddannelse, 
har ellers generelt svært ved at få en uddannelse 
og ved at klare sig på arbejdsmarkedet.

Men blandt Georg Stages elever får otte ud af ti 
en uddannelse og fire ud af ti får en videregående 
uddannelse. 

 „
Mange unge har brug for at 
komme ind i nogle sammen-
hænge med strukturerede ram-
mer for at finde ud af, hvem de er, 
og hvad de er gode til og måske 
komme ud over egne grænser
Camilla Hutters, leder af Nationalt  
Center for Erhvervspædagogik
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Indsatsen for at 
fastholde udsatte 
unge i uddannelse 
har slået fejl

Det er stærkt bekymrende, at så få udsatte 
unge får en uddannelse og efterfølgende et job, 
konkluderer Statsrevisoren. Årsagerne er dels for 
mange overgange i uddannelsessystemet, dels for 
mange ansvarlige myndigheder, forklarer eksperter.

Udsatte unge

Udsatte unge er i Rigs-
revisionens undersøgel-
se unge mellem 18 og 
29 år, der modtager el-
ler har modtaget uddan-
nelseshjælp, som enten 
uddannelsesparate eller 
aktivitetsparate.

Vejen mod en jobgivende uddannelse er 
fyldt med forandringer og overgange. 
Og netop for mange og for hyppige 
skift er noget, som gør, at mange unge 

udsatte enten ikke kommer i gang med eller falder 
fra undervejs. 

Eksempelvis er det blot omkring hver tredje 
udsatte unge, der er startede på en erhvervsud-
dannelse i perioden 2014 til 2019, som også gen-
nemførte uddannelsen. Det viser en undersøgelse, 
som Rigsrevisionen har foretaget.

Og det er ikke godkendt, lyder det fra Statsre-
visorerne, som på baggrund af Rigsrevisionens 
gennemgang har rettet skarp kritik mod Beskæfti-
gelsesministeriet og Børne- og Undervisningsmi-
nisteriet.

- Det er stærkt bekymrende, at så få udsatte 
unge får en uddannelse og efterfølgende et job, 
skriver Statsrevisorerne i en beretning på bag-
grund af Rigsrevisionens undersøgelse.

Overgange kan blive udgange
Ifølge Noemi Katznelson, professor og leder af 
Center for Ungdomsforskning på Aalborg Uni-
versitet, er en af de helt store udfordringer at få 
skabt sammenhæng mellem de indsatser, der skal 
hjælpe de unge videre. Hun peger på, at det ofte er 
i overgangene, det går galt.

T E M A: F R A FA L D B L A N DT U D SAT T E
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- Det handler om, om der er nogen til at samle den 
unge op mellem de forskellige forløb, den unge kom-
mer ud i. Hvad sker der, når man begynder ikke at dukke 
op på erhvervsuddannelsen? Får man hjælp, når man 
er i jobcenteret og skal starte på noget nyt? Får man en 
hjælp, der går på tværs? Eller starter man forfra hver 
gang? påpeger Noemi Katznelson.

En af de første faldgruber for de unge er ofte at finde 
ind på et uddannelses- eller aktiveringstilbud, der faktisk 
passer til, hvor den unge er. 

Da FGU i august 2019 blev åbnet som afløser for blandt 
andet produktionsskoler, var en af ambitionerne ellers 
at forsimple og forenkle valget af forberedende tilbud for 
de unge. 

- Men det er vi ikke i mål med i den forstand, at der 
stadig er et vigtigt koordinations- og understøttelsesar-
bejde både i forhold til, at alle de professionelle, der er 
omkring den unge, får koordineret deres støtte, og også 
at der over tid skabes sammenhæng til der, hvor den 
unge kommer fra og er på vej til. Det er stadig en jungle 
derude, mener Noemi Katznelson.

Fra tilbuds-jungle til kulturchok
Hun og Camilla Hutters, leder af Nationalt Center for Er-
hvervspædagogik, mener, at der også skal arbejdes med 
overgangen fra FGU til eksempelvis starten på erhvervs-
uddannelserne, der typisk er den næste faldgrube for de 
udsatte unge. 

- For mange unge bliver det lidt et kulturchok at starte 
på en ungdomsuddannelse. Risikoen for frafald øges, når 
de skal starte helt forfra i helt nye miljøer, hvor ingen 
kender deres problemer, forklarer Camilla Hutters.

Kommer de udsatte unge først i gang med en erhvervs-
uddannelse, ligger de næste faldgruber i overgangene fra 
for eksempel grundforløb til hovedforløb eller fra skole 
til praktik og tilbage igen.

- Der er en del af de her unge, som ikke kommer videre 
i praktik. De synes selv, at det er svært at fortælle en 
arbejdsgiver, at de i øvrigt er ramt af for eksempel OCD 
eller angst, forklarer Camilla Hutters. 

Næste forhindring bliver at fastholde en eventuel prak-
tikplads.

- Arbejdspladserne er ikke nødvendigvis gearet til at 
tage imod dem. Arbejdspladserne mangler ofte eksper-

tise og ressourcer, mens de unge ofte mangler støttemulighe-
der, pointerer Camilla Hutters.

Slår sig ofte på det høje tempo
Ifølge Noemi Katznelson slår mange af de unge sig også på tem-
poet i det uddannelsessystem, de skal videre i, og på at kunne 
være med på ordinære vilkår.

- De skal eksempelvis kunne orientere sig i et digitalt system, 
som fortæller, hvor eleverne skal være henne. De skal kunne 
følge med i samme tempo som de andre – både socialt og fag-
ligt – og det kan være voldsomt for nogle af de her unge, som 
måske kæmper med overhovedet at møde op på uddannelsen, 
fortæller Noemi Katznelson.

Samtidig består erhvervsuddannelserne af relativt korte for-
løb: først 20 uger på Grundforløb 1, så 20 uger på Grundforløb 
2, og så er det videre i praktik.

- Det er svært for de udsatte unge at opbygge gode relationer 
til de andre unge. Og det giver de fagprofessionelle ret kort tid 
til at nå at fange dem ind, forklarer Camilla Hutters.

For mange ministerielle kokke
I sin beretning konstaterer Statsrevisorerne, at hverken Børne- 
og Undervisningsministeriet eller Beskæftigelsesministeriet 
”har sikret, at kommuner og erhvervsskoler yder den støtte, 
som de udsatte unge har brug for og har ret til ifølge loven”.

