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Kollegernes ønske om en fast forberedelsestid og mulighed for at 
forberede sig hjemme fik tillidsrepræsentant Birgit Kepler Mosegaard 
forhandlet ind i en ny arbejdstidsaftale. Læs, hvor du og dine kolleger 
skal sætte ind, når jeres aftale skal implementeres.

Arbejdstidsaftaler 
kan give lokal 
indflydelse 



Har du brug for et opslagsværk eller 
en bog til undervisningen? 

Med Maskinsnedkerbogen får du begge dele. 
Du bliver glad for Maskinsnedkerbogen fordi:

•  webBogens kapitler er overskueligt byg-
get op.

•  Forforståelsesopgaver og test dig selv-op-
gaver giver de bedste forudsætninger for 
indlæringen.

•  Film, animationer og billeder giver elever-
ne mulighed for at tilegne sig stoffet på en 
letforståelig måde. 

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

Læs mere, og bestil 
bogen på praxis.dk

MASKIN- 
SNEDKERBOGEN



Corona-nedlukninger og restrikti-
oner har virkelig været surt show, 
men vores samfund er faktisk 
kommet rigtig nådigt igennem 

pandemien hidtil. Meget tyder på, at vi nu 
heldigvis kan se frem til et efterår, som kan 
foregå under mere normale forhold. 

Der er ingen tvivl om, at I lærere og vej-
ledere har præsteret en overmenneskelig 
indsats i det sidste halvandet år. Der er hel-
ler ingen tvivl om, at uden jeres kreativitet 
og engagement havde skolenedlukningerne 
haft helt andre konsekvenser for eleverne 
end dem, vi ser nu. 

Især har det været en svær periode for 
de af vore elever, der enten skal undervises 
i værksteder, er dårlige til dansk eller har 
store motivationsproblemer i forhold til at 
holde ved en uddannelse. De har virkelig 
haft brug for jeres helt enorme kreativitet 
og drive i perioden. Og I har i den grad været 
der for dem og hjulpet dem gennem nedluk-
ningen. I har virkelig gjort en forskel.

Man kan let forfalde til at give handlings-
kraftige politikere og et velfungerende sund-
hedsvæsen hele æren for Danmarks nådige 
corona-forløb. Det ville være helt forkert. 
Det er klart, at begge har været helt afgø-
rende for succesen, men der ligger så meget 
mere bag det vellykkede forløb. 

Lad mig nævne:
Vi er et samfund, der vægter dannelse og 

uddannelse højt, så der er ikke mange store 
grupper af subkulturer, der kan gemme sig 
uden at forstå alvoren af situationen. 

Vi er også et samfund, hvor vi vægter sam-
menhængskraft og det fælles ansvar højt, og 
det er en underliggende værdi i hele vores 
uddannelsessystem. Derfor har vi lært og 
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I har været med til 
løfte Danmark gennem 
corona-krisen 

vidst, at vi er afhængige af hinanden, og at 
vi skal handle i fælles flok.

Vi er derfor et samfund, hvor vi har en 
meget høj grad af tillid og faktisk respekte-
rer og efterlever de retningslinjer, politikere 
og sundhedsvæsen melder ud sammenlig-
net med andre lande. 

De allerfleste borgere lever under forhold, 
hvor man ikke er stuvet sammen på få kva-
dratmeter, og derfor har det været lettere 
at overholde afstandskrav og hygiejneregler 
end andre steder i verden.

Vi er langt fremme digitalt, og langt 
de fleste borgere har adgang til internet i 
hjemmet og en computer. Derfor har hjem-
mearbejdet og hjemmeunderundervisnin-
gen i mange dele af samfundet kunnet lade 
sig gøre og har således aflastet for eksempel 
den offentlige transport, og fremmødet på 
arbejdspladserne – og dermed smitterisi-
koen – er generelt mindsket. 

Det understreger klart værdien af at prio-
ritere et velfungerende velfærdssamfund 
med både gode levevilkår og gode – og brede 
– uddannelsesmuligheder for alle. Det skal 
vi huske – også når regningen skal betales. 
En stærk offentlig sektor, og en sikker både 
menneskelig og økonomisk hånd under de 
udsatte, er forudsætningen for det hele. Det 
koster, men det er en investering i, hvordan 
vi kan sikre vores samfund og os borgere 
også i krisesituationer. Derfor håber 
jeg, at politikerne vil prioritere 
den offentlige sektor og god 
uddannelse til alle borgere 
ved dette års finanslov. 

 „
xx
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 26
DENGANG DA den 
første lov om barsel blev 
indført, fik kvindelige 
fabriksarbejdere ret til fire 
ugers barsel – uden løn vel 
at mærke. 

TEMA: BÆREDYGTIG UNDERVISNING/ 
Alle taler om bæredygtighed – bortset fra 
uddannelsesinstitutionerne. Her er der godt 
nok enkelte skoler, der går foran, men ellers er 
det lærerildsjæle, som bærer udviklingen.

14
TEMA: AFTALER 
OM ARBEJDSTID/ I 
efteråret 2020 blev der 
indgået en ny central 
arbejdstidsaftale som 
afløser for Lov 409. Nu 
er de første skoler på 
Uddannelsesforbundets 
områder begyndt at tage 
den nye aftale i brug.

UDDANNELSEBLADET 3/2021

 „
Der er ingen kontrol med 
hverken individuel eller 
fælles forberedelse. Det 

har ledelsen tiltro til.
Birgit Kepler Mosegaard, 

tillidsrepræsentant på  
Holstebro Ungdomsskole

 „
Vi ville gerne forsætte 

med noget af den 
fleksibilitet, vi har 

oplevet under corona.
Allan Nissen,  

tillidsrepræsentant på  
Ung Aabenraa
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FIRE FRISKE FRA 
FORSKNINGEN/

   12
FÅ TJEK PÅ, hvornår  
de nye arbejdstidsaftaler 
træder i kraft.

35
NYE BØGER  
OG LÆREMIDLER/

38
FRA UDDANNELSES-
FORBUNDET – TIL DIG/ 
Kom til gratis fyraftensmø
de om forråelse på arbejds
pladsen.

 „
Og dér stod vi 
med vores Harald 
Nyborgværktøj.
Faglærer Peter Johnny Hansen 
om første gang, han havde en elev 
med til DM i Skills, og eleven fik en 
andenplads, s. 22.