At pilen for ansvaret peger i flere retninger er ifølge Noemi 
Katznelson et underliggende strukturelt problem, som ikke gør 
det nemmere at fastholde de udsatte unge. De er det levn fra, 
at uddannelse var én sektor, mens beskæftigelse var en anden – 
både på ministerielt og kommunalt plan.

- Men sådan er den enkelte unges liv jo ikke opdelt. Der flet-
ter det sig sammen. Det bedste for den unge ville være, at der 
var én kontaktperson og én retning. Vi taber for mange på, at 
der er for mange forskellige kokke og for mange forskellige veje, 
slår Noemi Katznelson fast.

T E M A:  F R A FA L D B L A N DT U D SAT T E

 „
Der er en del af de her unge, som ikke 
kommer videre i praktik. De synes 
selv, at det er svært at fortælle en 
arbejdsgiver, at de i øvrigt er ramt af for 
eksempel OCD eller angst
Camilla Hutters, leder af Nationalt Center  
for Erhvervspædagogik
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De politiske mål og virkeligheden

 f Der er fra politisk side en mål-
sætning om, at 90 procent af de 
25-årige i 2030 har gennemført 
en ungdomsuddannelse. 

 f Derudover er der et mål om, at 
andelen af unge uden uddannelse 
og tilknytning til arbejdsmarke-
det i 2030 er halveret.

 f Alle unge under 30 år, der søger 
kontanthjælp og ikke har en ud-
dannelse, skal have et uddannel-
sespålæg og får uddannelses-
hjælp, indtil de starter på en ud-
dannelse. Uddannelseshjælpen er 
på niveau med SU.

 f Uddannelseshjælpen blev indført 
i 2014 med et mål om at få fle-
re unge i uddannelse og give dem 
bedre muligheder for efterfølgen-
de at blive en del af arbejdsmar-
kedet.  

 f Realiteten er dog, at der hvert år 
er 5.000 nye unge, der står uden 
job eller uddannelse. Det svarer 
til omkring syv procent af en år-
gang. Og sådan har det været i 
næsten to årtier.

Kilder: ROCKWOOL Fonden, Børne- og Un-
dervisningsministeriet og Statsrevisorerne

Børne- og Undervisningsministeriet kritiseres – 
ud over ikke at støtte kommuner og erhvervsskoler 
i tilstrækkelig grad – også af Statsrevisorerne for 
ikke at have ”sikret sig viden om erhvervsskolernes 
manglende efterlevelse af lovkravene” og for ikke 
at have undersøgt eller nedbragt det høje frafald 
blandt udsatte unge.

Regeringen tager kritik alvorligt
På et åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget siger 
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), at 
han tager Statsrevisorens kritik ”meget alvorligt”, 
og at han allerede har igangsat en række initiati-
ver, der adresserer problemstillingerne.

Han nævner blandt andet, at der er nedsat et 
tværministerielt koordineringsråd, som skal sikre 
et tæt samarbejde mellem Beskæftigelsesministe-
riet og Børne- og Undervisningsministeriet. Der 
vil desuden blive ført skærpet tilsyn med indberet-
ningerne fra skolerne. Og så skal kommunerne og 
uddannelsesinstitutionerne klædes bedre på til at 
samarbejde med hinanden.

På samrådet erkender også børne- og undervis-
ningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at 
”indsatsen ikke har været god nok”, og at indsatsen 
er for delt mellem flere myndigheder.

- At ting falder imellem flere stole, tror jeg er 
noget, som vi skal være enormt opmærksomme 
på, for rigtigt ofte er det sådan, at der hvor der er 
siloer – altså hvor man går på tværs af forvaltnin-
ger eller ministerier – der sker der fejl, lyder det 
fra børne- og undervisningsministeren.

Hun vil derfor blandt andet indskærpe reglerne 
om støtte og vejledning over for uddannelsesin-
stitutionerne, gennemføre tematiske tilsyn og 
indføre sanktioner, hvis det konstateres, at der er 
skoler, som ikke overholder reglerne. 

Både beskæftigelsesministeren og børne-  
og undervisningsministeren erkender, at  

indsatsen for at fastholde de mest udsatte 
unge i uddannelse ikke har været god nok.
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Guide: 
Sådan spotter du vaklende 
elever og kursister
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Afhold et mindre kompetence-
forløb på skolen. For eksempel 
ved at programsætte, at lærerne 
mødes en gang om måneden og 
tager en time, hvor de sammen 
analyserer de enkelte elever og 
taler ud fra et struktureret skema 
om dem. I ”At blive på sporet”
projektet lavede lærere og vej
ledere øvelser, hvor de skulle 
tænke på en elev i klassen og på, 
hvad Sofie gør, hvorfor og hvor
dan. Ud fra det lavede de plan
cher og fik mulighed for at prøve 
at bruge blikket på hende og lave 
nogle minianalyser. Og det bliver 
man bedre til efterhånden. Efter
følgende har man et kognitivt be
redskab. For selv om signalerne 
er individuelle og subtile, kan man 
som lærer og vejleder pludselig se 
mønstre i dem og efterhånden få 
blik for, hvad der sker.

En måde at komme i gang med 
at strukturere arbejdet på er 
at bruge et A3ark med en slags 
før, under og efterinddeling. 
Før er at skrive, hvad den helt 
specifikke unge har med i ryg
sækken, når han eller hun træ
der ind ad døren. Under er at 
se på, hvordan den unge vakler 
mellem at forlænge eller afbryde 
sin uddannelse. Og efter er at 
analysere eleven med den viden, 
man har om den unge. Hvorfor 
gør han, som han gør, og er det 
forlængelses eller afbrydelses
strategier, der ligger bag? Hvis 
man forstår det, kan man bedre 
gribe ind.

Se kronik om projektet At blive på sporet på uddannelsesbladet.dk

Man kan også indføre gruppe-
samtaler som alternativ til, at 
vejlederen sidder med den en-
kelte elev. Det har vist sig me
get virkningsfuldt i projektet ”At 
blive på sporet”. I gruppesamtaler 
deltager vejleder samt en gruppe 
elever i en mere styret samtale. 
Indledningsvist kan man for ek
sempel bede eleverne fortsætte 
sætningen: ”Jeg kan rigtig godt 
lide at gå i skole, fordi…” Og un
dervejs i samtalen kan man bede 
eleverne fortsætte sætninger 
som: ”Når jeg synes, det er svært 
at gå i skole, så kan det være 
fordi…”

I stedet for udelukkende at 
gøre det til en relation mellem læ
rer og elev, kan man udvide det til 
en gruppe i klassen. Gennem det 
arbejde kan eleverne spejle sig i 
hinanden og få øje på hinandens 
svagheder, men også styrker. I 
”At blive på sporet” betød det, at 
de udsatte elever opdagede, at 
de ikke var alene med deres tvivl. 
Det gav dem tryghed og styrkede 
deres sociale tilhørsforhold. Der
med er gruppesamtalerne med 
til at sætte en afklaringsproces i 
gang i forhold til uddannelse og 
personlig udvikling og gøre ud
dannelsen mere attraktiv for ele
verne. Det havde en indirekte ef
fekt på fravær. 

Kilder: Kristina Mariager-Anderson, lektor  
og projektleder for ”At blive på sporet” og  
Susanne Gotlieb, ansat på projektet.

N år elever og kursister er tæt på at droppe ud, er der 
signaler. Hvordan spotter man dem, når signalerne 
kan betyde vidt forskellige ting, og den kontekst, ele-
ven er i, betyder noget?

Det findes der ikke én opskrift på. Metoden, som 
forskerne og praktikerne bag ”At blive på sporet”-
projektet benytter, handler om at få øje på og sy-

stematiseret sit blik på, hvordan og hvorfor en elev eller kursist vakler, og 
hvilken strategi det kan være udtryk for. Det blik kan trænes, ligesom en 
struktur i spørgsmålene og minianalyser kan træne lærere og vejledere i at 
blive mestre. 
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Træn dit øje i at fange signaler hos den enkelte elev og 
kursist. Det er den grundlæggende metode, som forskere 
og praktikere i ”At blive på sporet”-projektet benytter.  
Læs om projektet i kronikken i Uddannelsesbladet.dk.
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Kilder: Statsrevisionen og Børne- og Undervisningsministeriet, ROCKWOOL Fonden og Børne- og Undervisningsministeriet

Indsatsen for at fastholde udsatte unge i uddannelse

5.000 15%

11,6% 6,9%

60.000

nye unge står hvert år uden job eller ud-
dannelse, svarende til omkring syv procent 
af en årgang.

unge modtog  
uddannelseshjælp  
I 2019.

af de 8.000 udsatte unge, der er er be-
gyndt på en erhvervsuddannelse med et 
konkret uddannelsespålæg, gennemførte 
uddannelsen i perioden 2014-2019. 

af alle elever på et grundforløb på en er-
hvervsuddannelse er droppet ud efter tre 
måneder.

af alle elever på et hovedforløb på en er-
hvervsuddannelse er droppet ud efter tre 
måneder.

T E M A: F R A FA L D B L A N DT U D SAT T E
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DENGANG DA...

Det danske pensionssystem kan 
stadig kalde sig for et af verdens 
bedste – blandt andet på grund 
af den danske arbejdsmarkeds
pensionsordning. Ifølge inter
nationale Mercer CFA Institute 
Global Pension, som sammenlig
ner pensionssystemerne verden 
over, ligger Danmark på en an
denplads tæt efter Holland. 

Måske kan du give det en ven-
lig tanke, når du siger farvel til 
arbejdsmarkedet og goddag til 
de evige pensionsmarker?

 Sådan har det ikke altid væ-
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En økonomisk  
sikker hånd til 
pensionistlivet

Kilder: Danmarkshistorien.dk fra Aarhus 
Universitet, Mercer.dk, Københavns 
Lærerforening og klfnet.dk

Det er de også blevet, så 
næsten alle overenskomstdæk-
kede arbejdspladser i dag har 
en ordning med opsparing til 
pension via arbejdspladsen. Nu 
mangler der bare en ordning for 
de grupper, der i kortere eller 
længere tid er fraværende fra 
arbejdsmarkedet – for eksempel 
de løstansatte og arbejdsløse. 
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ret. Først med den såkaldte 
Fælleserklæring fra den 8. de-
cember 1987, som både rege-
ringen og arbejdsmarkedets 
parter stod bag, lykkedes det at 
blive enige om en arbejdsmar-
kedspension: Til gengæld for 
fremover at acceptere en lang-
sommere lønudvikling fik fag-
bevægelsen et løfte om, at re-
geringen og arbejdsgiverne ville 
arbejde på at nå frem til en ord-
ning med arbejdsmarkedspen-
sioner, så disse blev udstrakt til 
hele den danske befolkning. 



FORBRUGSLÅN  
TIL 5,25% P.A. 

– gælder pr.  
1. april 2021

Låneforeningen har besluttet at sænke renten med 0,35% p.a. 
Det betyder, at renten fra 1. april 2021 vil udgøre 5,25% p.a. 
Ændringerne gælder for alle løbende og nye lån.

Der er fortsat ingen gebyrer eller øvrige omkostninger på vores lån.

LÅNEFORENINGEN 
SÆNKER RENTEN  
PR. 1. APRIL 2021
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70 historiske  
genstande
AF ANNE PILØ MELILLO, EMILIANO 
PILØ MELILLO, ERIK PILØ MELILLO. 
FORLAG: FORLAGET COLUMBUS.  
ANTAL SIDER: 160. PRIS: 199 KRONER. 

   

”Show – don’t tell”. 
Den konkrete anvisning på hvad du 

skal gøre – og især IKKE gøre – er kendt 
fra både klassisk journalistik og pæda-
gogiske grundbøger.

”70 historiske genstande” er et lille 
mesterværk, en slags Back To Basic 
ovenpå en corona-epidemi, som har 
gjort Teams, Youtube og alverdens 
online-undervisning til en daglig plage 
for de børn og unge, som i forvejen har 
været lukket ude af virkeligheden.

Bogen foreslår, enkelt og egentlig 
gammelkendt, at bringe historien ind i 
klasselokalet. Et lille fragment af histo-
rien, som ÅBNER op for fortællingen: 
Hvordan dufter egentlig Rich’s kaffe-
erstatning? Hvad er det – og hvorfor i 
himlens navn kunne nogen finde på at 
drikke det sjask, som erstatning for or-
dentlig Starbucks?