VEJLEDERNE PÅ FGU 
er guld værd, men FGU
institutionerne får ikke nok 
ud af deres guld, mener 
lektorerne Marianne Tolstrup 
og Trine Lippert.
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Peter Johnny Hansen

Hovedfor-
løbseleverne 

venter på fag-
udvalgets be-

dømmelse, men 
alligevel bliver 

der tid til at tale 
om dengang, de 

var i Tyskland.
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 „
FGU’erne kan udnytte de 
ressourcer, de har i deres 
vejledere, langt bedre. 
For de har virkelig noget 
guld, de ikke bruger.
Trine Lippert, lektor ved UCL Er-
hvervsakademi og Professionshøj-
skole

 „
Vejlederne skal ikke bare 
være nogle, som lærerne 
sender eleverne til, hvis 
de har for meget fravær.
Marianne Tolstrup, lektor ved UCL 
Erhvervsakademi og Professions-
højskole
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Ifølge FGU-loven skal alle medarbejderne på FGU’erne 
være vejledere for de unge. Men der er stadig behov 

for deciderede vejledere, som kan se og hjælpe 
eleverne i et helhedsperspektiv, 

konkluderer undersøgelse.

V ejlederne har fået en ny rolle og nye opgaver 
på FGU i forhold til det, man kendte fra for 
eksempel produktionsskolerne og VUC’erne. 
Vejledningen er gået fra at foregå på et kontor 
med en elev ad gangen til at være en fælles op-
gave for alle medarbejderne. Men selv om den 
nye tilgang har en række fordele, kan det også 

betyde, at vejlederne bliver mindre synlige på FGU. 
Det konkluderer Marianne Tolstrup og Trine Lippert, der 

begge er lektorer ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøj-
skole, i en undersøgelse af området. 

Da man åbnede dørene for FGU’en tilbage i august 2019, var 
et af målene at rydde op i junglen af forberedende tilbud til de 
unge, som ikke går den lige vej efter grundskolen. Der skulle 
være en rød tråd gennem hele uddannelsen, så de unge ikke 
skal forklare sig forfra, hver gang de møder en ny voksen. Her 
er der potentiale for, at vejlederne kan være en gennemgående 
og koordinerende voksen.

FGU er samtidig ikke altid et aktivt tilvalg for en del af de 
unge, som kan blive visiteret til uddannelsen af kommunerne. 
Ligesom det også for de unge, som selv vælger at begynde på 
FGU, er ét trin på deres uddannelsesrejse. Og også her er der 

potentiale for, at vejlederne kan spille en særlig 
rolle – nemlig ved at hjælpe eleverne med og guide 
eleverne mod at komme ind på en ordinær ung-
domsuddannelse eller i job.

Udnytter ikke ressourcerne
På trods af mulighederne for vejledning af de unge 
på FGU er der imidlertid ikke noget krav om, at 
FGU’erne har deciderede vejledere ansat. Vejled-
ningen på FGU’erne er nemlig tænkt som en fælles 
opgave for alle institutionernes ansatte.

Alligevel har de fleste institutioner rent faktisk 
ansat vejledere. Men de færreste får fuldt udbytte 
af dem, mener Marianne Tolstrup og Trine Lip-
pert. De har været ude på en stor og en mindre 
FGU-institution på Fyn for at observere, hvordan 
vejledningen i praksis foregår på FGU’erne.

– FGU’erne kan udnytte de ressourcer, de har i 
deres vejledere, langt bedre. For de har virkelig no-
get guld, de ikke bruger, pointerer Trine Lippert.

Ifølge de to lektorer er den traditionelle opfat-
telse af vejledere under opløsning i hele uddan-
nelsessystemet. Vejlederen er gået fra at anses for 
at være en medarbejder, der sidder på et kontor, 
hvor eleverne kommer ind en efter en i meget in-
tense forløb, til at være facilitator af karrielæring: 
Eleverne skal ikke bare vælge et fag, men også lære 
at kunne træffe de rigtige valg resten af livet, fordi 
karriere er noget, man udvikler hele livet igennem.

For FGU-eleverne betyder det, at hele deres ud-
dannelsesforløb er ét langt karriere-læringsforløb. 
Og det betyder videre, at ansvaret for vejledningen 
af dem ligger hos alle ansatte, blandt andre kon-
taktlærerne og faglærerne.

– Men tømrer-læreren tænker jo i sit eget fag. 
Derfor er FGU’erne nødt til at have nogle vejledere, 
som tænker mere overordnet. Det kan godt være, 
at en elev er meget glad for at stå i køkkenet, men 
der er brug for nogen, som ser eleverne i et bredere 
perspektiv, understreger Trine Lippert.A
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Fra kontornusser til  
koordinatorer
Det var ikke tanken med FGU’en, at 
der slet ikke skal foregå vejledning af 
eleverne. Den skal bare foregå på en 
mere tidssvarende måde. 

– Vejledning skal foregå som en 
integreret del af det samlede lærings-
forløb på FGU. Men FGU’erne er ikke 
nødvendigvis klar over, hvordan det 
rent praktisk skal foregå. Nogle steder 
er vejlederne – i større eller mindre 
grad mod deres vilje – for eksempel 
blevet sendt ud i selve undervisningen 
i klasseværelserne og på værksted-
erne, uden at vejlederne får de nye 
opgaver koblet sammen med deres 
vejledningsopgaver, fortæller Mari-
anne Tolstrup.

Der er godt nok enkelte institutio-
ner, hvor man allerede bruger vejle-
derne til at facilitere forløb i samspil 
med lærerne. Mange af de vejledere 
underviser sideløbende i faget PASE. 
Og der foregår samtidig allerede en 
del vejledning i fællesskab. Det kan 
være, når vejlederne for eksempel  
spiser morgenmad med eleverne. 

– Men der er vigtigt, at vejlederne 
bruger det systematisk, fremhæver 
Trine Lippert.

Moderne vejledere bør ifølge de 
to lektorer nemlig primært stå for 
koordineringen og understøtte deres 
kolleger i at tænke karriere-læring, 
og hvordan man stiller de rigtige, 

udfordrende spørgsmål og ikke bare 
giver svar.

Intern og ekstern tovholder
En af grundtankerne med FGU var, at 
eleverne ikke skal forklare sig forfra, 
hver gang de møder en voksen.

– Derfor er det vigtigt, at der er én, 
som har opgaven med at koordinere – 
også med kommunen og forældrene, 
påpeger Marianne Tolstrup.