Et hammer og segl-emblem, et stykke 
brunsviger, en trøje i hønsestrik – over 
70 opslag giver et bredt idé-katalog for, 
hvordan ”genstanden” kan anvendes 
som indgang til et stykke tid, en kultur, 

et arbejde. Foruden letlæst udredende 
tekst er der stikord til, hvornår, hvordan, 
hvorfor, hvorfra – og hvilket overordnede 
”arbejdsark” eller tema genstanden kan 
bruges i. Ikke alt kan hentes ind i klas-
sen. For eksempel foreslår bogen også 
genstande som jernbanevogn, kalkmaleri 
og trafiklys.  Godt nok unger – afsted 
med mobilkameraet på en bunden op-
gave: Hvor mange brønddæksler i for-
tovet kan du finde herfra og 100 meter 
ned ad gaden, inden du går ind i kirken 
og spørger pænt om lov til at fotografere 
tre-fire gravsten på kirkegården?

Man må gætte, at familien Pilø Melillo 
– udover at være veluddannede magistre 
i historie – også er begejstrede ”tingfin-
dere”, og at de måske er svære at hale ud 
fra byens genbrugsbutik, som herefter 
kan betragtes som et skatkammer til 
historieundervisning og samfundsfag. 
Computerdisketter, cigaret-fade, fisker-
portrætter, bukser med svaj, sygekas-
sebriller, skulderpuder, bordkakler, 
LP-plader, mandeblade, vin-balloner, 
JAKA-bov på dåse….

Den skarpsindige læser vil have gæt-
tet, at denne anmelder er vokset op i 
70’erne, og derfor er kommet på museum 
i Den Gamle By, Aarhus.

Anvisningen er, at læreren lukker op 
for den indre glemsel og det øvre lofts-
rum.  Hendes eget, bedste-forældrenes, 
oldeforældrenes eller ældre endnu. Alle 
genstande har en tid, en historie, og 
tingfinderen kender den ofte.

”70 historiske genstande” er en hyldest 
til dagligdagens artefakter og måske et 
hint om at slukke for internettet, Google 
og den jævnt søvndyssende projektor, 
der kan vise billeder og lyd, men aldrig 
når helt ud til fingre og sansen for de-
taljer.

Verner Lynge

Tværprofessionelle 
studiegrupper  
– en håndbog
AF DITTE JACOBSEN. FORLAG:  
FORLAGET SAMFUNDSLITTERATUR.  
ANTAL SIDER: 251. PRIS: 248 KRONER 
SOFTCOVER, 198 KRONER E-BOG.

  

Stort set alle voksne borgere har i arbejds-
livet, fritids- og familielivet erfaret, at for 
at få ting til at lykkes, må vi alle samarbejde 
og sammen lære på tværs af køn, alder, 
profession, uddannelsesniveau med mere. 

Forfatteren til denne bog konstaterer, at 
når hendes studerende på en professions-
højskole skal arbejde på tværs, giver det 
en lang række udfordringer for de fleste. 
Hertil kan denne anmelder ud fra egen 
erfaring gennem cirka 35 års undervisning 
på diverse niveauer supplere med, at dette 
fænomen i høj grad kan opleves på mange 
andre uddannelser og undervisningsinsti-
tutioner.

Med dette som udgangspunkt har Ditte 
Jacobsen samlet en meget lang række 
erfaringer for at videregive talrige værk-
tøjer til studerende for at ruste dem til det 
tværprofessionelle samarbejde. 

Naturligvis kan tværprofessionelle ud-
dannelsesforløb være tilrettelagt forskel-
ligt, men normalt vil de alle have samar-
bejdet i grupper som omdrejningspunkt.

Gennem 12 fint disponerede kapitler be-
skriver, analyserer og vurderer forfatteren 
på meget kyndig vis de mange og yderst 
forskellige aspekter af det at arbejde i 
grupper – herunder ikke mindst det altaf-
gørende: at kunne samarbejde.

Mange kapitler bygger på en række me-
get realistiske cases, som nemt kan bruges 
i det videre arbejde. Desuden rummer 
bogen en lang række værktøjer, som kan 
tilføre gruppearbejdet mere dybde og ana-
lyse og naturligvis også mere diskussion 
om egne roller.

Modsat mange andre nyere bøger på 
dette område ser man ingen fotografier i 
bogen, men nogle få og meget vigtige fi-

Nye bøger  
og læremidler

A N M E L D E LS E R
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gurer, som alle er med til at skabe klarhed 
over og indsigt i de forskellige pædagogi-
ske processer. 

En lille, men nok så vigtig pædagogisk de-
talje er, at kapitlerne med hvidt papir adskil-
les med en gul side. Det gør anvendelighe-
den større og skaber mere overskuelighed.

Naturligvis er en sådan bog forsynet 
med en meget fyldig litteraturliste og en 
vigtig lige så fyldig ordliste, men desværre 
med et alt for kort stikordsregister. Det er 
en alvorlig mangel, og her burde en for-
lagskonsulent have markeret sig.

Denne glimrende og meget teoretise-
rende bog henvender sig primært til stu-
derende på vore professionshøjskoler, men 
vil uden tvivl kunne gøre megen god gavn 
på KVU, HF og lignende. Til EUD, AMU med 
flere vil den nok være for abstrakt.

Forlaget Samfundslitteratur udgiver er-
faringsmæssigt altid gode og anvendelige 
bøger – også denne gang – og skal derfor 
igen roses. Forfatteren Ditte Jacobsen skal 
dog roses endnu mere for at skrive en bog 
med en stringent pædagogisk linje, et godt 
og flydende dansk og velgennemtænkte 
kapitler og talrige yderst anvendelige ideer 
og forslag til studerende og undervisere.

Fejlen med det alt for korte stikords-
register må tilskrives en lapsus hos en 
forlagskonsulent.

Ole Fournais

og fra sig. Udgangspunktet er, at indsigt i 
og udvikling af egen lærerfaglighed også 
kan forbedre elevernes læring.  Derfor er 
målgruppen for bogen både studerende, 
lærere og ledere.

Et af værktøjerne til at opfylde dette 
mål for skolen er samarbejde og fælles-
skab, uden at nogen af parterne bliver 
fastlåst i tradition og videnskabelige krav. 
Ønsket er ”… at skabe et nyt forum for 
den enkelte elevs vækst og udvikling som 
videns-søgende, kreativ og nysgerrig 
samfundsborger”. (side 9).

I denne bog præsenteres læseren for 
velkendte pædagogiske begreber som 
”gode didaktiske møder”, ” svage led i læ-
ringskæden” og ”tydelig ledelse”. Men her 
præsenteres også begreber og et sprog, 
som ikke normalt høres i det pædagogiske 
miljø. Der er inspiration fra romantikken, 
sværmerisk symbolik og nærmest religi-
øst sprog.

Når det ikke virker som hverken bortfor-
klaringer eller er irriterende, er det selvføl-
gelig, fordi det fungerer efter hensigten. Et 
par typiske eksempler: ”den varme pæda-
gogik/den hvide svane”. ”Fra de unges vin-
kel blev skolen en regelbundet TIDSTYV”, 
”når tale og handling går hånd i hånd, slår 
den hvide svane sig ned på skolens vand” 
og ”forskende partnerskab” …

Den svulstige retorik på tværs af 
gængse sproggrænser er i sig selv et 
udtryk for at samle skolens ”kollektive 
kompetence”. I skolens praksis udnyt-
tes alle faggruppers samlede mængde af 
viden, færdigheder og lyst til at ”… styrke 
elevernes muligheder for at vokse til vi-
densglade og trygge medborgere”.

Når denne bogs forfattere taler om 
”trygge og glade medborgere” eller ”vi-
den og trivsel som en vigtig dimension 
for indlæring”, giver det pædagogisk 
flashback til Den Blå Betænkning. Men 
både menneskesyn og betoningen af 
personligt engagement og gensidighed 
står hos Tiller og Geddar klart og skarpt. 
Bogens credo er ”Gør andre gode” og ”… at 
opfordre til at dygtiggøre hinanden”. ”Det 
handler om at skabe ægte deltagelse sam-
men med andre i relation til en intention 
om, hvorfor vi mødes – i en atmosfære, 
hvor vi dygtiggør hinanden” (side 127).

”Tid til undren og refleksion” er titlen 
på bogens første kapitel.  Her får læseren 
indsigt i, hvordan et udviklingsforløb kan 
berige og kvalificere skolens samlede ”kol-
lektive kapacitet”. Deltagerne i gruppen 
bliver hinandens lærings- og forsknings-

medarbejdere. (side 16). I dette eksempel 
valgte gruppen et læringsprojekt med fo-
kus på mødet med den enkelte elev. Man-
traet blev ”at se eleven”.  Det er dog ikke 
nok – læreren skal også bekymre sig om 
det, de ser.  Det er heller ikke nok at kaste 
et blik. De skal se så længe, at de forstår, 
hvad de ser.

Til forskel fra traditionel, naturviden-
skabelig forskning indebærer Tiller og 
Geddas bud på ”konstruktiv forskning i 
skolemiljøet” et ønske om at påvirke fel-
tet. Derfor foregår den såkaldte forskning 
i egen praksis som følger: GLK-metoden, 
som er denne bogs tema, er en metode til 
analytisk skrivning og refleksion.

GJORT – refererer til at nedskrive pla-
ner, gennemførte tiltag, udvikling af mo-
deller, beskrive problemer og benspænd 
i læreprocessen. LÆRT – refererer til 
”hvad har vi lært af det vi har gjort?”.  Ef-
tertanke, reflekterende samtaler, grundig 
gennemgang af de vigtigste ting i for-
løbet.  Her er intet krav om konsensus. 
KLOGT – hvordan kan det, gruppen har 
gjort og lært, omsættes til at skabe endnu 
bedre læringstilbud?

En af denne bogs fornøjelige styrker 
er, at forfatterne dykker ned i godtepo-
sen med pædagogisk forskning, teori og 
praksis. For eksempel minder de os om 
Biestas forståelse af elevernes ”unik-
hed”.  Nemlig ikke i betydningen som for-
skellig fra, men som ”uerstattelig”: ”Det 
indebærer, at vi skal hjælpe eleverne med 
at forstå og afprøve, hvem de kan være, 
snarere end at søge efter, hvilken måde de 
er specielle på”. (side 115).

Det er en bedrift, at Tom Tiller og 
Oskar Geddar formidler perspektiver og 
forståelse af ”bærekraftig og robust læ-
ring”, så ønsket om at møderne mellem 
mennesker og opgaver lyser af: Glæden. 
Optimismen. Entusiasmen. Modet. Den 
indre varme. (side 133). Vel at mærke uden 
at det virker patetisk eller uden kontakt 
med virkeligheden i skolen.

Et forfriskende, troværdigt og inspire-
rende bidrag til fornyelse og  udvikling i 
skolen.
 Marianne Bindslev

UDDANNELSESBLADET 2/21 37

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.

Gjort – Lært – Klogt  
– Nye værktøjer til 
 skolens læringsarbejde
AF TOM TILLER OG OSKAR GEDDA. FOR-
LAG: FORLAGET KLIM. ANTAL SIDER: 143. 
PRIS: 199,99 KRONER.

  

Tiller og Gedda fremlægger i denne bog 
bud på, hvordan det er muligt at udvikle 
skolen med nye metoder og modeller. Der 
er fokus på, hvordan lærere og andre i sko-
len skal blive bedre til både at lære til sig 
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AT NOGEN LYTTER

Vi er ikke ens, og vi har brug for forskellige 
løsninger. Derfor skal bankrådgivere lytte, 
før de kommer med forslag. På den anden 
side skader det ikke at vide, hvem man taler 
med.

Lån & Spar Bank er ejet af dig og din fag
forening. Derfor har vi med tiden opbygget 
en særlig viden om dit fagområde og  
mennesker med din uddannelse. Vi har også 
udviklet fordele, som kommer medlemmer  
af Uddannelsesforbundet til gode.

Har du spørgsmål om økonomi, bolig eller 
pension, giver vi dig svar. Du behøver ikke  
at være kunde. Det er nok, at du er medlem 
af Uddannelsesforbundet. Hvorfor ikke 
benytte sig af det? 

Ring 3378 1965  
– eller gå på lsb.dk/ufb og book et møde.

Lån & Spar Bank  kender din  økonomi bedre  end de fleste

Lån &
 Spar Bank A

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

Vi kan fejre et år med vores omlægning af Ud-
dannelsesbladet, så det nu også er kommet i 
onlineudgave. Og flere end 39.000 har haft 
lyst til at læse artikler på uddannelsesbladet.dk 
på deres computer, mobiltelefon og tablet.

I ønskede nyheder tættere på arbejdsdagen, 
mulighed for at læse artikler både på nettet 
og tryk samt let adgang til at dele artikler med 
kollegerne. Det var tre af de udsagn, som gik 
igen i en undersøgelse blandt jer om Uddan-
nelsesforbundets medier i 2019. Og det har vi 
forsøgt at opfylde med de ændringer, der er 
sket med Uddannelsesbladet for nu et år siden. 