FGU’erne bør derfor ansætte pro-
fessionelle vejledere, der er uddannet 
til det, og som i praksis skal være en 
slags mellemledelse mellem ledelsen 
og medarbejderne og med til at ud-
vikle organisationen, fordi de kan se 
helheder og arbejder på tværs af orga-
nisationen, mener lektorerne.

– De vejledere vil have en viden, 
som ledelserne ikke altid har, og 
opmærksomhed på den samlede kar-
riere-pakke, som eleverne skal have 
med sig, forklarer Marianne Tolstrup.

Skal prioriteres af ledelserne 
Første skridt mod en mere moderne 
og professionel brug af vejlederne på 
FGU’erne ligger hos institutionernes 
ledelse.

– Lederne skal se de ressourcer, 
som vejlederne kan bibringe. De skal 
for eksempel understøtte, at vejle-
derne kan facilitere et team-samar-
bejde mellem medarbejderne med 
fokus på den enkelte elevs udvikling, 

Dyk længere ned i undersøgelsen

 f Læs hele undersøgelsen ”Vejlederrollen på FGU – Når alle nu skal være vejledere, 
hvad skal vejlederne så?” på ucviden.dk 

 f Læs også Marianne Tolstrup og Trine Lipperts artikel om FGU og karrierelæring på 
emu.dk/fgu

Fire gode råd  
til bedre vejledning

 f Ledelserne skal sætte ram-
merne for vejledernes arbejde.

 f Vejlederne bør ikke bare sidde 
på et kontor, men udføre vej-
ledning i fællesskaber og inte-
greret vejledning.

 f Vejlederne skal have fokus på 
elevernes samlede karriere- og 
lærings-forløb. 

 f Vejlederne skal bruges som 
koordinatorer – både internet 
mellem ledelsen og medarbej-
derne samt mellem medarbej-
derne og eksternt med for ek-
sempel kommunerne.
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for at elevernes udvikling og læring 
kan understøttes, anbefaler Marianne 
Tolstrup.

– Vejlederne vil ikke automatisk 
påtage sig den opgave, medmindre 
ledelsen italesætter, at det er vejleder-
nes opgave, tilføjer Trine Lippert.

Desuden skal vejlederne og deres 
kompetencer gøres mere synlige for 
både eleverne og kollegerne. 

– Vejlederne skal ikke bare være 
nogle, som lærerne sender eleverne 
til, hvis de har for meget fravær, men 
i højere grad konsulenter for hele 
medarbejder-teamet, råder Marianne 
Tolstrup.

Fra politisk side efterlyser de to lek-
torer, at man skriver ind i bekendtgør-
elsen for FGU, at der skal ansættes de-
ciderede vejledere, som kan koordinere 
vejledningen på institutionerne. 



KURSUS: 

UNGECOACHING

Du får en forståelsesramme, der kan skabe overblik over den

enkelte UNGES problemstillinger samt en struktur, der gør dit

arbejde med unge mere kvalificeret og målrettet.

Du bliver klædt bedre på til at støtte unge, der mistrives eller

har psykiske problemer.

Du får et indgående kendskab til, hvordan psykiske problemer som

depression, angst og selvskadende adfærd viser sig, og hvordan du

med konkrete redskaber kan hjælpe unge med disse problemer.

Du får redskaber til at arbejde med fastholdelse af

frafaldstruede unge.

Gennem træning bliver teknikkerne og redskaberne så velkendte

for dig, at du rutinemæssigt vil kunne anvende dem.

UDBYTTE:

oktober 2021

december 2021 

UNDERVISER

MALENE KLINDT BOHNI

STED

konferencecenter

HUSET, MIDDELFART

TID

uddannelsen er

opdelt i 4 moduler

og afholdes med

opstart både:

UNDERVISER

GRETHE LINDBJERG

STED

konferencecenter

HUSET, MIDDELFART

TID

24. NOVEMBER 2021

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ www.generatorpp.dk

STYRK DINE KOMPETENCER HOS

 GENERATOR - PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI

KURSUS: STYRK UNGES SELVVÆRD

UDDANNELSE: KOGNITIV VEJLEDER

Introduktion til unge og deres ungdomsliv.

Viden om selvværd og selvværdsproblematikker.

Opmærksomhedspunkter til at spotte lavt selvværd hos unge.

Samtaler om unge og deres selvforståelse.

Træning af omsorgsgivende og støttende samtaleteknikker.

Øvelser der kan styrke selvværdet.

UDBYTTE:

OKTOBER

NOVEMBER
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FIRE FRISKE FRA FORSKNINGEN

 Efterkommere 
af indvandrere 
fravælger 
erhvervsuddannelser
Mens førstegenerationsindvandrere i hø
jere grad søger ind på erhvervsuddannelserne 
(EUD) end unge med etnisk dansk oprindelse, 
så er søgningen lavere for både ikkevestlige 
og vestlige efterkommere af indvandrere. Det 
konkluderer Danmarks Videnscenter for In
tegration i en analyse. Det er især, når man 
tager højde for forældrenes uddannelsesni
veau blandt de ikkevestlige efterkommere, 
at markant færre søger ind på EUD sammen
lignet med unge med etnisk dansk oprindelse. 
Samtidig er det hovedsageligt kvindelige ikke
vestlige efterkommere, der fravælger EUD. 
Blandt dem er det således blot otte procent, 
som søger ind på EUD.

 Få har deltaget 
i AMU-kurser i 
læsning og regning
Der har i perioden 2008-2019 generelt væ
ret lav aktivitet på de AMUkurser, som er 
målrettet mod at styrke basale færdigheder. 
Faktisk har der højest været 3.600 deltagere, 
som har fået ét eller flere kurser årligt. Også 
selv om hver sjette voksne dansker har svage 
læsefærdigheder og hver syvende har svage 
regnefærdigheder. Det viser en analyse, som 
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har fore
taget. Analysen viser desuden, at der har væ
ret få AMUudbydere af kurser målrettet styr
kede basale færdigheder, og at udbyderne kun 
har afholdt kurserne i få år.