For at imødekomme ønsket om at læse artik-
ler, der er tæt på din arbejdssituation, giver vi 
med den digitale udgave af Uddannelsesbladet 
mulighed for at vælge de artikler, som relaterer 
sig til de forskellige ansættelsesområder. Du 
kan under menuen Filtrer i øverste højre hjørne 
af forsiden på Uddannelsesbladet.dk vælge dit 
skoleområde, hvis du foretrækker primært at 
se artikler, der er relevant for netop dit ansæt-
telsesområde.

Du kan også gå på opdagelse i undersiderne 
Arbejdsliv, Politik og Undervisning, læse anmel
delser af undervisningsmateriale eller debat
indlæg. Og nu kan du også dele bladets stof 
med dine kolleger.

Next stop Hylta feriebolig?
Det er ikke til at se det, hvis man 
ikke lige ved det. Men for 135 år 
siden var Uddannelsesforbundets 
feriebolig i svenske Hylta ved 
Sibbult en station med en tilknyt-
tet stationsforstanderbolig. En 
station, der åbnede verden og gav 
helt nye muligheder for borgerne i 
området. Og det var endda på sel-
veste Arbejdernes internationale 
kampdag, den 1. maj 1886, at 
stationen blev indviet. 

Jernbanen og også Hylta sta-
tion betød en opvågning for byen: 
Brydningen af sort granit i slut-
ningen af 1800-tallet og stenkra-
nen ved Hylta station gjorde den 
til en naturlig del af eksportlogi-
stikken. Men stationen blev også 
datidens træfpunkt, hvorfra man 
tog ud til dans eller i biografen 
i Kristianstad. Jernbanen fik en 
renæssance under 2. verdenskrig, 

men herefter gik det hurtigt ned 
ad bakke. Den 31. maj 1969 afgik 
det sidste persontog, og i 1979 
blev skinnerne fjernet.

Huset blev herefter brugt som 
bolig, indtil Uddannelsesforbun-
det overtog det i 2010 og gjorde 
det til en del af feriebolig-tilbud-
det til medlemmerne – omend i en 
noget ombygget stand. Det kan 
du selv se på uddannelseforbun-
det.dk – og her kan du også booke. 

Det tager cirka to en halv time 
at komme fra København til huset 
– i bil vel at mærke nu, hvor toget 
ikke mere går til Hylta.
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Gør som  
39.000 andre… 

og find de nyheder,  
der passer til dit arbejdsliv 

Du kan booke huset i  
Hylta og Uddannelses
forbundets øvrige ferieboliger 
på uddannelses forbundet.dk/
medlemmer/medlemskab

Bliv 
– opdateret på 

– inspireret til og 
– klogere på  

forbundets tilbud
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Praxis Forlag A/S
Vognmagergade 7, 5. sal
1148 København K
www.praxis.dk

Læs mere, og bestil 
bøgerne på praxis.dk

Thomas Skytte
Adm. direktør 
ths@praxis.dk 

 Portfolio og PASE 
til FGU 
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PÅ JOB
På job dækker kernestoffet for emner, der har med arbejdsmarkedet at gøre, i faget 
PASE på FGU:

• arbejdsmarkedsforhold, herunder demokrati på arbejdspladsen

• den danske model

• viden om fagforeningernes og a-kassernes roller

• ferielovgivning og funktionærloven

• arbejdspladskultur, samt fysisk og psykisk arbejdsmiljø 

• jobsøgningsproces, herunder udarbejdelse af forskellige typer ansøgninger samt CV. 

Bogen er skrevet i et lettilgængeligt sprog med fokus på sproglig opmærksomhed.
Den indeholder forskellige opgavetyper, der giver eleverne mulighed for fordybelse 
og refleksion.
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Kommunikation dækker kernestoffet for de emner i faget PASE på FGU, der har med 
 kommunikation at gøre:

• samarbejdslære, herunder anvendelse af kommunikationsmodeller,  kommuni ka
tionens indflydelse på arbejdsmiljøet, konflikthåndtering og samarbejds øvelser.

• arbejdspladskultur samt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

• træning i kompetencer til at indgå i relationer, herunder personlig fremtræden.

• almen dannelse inden for kommunikation, herunder digital adfærd, etik og 
faldgruber,  tavshedspligt og oplysningspligt samt træning i smalltalk.

• informationssøgning på Borger.dk, brug af eboks og anvendelser af NemID.

Bogen er skrevet i et lettilgængeligt sprog med fokus på sproglig opmærksomhed.  
Den indeholder forskellige opgavetyper, der giver eleverne mulighed for fordybelse  
og refleksion.
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Privatøkonomi dækker de privatøkonomiske emner i faget PASE på FGU:

• læsning af lønsedler

• skat

• privatbudget og forbrugsomkostninger

• finansiering, fx boliglån og kviklån

• forsikringer.

Bogen er skrevet i et lettilgængeligt sprog med fokus på sproglig opmærksomhed. 
Den indeholder forskellige opgavetyper, der giver eleverne mulighed for fordybelse 
og refleksion.
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Nu modtager børn op til 24 år en ydelse, 
hvis en forælder, som er omfattet af 
Forenede Gruppeliv (FG), dør. Det er en 
af forbedringerne i OK21.

Næsten alle Uddannelsesforbundets 
medlemmer har en livsforsikring som en 
del af overenskomsten. Ordningen sikrer 
de efterladte i en svær situation og den 
forsikrede ved kritisk sygdom.

Vilkårene kan variere lidt efter den 
overenskomst, du er omfattet af:

 
•  Ved dødsfald modtager de nærmeste 

efterladte en ydelse på 425.000 
kroner. Derudover modtager afdødes 
børn et beløb per barn under 21 år 
(det er dét, der nu ændres til 24 år).

•  Hvis du rammes af en kritisk sygdom, 
kan du få udbetalt en ydelse på 
150.000 kroner, og du afgør selv, hvad 
pengene skal bruges til. På Forenede 
Gruppelivs hjemmeside kan du se hvilke 
sygdomme, der udløser de 150.000 
kroner.

•  Der kan – afhængigt af, hvilken over-
enskomst, du er omfattet af – være 
yderligere ydelser til børn. 

Ved din død får Forenede Gruppeliv 
(FG) automatisk besked, og beløbet 
udbetales til ægtefællen eller samle-
veren. Du har ret til at begunstige an-
dre, og ønsker du at få indsat ”særligt 
begunstigede”, skal det ske skriftligt 
til FG.