 Vejledning har 
ringe indflydelse på 
ufaglærtes tanker 
om uddannelse
Vejledning spiller ikke en afgørende rolle, når 
ufaglærte gør sig overvejelser om deres ar
bejdsliv og herunder uddannelse. Det viser en 
undersøgelse fra Danmarks Evalueringsin
stitut (EVA). Undersøgelsen bygger på inter
views med ufaglærte i beskæftigelse, som har 
deltaget i vejledning på uddannelsesinstitutio
ner. Fælles for deltagerne i undersøgelsen er, 
at vejledning ikke spillede en rolle, når de skal 
afklare deres behov for at tage uddannelse. 
Det er først, efter at de er sikre på at få op
fyldt deres ønske om uddannelse, at de opsø
ger vejledning.

 Unge med 
diagnoser er under-
repræsenteret på 
ungdomsuddan nel-
serne
Omkring 66 procent af de 18årige, som har 
en psykiatrisk diagnose eller et handicap, er i 
gang med en ungdomsuddannelse, mens det 
er 86 procent af alle 18årige. Det viser en 
analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. 
Samtidig modtager fire ud af ti de unge, der 
ikke er i uddannelse, og som har en diagnose 
eller et handicap, uddannelseshjælp. Blandt 
unge uden diagnose eller handicap er det om
kring en ud af ti. Desuden er færre af de unge 
med diagnoser eller handicap, der har klaret 
sig godt til afgangsprøverne i dansk og mate
matik, i uddannelse som 18årig sammenlig
net med unge uden diagnoser, der har klaret 
sig lige så godt.
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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 
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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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Lærerne på ungdomsskolerne og på 
en del af de kommunale sprogcen
tre skulle ikke bare tilbage på ar
bejde efter sommerferien. De kom 
også tilbage til en skole, hvor en ny 
arbejdstidsaftale indrammer deres 
arbejde. Som de første af Uddan
nelsesforbundets kommunale og 
statslige medlemmer får lærerne her 
en arbejdstidsaftale, som erstatter 
Lov 409, som blev gennemtrumfet 
af Folketinget efter lærerlockouten 
i 2013. De resterende kommunale 
sprogcentre skal først have en ar
bejdstidsaftale færdig til 2022. Det 
samme gælder for de statslige ud
dannelsessteder som erhvervsskoler, 
FGUinstitutioner, VUC og AMU. 

Inden arbejdstidsaftalen træder 
i kraft på din arbejdsplads, har du, 
dine kolleger og jeres tillidsrepræ
sentant og eventuelle foreningsfor
mand haft møder og indsamlet mate
riale, som skal indgå i arbejdet med 
at få sikret en arbejdstidsaftale, der 
passer netop til jeres arbejdssitu
ationer. Det sker gennem dialog og 

forhandling med skolens ledelse. (Du 
kan læse mere i temaartiklerne på de 
efterfølgende sider).

Hvornår du som kommunal eller 
statslig lærer eller vejleder får en ny 
arbejdstidsaftale afhænger af, hvil
ken dato der er begyndelsen på en ny 
normperiode – den periode hvori et 
arbejdsår opgøres – på din arbejds
plads. 

Derfor kommer medlemmerne af 
Uddannelsesforbundet til at opleve, 
at de ikke får indført en ny arbejds
tidsaftale samtidig. Der kan også 
være forskelle inden for samme sko
leform på grund af, at normperioden 
er tilrettelagt forskelligt. 

August 2021
På de kommunale arbejdspladser 
som ungdomsskoler og en tredjedel 
af kommunale sprogcentre træder 
en arbejdstidsaftale i kraft til august 
2021. Det sker samtidig med lærerne 
i folkeskolen også får en arbejdstids
aftale. 

Januar 2022
Ved årsskiftet kommer de sidste to 
tredjedel af kommunale sprogcentre 
til at droppe Lov 409 til fordel for en 
arbejdstidsaftale. Det samme gæl
der en række statslige uddannelses
steder. Tre VUC’ere, cirka halvdelen 
af FGUinstitutionerne og lidt mere 
end halvdelen af AMUcentrene og 
erhvervsskolerne får også aftaler fra 
1. januar 2022. 

August 2022
Først 1. august næste år får hoved
parten af FGUinstitutionerne og 
VUC’erne samt de resterende er
hvervsskoler og AMUcentre en ar
bejdstidsaftale, der erstatter Lov 
409. Deres normperiode følger sko
leåret. Ifølge OK21resultatet for de 
statslige lærerområder er den dato 
sidste udkald til at have implemente
ret arbejdstidsaftalen. 
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Din nye arbejdstidsaftale kan 
træde i kraft på flere tidspunkter 
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H L ærerne på Holstebro Ungdoms-

skole har fået helt konkrete tal på, 
hvor meget tid de skal bruge på  
henholdsvis undervisning og for-

beredelse. Samtidig er et krav om, at  
lærerne skal være på skolen, selv når de ikke 
underviser, blevet fjernet.

Det er resultatet af skolens nye arbejds-
tidsaftale, som er trådt i kraft efter som-
merferien, og som bygger på den centrale 
aftale, der blev indgået for kommunalt an-
satte medlemmer af Uddannelsesforbundet 
i efteråret 2020.

– På et klubmøde i december kom vi frem 
til, at det vigtigst for os er, at vi kun er til 
stede på skolen, hvis det er nødvendigt for at 
løse vore opgaver. Og så var det også vigtigt 
for os, at vi fik et værn omkring den indi-
viduelle forberedelsestid, fortæller Birgit 
Kepler Mosegaard.

Hun underviser elever på mellemtrinet 
og har været tillidsrepræsentant på skolen 
siden november.

De har fået en  
arbejdstidsaftale  
med t y d e l i g  
prioritering  
af opgaverne
På Holstebro Ungdomsskole har 
lærerne med deres nye arbejdstidsaftale 
fået opfyldt deres ønske om mindre 
tilstedeværelsestid på skolen uden at gå 
på kompromis med kerneopgaven.
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Fleksibel tilstedeværelse 
I den nye aftale står der blandt andet, at der 
skal være en høj grad af fleksibilitet, når det 
gælder tilstedeværelsen. Der står også, at 
tilstedeværelsen skal være meningsfuld, og 
at den kan variere hen over året. 

Konkret betyder det, at lærerne skal være 
til stede til undervisning, tilsyn, møder eller 
fælles forberedelse. Til opgaver ud over det 
– herunder individuel forberedelse – er der 
dermed ikke længere noget krav om, at de 
opholder sig på skolens matrikel.

– Der er ingen kontrol med hverken in-
dividuel eller fælles forberedelse. Det har 
ledelsen tiltro til, at vi selv finder ud af. Det 
er en stor lettelse. Tænk, hvis vi skulle holde 
øje med og notere de 462 timer, vi har fået til 
forberedelse, siger Birgit Kepler Mosegaard, 
som har været ansat på skolen siden 1993 
med en afstikker på omkring seks år til en 
anden ungdomsskole.

Corona har vist muligheder
Før corona skulle lærerne være på skolen 
skiftevis til klokken 15 eller 16 alle ugens 
arbejdsdage undtagen fredag, hvor de kunne 
gå hjem tidligere. Til forberedelse havde de 
en 120 timers-pulje om året, hvor der dog 
ikke var tilstedeværelsestid.

– Det var svært at samle sig til forbere-
delse. Nu har vi fået langt større frihed un-
der ansvar, og ledelsen viser forståelse for, 
at lærergerningen ikke er et 8-16-job, forkla-
rer Birgit Kepler Mosegaard.

Birgit Kepler Mosegaard tror, at hendes 
kolleger ville have haft samme ønske om 
øget frihed under ansvar, også selv om der 
ikke havde været corona. Nedlukningerne 
har dog givet ledelsen øget tillid til, at det 
også kan lade sig gøre i praksis, siger Søren 
Elo Hinrichsen, inspektør for Holstebro 
Ungdomsskole. 

– Skolens kerneopgaver blev løst, selv om 
tilstedeværelsestiden på skolen var suspen-
deret under corona. Så jeg går ind til den 
nye aftale med oprejst pande, forklarer han.

Søren Elo Hinrichsen fremhæver, at det 
har været afgørende for ham at lande en af-
tale, som begge parter kan stå inde for.

Vigtigt med god tid til processen
Birgit Kepler Mosegaard betegner det som 
lang forhandlingsproces at nå frem til en af-
tale, som begge parter er tilfredse med. Hun 

råder derfor andre skoler til at sætte god tid 
af til det. 

– Vi har mødtes stort set hver uge, og det 
har betydet, at jeg hele tiden kunne gå til-
bage til mit bagland og vende ting med dem, 
fortæller tillidsrepræsentanten, som des-
uden hele vejen igennem har haft tæt kon-
takt til blandt andet skolens tillidsrepræsen-
tantsuppleant, arbejdsmiljørepræsentant, 
afdelingslederne og Uddannelsesforbundet. 

Hun tilføjer, at resultatet hører til katego-
rien kompromisernes kunst og er udtryk for, 
at fleksibiliteten går begge veje.

– Jeg har oplevet en stor tilslutning fra 
kolleger på klubmøderne, så jeg kunne gå 
med et tydeligt mandat. Medlemmerne af 
vores faglige klub har haft mulighed for 
at sætte deres præg på, hvad der er vig-
tigst. Det betyder, at man som medlem får 
medindflydelse på konkrete elementer i 
arbejdstidsaftalen, påpeger Birgit Kepler 
Mosegaard. 

– Men processen har også betydet, at vi 
har tvunget os selv til at se på, hvad der 
egentlig er af tid til de enkelte opgaver, 
og hvordan de skal prioriteres. 21 timers 
undervisning om ugen er meget, så den en-
keltes tidsramme kan hurtigt blive fyldt ud. 
Aftalen har givet os langt større transparens 
og fokus på, hvilken skole det egentlig er, vi 
gerne vil have, påpeger hun. 

Udvalgte punk-
ter fra Holstebro 
Ungdomsskoles 
aftale

 f Lærerne har fået en forbere-
delses-faktor, der samlet lig-
ger på omkring 0,5. Det be-
tyder, at en lærer til 840 ti-
mers undervisning har 400 
timer til individuel forbere-
delse og 62 timer fælles for-
beredelse om året.

 f Lærerne skal nu kun være til 
stede på skolen, hvis det er 
nødvendigt for at løse deres 
opgaver. Det vil hovedsage-
ligt være til undervisning, til-
syn, møder eller fælles forbe-
redelse.

 f Og så er opgaveoversigterne 
blevet langt mere udspecifi-
cerede og justerbare: Kom-
mer der nye opgaver til i lø-
bet af en normperiode, skal 
der også tages opgaver fra – 
og omvendt.

Fra venstre: Tillidsrep. Birgit Kepler Moesgaard, Anita Schmidt Hansen, Sidse Kol-
strup Hindhede, Claus Uhrenholt og Preben Kristiansen.
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De aftaler for lærernes arbejdstid, som Uddannelses-
forbundet og de øvrige lærerforbund er blevet enige 
med kommunerne og staten om, skal afløse den 
stærkt forhadte Lov 409. Aftalerne bygger på et så-

kaldt samarbejdsspor. Men hvad betyder det egentlig? Og hvilke 
rettigheder følger der konkret med de nye aftaler? 

Det har Uddannelsesbladet spurgt Uddannelsesforbundets 
formand, Hanne Pontoppidan, om.

Og svaret fra hende er, at aftalerne sikrer lærerne såvel flere 
rettigheder som større indflydelse. Men for at lærerne skal få 
fuldt udbytte af dem, kræver det også, at de sammen med deres  
tillidsrepræsentant går i dialog med ledelsen.

Øget indsigt 
– Aftalerne vil give lærerne indsigt i nogle af de planlægnings-
redskaber, som ledelserne mange steder tidligere har holdt for 
sig selv, forklarer Hanne Pontoppidan. 

Dermed får lærerne ifølge hende bedre mulighed for at af-
stemme de forventninger, der er til deres opgaveløsning, større 
klarhed over, hvor lang tid ledelsen som udgangspunkt forven-
ter, at de bruger på de enkelte opgaver og i sidste ende større 
indflydelse på tilrettelæggelsen af skolens hverdag.

– Lov 409 var skrevet, så ledelserne uden dialog og inddrag-
else af lærerne stort set kunne planlægge som de ville. Det, 
der er anderledes ved de nye aftaler, er, at det er aftaler, som 
arbejds giverne, og vi er enige om, og at der rent faktisk er skre-
vet nogle rettigheder ind i dem, påpeger forbundsformanden.

Øget samarbejde
Overskriften for aftalerne er forpligtigende samarbejde. Og 
ifølge aftalerne er ledelserne derfor forpligtiget til at drøfte pri-
oriteringerne for skolen og dermed for lærernes arbejde med 
lærernes tillidsrepræsentanter. Samarbejdet skal sikre sam-
menhæng mellem lærernes arbejdstid og opgaver og et rimeligt 
forhold mellem undervisning og forberedelse.