FG udbetaler beløbet ved kritisk 
sygdom direkte til dig. Det er skattefrit. 
Ansøgning om forsikringssum ved kri-
tisk sygdom sker ved, at du udfylder en 
blanket på FG’s hjemmeside, hvor du kan 
logge dig ind med NemID. 

Under ansøgningen skal du svare på 
en række spørgsmål og vedhæfte kopi 
af din lønseddel fra diagnosetidspunk-
tet. Det skyldes, at forsikringen er teg-
net kollektivt for alle lærere på arbejds-
pladsen, så du muligvis ikke er registeret 
selv med en forsikring.

Præmie for gruppelivsordningen be-
tales af din arbejdsgiver og opgives som 
løn via din lønseddel. 

Forenede Gruppeliv kan kontaktes: 
www.fg.dk

Vidste du, at Uddannelsesforbundets  overenskomster 
indeholder en gruppelivs forsikring med flere ydelser? 

Et fagligt råd

Jens Dam
Forhandlingschef

Frivillig gruppelivsforsikring 
Som medlem af Uddannelsesforbundet kan du også tegne  
en frivillig gruppelivsforsikring, som et supplement til den,  
du har via overenskomsten. 

Du kan kontakte sekretariatet om de nærmere vilkår  
www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/ 
moed-forbundet/kontakt-os

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

Formand
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via 
hjemmesiden

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

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

Aarhus – Risskov
Ravnsøvej 6
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018
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Når eleverne selv skulle finde ud af tingene med  
arkitekterne, fik de ofte sagt mere, end når lærerne 
var der, fortæller FGU-elev Lise Bruhn Larsen.  
Dulijeta Salijevic (på foto til højre) mener, at det var 
”fedt” selv at have ansvaret.

PASE
PASE står for privatøkonomi, arbejds
lære, samarbejdslære og erhvervslæ
re. Faget er en blanding af teori, virk
somhedsbesøg, projekter og øvelser.

Det skal blandt andet hjælpe eleverne 
til at blive selvforvaltende og kunne 
indgå i samarbejdet på en arbejds
plads eller på en uddannelse.
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D E STÅ R SA M M E N 

Skolen skal indrettes  
efter eleverne – og  
FGU-eleverne gør det selv

Som en del af et undervisningsforløb har et hold elever  
på FGU Trekanten i Vejle selv styret indretningen af  
et nyt klasse lokale, som passer til netop deres behov. 
PASE-forløbet har givet underviserne større indsigt i 
elevernes behov, og eleverne er blevet mere selvkørende.
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I hjørnet står to blå sofaer med høje ryglæn 
og sider, som man kan gemme sig lidt bag 
og sidde for sig selv i. Bagest i lokalet rager 
høje smalle barborde op, og langs en væg 
står to sækkestole på gulvet. Cirka midt i 
lokalet står mere traditionelle skoleborde 
og stole.

Det er langt fra tilfældigt, at netop disse 
møbler står, som de gør i klasselokalet. Det 
er nemlig eleverne, der i samarbejde med 
indretningsarkitekter har udvalgt og ind-
købt møblerne, så de passer til netop deres 
behov og sandsynligvis også til de elever, 
som skal bruge møblerne senere.

Vi er på FGU Trekanten i Vejle, hvor pro-
jektet med indretning af klasseværelset 

har været en del af et forløb i faget PASE – en forkortelse 
af privatøkonomi, arbejdslære, samarbejdslære og er-
hvervslære – af en måneds varighed. To undervisere fik 
ideen til at kombinere indretning med pædagogik.

- Der har generelt være fokus på fravær på FGU, men 
vi har oplevet det anderledes her, måske fordi vi har 
indrettet undervisningen anderledes. Da vi skulle flytte i 
nye lokaler, spurgte eleverne, om de kunne være med til 
indretningen. Det var en god mulighed for at gøre forlø-
bet både vedkommende og praksisnært, fortæller Anne 
Marie Kjærsgaard Petersen, som er projektleder og har 
undervist på forløbet, der nu er afsluttet.

Koordinator Birgitte Tremlett tilføjer, at man på sko-
len generelt er meget opmærksom på at adskille sig fra 
elevernes tidligere erfaringer med undervisning.

- Det er ikke en kritik af folkeskolen, men for vores ele-
ver har der meget ofte været noget, som ikke fungerede, 
så vi skal gøre noget andet. Derfor skal både undervis-
ning og de fysiske rammer passe til den enkeltes måde at 
lære på, siger hun.

FGU-eleverne styrede selv en 
stor del af processen med at 

indrette et klasseværelse, som 
de selv gerne ville have det.  

På nederste billede lytter 
projektleder Anne Marie 

Kjærsgaard Petersen med.
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Eleverne styrer processen
I et PASE-forløb skal eleverne blandt andet øve 
sig i at samarbejde og lære, hvordan samarbejde 
kan foregå på en arbejdsplads. Det fik eleverne 
mulighed for, da de et stykke inde i forløbet blev 
præsenteret for opgaven med at indrette lokalet, 
og det blev gjort klart for dem, at de selv skulle stå 
for det.

- Der var bomstille. Så spurgte jeg, hvad det 
værste, de havde prøvet på deres tidligere skoler, 
var. Så kom der gang i samtalen, og bagefter satte 
de ord på, hvad de gerne ville have, hvis det skulle 
fungere, fortæller Anne Marie Kjærsgaard Peter-
sen.

Generelt havde eleverne dårlige erfaringer med 
traditionelle klasseværelser, hvor de har oplevet, at 

w
w
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de er blevet tvunget til at sidde stille mange timer i træk 
og ifølge deres forklaringer knap fik lov at dreje hovedet. 
Med de erfaringer i baghovedet fortsatte eleverne med at 
udvikle deres nye klasseværelse. De spurgte underviserne 
om mange ting, men udgangspunktet var, at de selv 
skulle finde deres vej både i forhold til selve indretningen 
og i forhold til at styre det budget, de havde fået. Det var 
krævende for både eleverne og for deres underviser, for-
tæller Anne Marie Kjærsgaard Petersen.

- Som underviser kan det nogle gange være lidt svært 
at give slip og lade eleverne styre processen. Jeg er vant 
til, at jeg ved, hvad de skal lære og også hvordan. Men her 
har de en opgave, de skal løse, og så skal de langt hen ad 
vejen selv finde ud af hvordan.