Sådan blev  
arbejdstids -
aftalerne til

Ved overenskomstforliget i 2018 
for de kommunalt ansatte lære-
re blev den såkaldte Lærerkommis-
sion nedsat. Dens opgave var at ud-
arbejde en række anbefalinger, som 
kunne danne grundlag for en ny ar-
bejdstidsaftale for lærerne på de 
kommunale sprogcentre, i ung-
domsskolerne og folkeskolen. Efter 
Lærerkommissionen præsenterede 
anbefalingerne i 2019, blev der i lø-
bet af 2020 forhandlet en ny cen-
tral arbejdstidsaftale på plads. Med 
udgangspunkt i den centrale afta-
le skal der forhandles en lokal im-
plementering på plads, som enten 
er trådt i kraft 1. august 2021 el-
ler skal ligge klar til 1. januar 2022. 
Der kan også indgås en særlig lo-
kalaftale, som supplerer den cen-
trale aftale. 

I OK18-forliget for lærerne i sta-
ten blev det aftalt, at de statsan-
satte lærere skulle have en tilsvar-
ende aftale som de kommunalt an-
satte lærere, når den kommuna-
le aftale var på plads. Derfor blev 
der i forbindelse med OK21 indgå-
et arbejdstidsaftaler for EUD, AMU, 
FGU, VUC samt andre mindre grup-
per i Uddannelsesforbundet. Her 
skal aftalen være implementeret  
1. januar 2022 eller 1. august 2022.

De nye arbejdstidsaftaler bygger på øget samarbejde mellem lærere og 
ledelse. Opfyldes formålet og udnyttes mulighederne i aftalerne, vil de 
også skabe en bedre balance mellem lærernes opgaver og den tid, de har 
til at løse dem og sikre et rimeligt forhold mellem tid til undervisning og 
forberedelse, forklarer Uddannelsesforbundets formand.

Nye arbejdstidsaftaler 
giver dig flere rettigheder 
og større indflydelse

T E M A: A F TA L E R O M A R B E J D ST I D 
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Aftalernes hovedpunkter 
• Lærerne skal have en opgaveoversigt, 

fem uger før deres normperiode star-
ter. Hver normperiode varer et år, og 
opgaveoversigten angiver opgaverne, 
som skal løses i normperioden. Det 
er forskelligt, hvornår normperioder-
ne begynder, men er ofte i forbindelse 
med sommerferien eller årsskiftet.

• Der skal sættes tid på, hvor meget tid 
hver enkelt lærer har til individuel for-
beredelse, undervisning og alle andre 
opgaver, som varer over 60 timer in-
den for normperioden.

• Sker der større ændringer i lærernes 
opgaver i løbet af et år, har lærerne 
krav på, at de i fællesskab med ledel-
sen ser på konsekvenserne af ændrin-
gerne. Her kan tillidsrepræsentanten 
inddrages.

• Hver tredje måned skal lærerne have 
en opgørelse over, hvor meget ar-
bejdstid de har brugt.

• Der er præcise regler for, hvordan ar-
bejdstiden skal opgøres, så lærerne 
faktisk får honoreret deres eventuelle 
overtid korrekt.

• For alle lærere over 60 år bliver der ret 
til at gå ned i tid og stadig få indbetalt 
fuld pension. 

Samlet forberedelsestid

• Der skal være opmærksomhed på,  
om forberedelsestiden er rimelig  
i forhold til undervisningstiden.

• Lærerne skal have mulighed for at 
samle deres forberedelsestid.

• Synes man, at for meget af forbere-
delsestiden forsvinder – for eksem-
pel ved, at den bliver delt for meget op 
eller spist op af andre opgaver – har 
man mulighed for at bede ledelsen om 
at skemalægge den.

• Der kan ikke planlægges forberedelse  
i elevpauser.

Skoleplaner

• Ifølge de nye arbejdstidsaftaler skal 
skolernes ledelser udarbejde skole-
planer. 

• I første omgang får tillidsrepræsen-
tanterne indblik i grundlaget for plan-
lægningen af skoleåret. Den plan-
lægning skal tillidsrepræsentanterne 
drøfte med skoleledelserne. 

• På baggrund af drøftelsen udarbej-
der ledelsen et udkast til en skoleplan, 
som blandt andet indeholder ledel-

sens prioriteringer, indholdet af diver-
se opgaver, herunder klasselærerop-
gaven, og hvad der forstås ved indivi-
duel forberedelse på skolen.

• Skoleplanen skal præsenteres for  
alle lærere på skolen, så lærerne kan 
kvalificere planen og får mulighed for 
at stille spørgsmål og komme med 
forslag.

• Når lederen har samlet al input,  
udarbejdes den endelige skoleplan.

Arbejde uden for skolen

• Aftalen lægger op til øget fleksibilitet, 
så lærerne i højere grad får mulighed 
for at arbejde hjemmefra.

• Hjemmearbejdstiden opgøres. Tillids-
repræsentant og ledelsen skal aftale, 
hvordan hjemmearbejdstiden opgøres 
i praksis, så den indgår korrekt i års-
opgørelsen.

På nogle skoler er man måske bedre til samarbejde med lærerne end 
på andre. Hvorfor skulle den her aftale ændre på det? 

– Aftalerne løser ikke alle problemer ude i verden. Så der 
kunne komme skoler, hvor der er udfordringer. Dem må vi se på 
i fællesskab med de centrale arbejdsgivere. Dér har de her afta-
ler til gengæld den fordel, at de er indgået i fællesskab mellem 
netop arbejdsgiverne og os. Og de centrale arbejdsgivere har 
tilkendegivet, at de ønsker, at det her skal spille derude, og at de 
vil understøtte, at det kommer til at fungere, pointerer hun.

Øget overblik gennem ny opgaveoversigt 
Der, hvor de nye rettigheder i første omgang bliver mest syn-
lige, er i opgaveoversigterne. 

Lærernes opgaveoversigter kommer til at se anderledes ud, 
end dem de har været vant til. Kravene til opgaveoversigten bli-
ver nemlig strammet.

– Mange medlemmer har oplevet, at de har været trængt på 
tid til forberedelse, og nogle har oplevet, at den individuelle 
forberedelsestid har været under pres de seneste år. Nu skal 
ledelserne tage stilling til individuel forberedelse, og de skal 
sætte timeantal på alle større opgaver, forklarer Hanne Pontop-
pidan.

Kan alle medlemmer nu være sikre på, at de får en opgaveoversigt 
– hvilket de jo hele tiden har haft krav på – og at de opgaveoversig-
ter rent faktisk er fyldestgørende?

– Mange lærere har syntes, at de opgaveoversigter, de fik med 
Lov 409, var så intetsigende, at de ikke kunne bruges til noget. 
Men med de krav, der er til indholdet i de nye opgaveoversigter, 
så begynder det altså at give mening. Så kommer der tid på, 
hvor lang tid der skal bruges på de forskellige opgaver, forklarer 
forbundsformanden.

Øget indflydelse
Lærerne får nogle muligheder, som dog også betyder, at de skal 
drøfte deres opgaveoversigt med ledelsen, involvere sig mere i sko-
lernes samlede planer og måske til at tidsregistrere mere. Er de nye 
aftaler mere krævende for lærerne?

– Der er mere arbejde i det end bare at parere ordrer. Men der 
er også en meget større tilfredsstillelse. Jeg tror, mange lærere 
vil kunne huske, hvordan man i gamle dage talte om ”vores 
skole”. Man havde en høj grad af indflydelse på, hvad der skete 
på skolen, og hvor man ville man hen med skolen. Der skal vi 
hen igen, mener Hanne Pontoppidan. 
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Hvis de nye arbejdstidsaftaler skal leve op til deres fulde potentiale på det 
enkelte uddannelsessted, er det afgørende, at du som lærer selv byder ind 
på samarbejdet med ledelsen, således som de centrale aftaler lægger op til, 
understreger Uddannelsesforbundets formand.

Sådan kan du selv være 
med til at sikre den bedst 
mulige arbejdstid

L ærerne kan være med til at sikre, at de nye af-
taler for deres arbejdstid, giver dem den bedst 
mulige balance mellem forberedelse og under-
visning.

Sådan lyder opfordringen fra Uddannelsesforbundets 
formand, Hanne Pontoppidan.

Først og fremmest betyder det, at lærerne skal være 
obs på den opgaveoversigt, de skal have fem uger før de-
res normperiode begynder. 

– Lærerne bør sikre, at opgaveoversigten rent faktisk 
giver de informationer, som man som lærer har brug 
for – altså om der er balance mellem opgaverne og den 
tid, der er sat af til opgaverne. Er der balance mellem 
forberedelse og undervisning på opgaveoversigten? Det 
skal den enkelte lærer holde øje med, pointerer Hanne 
Pontoppidan.

Opgaveoversigten
Lærerne får også ret til en drøftelse med ledelsen om 
opgaveoversigten. Og den bør lærerne ifølge forbunds-
formanden forberede sig på.

– Det er vigtigt, at man går mere kritisk til opgaveover-
sigten, end man har gjort tidligere, understreger hun.

Desuden skal lærerne holde øje med, at de rent fak-
tisk bliver inviteret til en revurdering, hvis der kommer 
større ændringer i deres opgaver inden for en normpe-
riode. Det har de krav på.

Skoleplanen
Det er dog ikke kun egne opgaver, lærerne får øget ind-
sigt i og indflydelse på. De ny arbejdstidsaftaler har nem-
lig stort fokus på samarbejde mellem ledelse og medar-
bejdere. Og det gælder også for skolens linje som helhed. 

Ledelsen skal, efter at den har talt med tillidsrepræ-
sentanten, nemlig udforme grundridset for en skoleplan 
for hele skolen. Den skal ledelsen præsentere på et møde 
med det samlede lærerkorps, som får mulighed for at 

komme med input til den. Efter mødet med lærerstaben 
skal ledelsen udforme den endelige skoleplan. 

– Her får lærerne mulighed for at gå i dialog med ledel-
sen om, hvor man vil hen med skolen: Hvad vil vi prio-
ritere? Hvad er konsekvenserne af de prioriteringer? Er 
der faktisk ressourcer nok ? Det er skolens samlede virke, 
som skal til diskussion. Et krav, man skal til stille til en 
skoleplan, er, om den giver mening for lærerne. Giver 
skoleplanen gode rammer for undervisningen? Giver den 
mening i forhold til at sikre rammerne for undervisnin-
gen? forklarer Hanne Pontoppidan. 

Lærerne bør ifølge hende også bruge møderne til ak-
tivt at spørge ind til ledelsens planer – for eksempel om 
ledelsen har planer om udviklingsprojekter, som koster 
ekstra ressourcer i forhold til lærernes arbejdstid. 

Input til tillidsfolkene
I det samarbejdsspor, som aftalerne lægger op til, får til-
lidsrepræsentanterne en central rolle som repræsentan-
ter for lærerne. Udover at være med til at tegne skitsen 
for skoleplanen skal tillidsrepræsentanten og ledelsen 
ifølge aftalerne også definere, hvad forberedelse konkret 
omfatter. Det er ifølge forbundsformanden derfor vig-
tigt, at lærerne fortæller tillidsrepræsentanterne, hvad 
deres specifikke behov og ønsker er.

– Et spørgsmål der eksempelvis bør afklares er, om 
rettearbejde indgår i individuel forberedelse, eller det 
skal opføres særskilt på opgaveoversigten. Det er jo 
helt afgør ende for, om tiden er tilstrækkelig. Tiden skal 
matche den beskrivelse, der er, og det som faktisk skal 
foregå, fremhæver Hanne Pontoppidan.

Arbejdet med at forventningsafstemme ønskerne fra 
henholdsvis lærere og ledelse betyder endvidere, at det er 
nødvendigt, at tillidsrepræsentanterne har tid til at for-
bedre sig til møder med medlemmer og ledelser og få et 
klart mandat til at indgå aftaler med ledelsen. 

T E M A: A F TA L E R O M A R B E J D ST I D 
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Ungdomsskolen Ung Aabenraa er en af de 
skoler på Uddannelsesforbundets an-
sættelsesområder, som først har indgået 
en ny arbejdstidsaftale. Aftalen trådte 

i kraft 1. august, hvor også en række række andre 
andre ungdomsskoler og kommunalt ejede sprog-
centre samt i folkeskolen fik nye arbejdstider. Alle 
aftalerne bygger på den centrale aftale, som blev 
indgået for kommunalt ansatte medlemmer af Ud-
dannelsesforbundet og Danmarks Lærerforening 
sidste efterår. 