Elever hjalp hinanden
Gevinsten og udfordringerne ved at lade eleverne have 
initiativet viste sig blandt andet i projektets første fase, 
hvor eleverne skulle afdække deres behov og udvikle 
ideer til, hvordan klasselokalet kunne komme til at se ud. 
Eleverne havde en tendens til at springe planlægningsfa-
sen over. I stedet for at fokusere på, hvad de havde behov 
for, begyndte de for eksempel at kigge i møbelkataloger. 
De stillede også mange spørgsmål, men efter at Anne 
Marie Kjærsgaard Petersen havde holdt sig tilbage i et 
stykke tid, skete der noget. 

Koordinator for det nu afsluttede forløb, Birgitte Tremlett, 
blev overrasket over elevernes ønsker: De ville for 
eksempel have en boghylde. Ved dannelsen af FGU 
Trekanten havde man ellers skilt sig af med alle bøger - 
men man har nu måttet anskaffe sig nye.

D E STÅ R SA M M E N 
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- De begyndte at stilladsere hinanden. 
Nogle ville tage i IKEA og købe møbler, men 
så sagde andre, at de skulle vente, for de var 
slet ikke nået til det punkt endnu. De skulle 
først indrette og finde ud af, hvad de havde 
brug for, fortæller hun.

Eleverne tog altså ikke i IKEA. Til gen-
gæld besøgte de kontorforsyningsfirmaet 
Mogens Daarbaks afdeling i Vejle. Det var 
ikke som almindelige kunder, men de holdt 
møde med to at firmaets indretningsarki-
tekter.

Dermed kunne de både komme videre med deres ind-
retningsprojekt og få et indblik i, hvordan arbejdslivet 
foregår i virksomheden. Også her havde underviserne en 
tilbagetrukket rolle, hvilket var en fordel.

- Nogle gange fik vi sagt mere, når læreren ikke var der, 
og vi selv skulle finde ud af det sammen med arkitek-
terne, siger Lise Bruhn Larsen, der var en af eleverne på 
forløbet.

Hendes klassekammerat Dulijeta Salijevic er enig.
- Det var fedt, at vi selv havde ansvaret. Vi havde for-

skellige forslag, og det havde de også. Så fandt vi ud af 
det sammen, fortæller hun.

I processen var eleverne generelt meget bevidste om, 
at lokalet skulle tilgodese alle, og samtidig skal det også 

kunne bruges af andre elever i de kommende år, fortæller  
Magnus Bjørndal Knudsen.

- Nogle har brug for at kunne sidde lidt for sig selv, og det kan 
man i sofaen. Andre vil gerne sidde på stole, der kan vippe, så 
vi har forskellige typer møbler. På et tidspunkt ville nogle have 
lyserøde møbler, men der måtte jeg sætte foden ned. Det skulle 
vi ikke have, siger eleven, der også var en del af forløbet.

Virtuelt forløb på vej
Projektet passer godt ind i FGU Trekantens overordnede stra-
tegi, som blandt andet går på i høj grad at involvere eleverne i 
at tilpasse undervisningen og lokalerne til deres behov.

- Det er et vigtigt interesseområde for os at høre elevernes 
stemme, fortæller Birgitte Tremlett og fremhæver en detalje, 
hun selv blev overrasket over, da eleverne fik lov at ønske, hvad 
der skulle være i klasseværelset. 

De mener nemlig, at til et klasselokale hører også en bog-
hylde. Skolen havde dog skilt sig af med alle sine bøger, da de 
forskellige skoler blev til FGU Trekanten, så de måtte ud at 
skaffe nogle nye, som nu er en del af klasseværelset. Netop det 
at eleverne er kommet til orde, er en af flere gevinster ved pro-
jektet. 

- Det er fedt, at vi nu har fået et eksempel på, hvordan ele-
verne reelt gerne vil have det. Samtidig har vi i processen ople-
vet, at de er blevet enormt gode til at tage hensyn til hinanden 
og meget forstående over for de udfordringer, de andre har.  
De er blevet gode til at støtte hinanden, siger Anne Marie 
Kjærsgaard Petersen.

De gode erfaringer skal nu videreføres i et lignende projekt 
i lokalet ved siden af. Her er væggene bare, og der er sparsomt 
møbleret, men det skal endnu et hold elever ændre på. Denne 
gang skal de dog ikke i første omgang mødes fysisk i klassen, 
for eleverne på det næste hold er kendetegnet ved, at de – 
blandt andet på grund af angst – har svært ved at møde op på 
skolen. Derfor skal de gennem et virtuelt PASE-forløb være med 
til at indrette det nye klasseværelse, så de fysiske rammer – og 
selve forløbet – forhåbentlig kan være med til at gøre det lidt 
lettere at møde fysik op på skolen. 

D E STÅ R SA M M E N 

Eleverne - her Magnus 
Bjørndal Knudsen - 
blev undervejs meget 
bevidste om, at lokalet 
skulle tilgodese alle 
elever nu og fremover: 
Og mens nogen gerne 
vil sidde og vippe på 
en stol, kan andre 
have brug for at sidde 
lidt for sig selv. 
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Forsikring

Sammenhold
betaler sig

Senior Omsorg
Giv ekstra tryghed til ældre over 70 år, fx dine forældre. 

Med Senior Omsorg kan du sikre dem, du holder af, ekstra hjælp og omsorg,  
hvis sygdom eller ulykke rammer. Senior Omsorg dækker bl.a.:

 Hjemmepleje og rengøringshjælp

 Fysioterapi, psykologhjælp og udredning på privathospital

 Transport til og fra behandling 

Køb Senior Omsorg via din Personforsikring – så ved du, at der bliver taget hånd om dine kære,  
fx hvis I bor langt fra hinanden, eller hvis det er svært for dig at tage fri for at hjælpe. 

Er du selv over 70 år, kan du selvfølgelig også købe Senior Omsorg til dig selv.

Se mere og bestil Senior Omsorg på tjm-forsikring.dk/senioromsorg

Pas godt  
på dem,  

du holder af



Skab fokus i din
danskundervisning 
Fås også som

I-BOG
FOKUS-SERIEN ER NU KOMPLET   
Den nye Fokus 5 er landet, og det populære grundbogs-
materiale til Danskuddannelse 2 dækker nu alle moduler. 
 
Fokus-serien er målrettet det kommunikative behov, så 
kursisterne får det nødvendige sproglige fundament til 
at kunne klare sig på arbejdsmarkedet og i hverdagslivet. 
 
Med Fokus 5 får du:  
• Taskbaseret undervisning  
• Aktiverende og inddragende øvelser og opgaver 
• Lærervejledning
 
» LÆS MERE PÅ ALFABETAFORLAG.DK 