I arbejdet med at nå frem til aftalen i Aabenraa 
har det været vigtigt for tillidsrepræsentant Allan 
Nissen at have sine kolleger med. Det første med-
lemsmøde om den nye arbejdstidsaftale blev derfor 
allerede afholdt i december 2020. 

– Jeg spurgte kollegerne, hvad de havde af for-
ventninger til, hvordan dagligdagen skulle se ud. 
De meldte tilbage, at de ville have mere fleksibilitet 
– for eksempel at ikke alle skulle møde ind klokken 
otte hver dag. Og de ville af med de 15 minutters 
forberedelse, vi havde om morgen, og som, de syn-
tes, var spild, fortæller Allan Nissen, der har været 
ansat på skolen siden 2003 og underviser i mate-
matik, værksted og idræt.

På Ung Aabenraa var det vigtigt for lærerne at få 
mere selvbestemmelse over, hvor og hvornår de 
forbereder deres undervisning. Og det har de fået 
med deres nye arbejdstidsaftale.

Tillidsrepræsentant 
Allan Nissen har fået 

forhandlet en forbere-
delsesfaktor på 0,5 ind 

i Ung Aabenraas nye 
arbejdstidsaftale.

På Ung Aabenraa har lærerne 
fået mere fleksibilitet og tid  
til forberedelse
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Udvalgte  
punkter fra  
Ung Aabenraas 
ny arbejdstids-
aftale

 f Der er en forberedelses-
faktor på 0,5 – altså at 
hver gang man har en hel 
undervisningstime, så har 
læreren en halv time til 
forberedelse til den un-
dervisningstime.

 f Møder – herunder fælles-
forberedelse – er der afsat 
fire timer af til om ugen, 
svarende til 160 timer på 
årsbasis.

 f Alle opgaver, som tager 
mere end 20 timer i løbet 
af normperioden, står op-
ført på lærernes opgave-
oversigter. I den centrale 
arbejdstidsaftale er kra-
vet, at det er alle opgaver 
på over 60 timer.

Ville fastholde fleksibiliteten  
fra nedlukning
Det var i det hele taget vigtigt for lærerne, at 
der skulle være nok tid til forberedelse, og 
at der skulle være fleksibilitet til, at de ikke 
skal være på arbejdspladsen, når der ikke er 
undervisning. 

– Vi ville gerne fortsætte med noget af den 
fleksibilitet, vi havde oplevet under corona, 
fortæller Allan Nissen.

Og med det opdrag mødtes Allan Nissen 
løbende med skolens leder, Stig Munk-Han-
sen, ind til de i løbet af foråret fik nedfældet 
en aftale med den centrale arbejdstidsaftale 
som grundmodel.

Konkret aftale afløser et  
forståelsespapir
– Før havde vi et forståelsespapir. Der var 
blokke, hvor vi skulle forberede os, for ek-
sempel fra klokken otte til ti. Nu er der tid 
til de opgaver, der skal løses. Nu har vi en 
sikkerhed omkring forberedelsen i form af 
en fast faktor, og vi har fået indskrevet flek-
sibiliteten, så vi selv kan bestemme, hvornår 
og hvor vi forbereder os. Der er tillid til, at 
vi selv kan vurdere det og nok skal løse vores 
opgaver, fortæller Allan Nissen, som har væ-
ret tillidsmand siden 2012.

Både han og leder Stig Munk-Hansen 
lægger vægt på, at dialog og tillid både har 
banet vejen til at opnå en god aftale og er 
hjørnestenene i den nye aftale. 

– Jeg er som leder rigtig glad for, at lær-
erne kan se, at den her aftale giver mening. 

Vi har et fælles mål om at sikre gode rammer 
for undervisningen, og vi har lærere, som 
alle vil gøre en forskel for eleverne. For at 
nå det mål, er det nødvendigt med en god 
dialog og gensidig tillid – både når der skal 
indgås aftaler og i hverdagen, påpeger leder 
Stig Munk-Hansen.

Lærerne skal selv komme med input
Det er da heller ikke kun lederen og til-
lidsrepræsentanten, som er godt tilfredse 
med aftalen. Det samme er lærer Per Flugt 
Sørensen.

– Vi har fået øget tilliden mellem ledelsen 
og os. Ledelsen viser, at den tror på, at vi gør 
det, vi siger, vi gør. Med corona kom der øget 
fleksibilitet. Det fortsætter nu. Men nu står 
det sort på hvidt, siger Per Flugt Sørensen, 
der underviser i dansk, engelsk, idræt, sam-
fundsfag og historie. 

Han understreger, at det gode samarbejde 
mellem ledelse og tillidsrepræsentant har 
været afgørende for at få en god aftale.

– Allan har været meget åben over for os 
kolleger og taget os med på råd. Men det er 
også kampvigtigt, at kollegerne kommer 
med input til tillidsrepræsentanten. Og det 
er vigtigt, at ledelsen lytter efter, fastslår Per 
Flugt Sørensen. 

– Med corona kom der øget 
fleksibilitet. Det fortsætter 
nu. Men nu står det sort på 
hvidt, siger underviser Per 
Flugt Sørensen.

Dialog og tillid har 
ifølge Allan Nissen 
været nøglen til en 
god aftale.



Hvordan får vi 
verdensmålene 
på skemaet?

Verdensmålene er vigtigere end nogensinde før, så hvor-
dan kan vi i højere grad integrere dem i undervisningen 
på erhvervsuddannelserne? Hos Gyldendal er vi i gang 
med at udvikle nyt og tidssvarende digitalt materiale, 
som giver konkrete bud på, hvordan verdensmålene får 
mere plads i undervisningen. Derfor vil vi gerne høre om 
dine erfaringer med at gøre verdensmålene relevante for 
eleverne, så de bliver en del af en positiv forandring på 
arbejdsmarkedet.

Læs mere og tilmeld dig nyhedsbrevet på
gyldendal-uddannelse.dk/eud-verdensmaal

Kontakt forlagsredaktør, 
Louise Kongstad Larsen hvis 
du har spørgsmål eller bidrag
til projektet.

Mail: lko@gyldendal.dk

Gyldendal Erhvervsuddannelser

Gyldendal Uddannelse

T E M A: A F TA L E R O M A R B E J D ST I D 
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Faglærer på snedkerlinjen Peter Johnny Hansen har 
en ambition om, at ikke bare lærerne, men også alle 
eleverne skal føle sig som rollemodeller. Han har 
sammen med sit team formået at vende en udvikling, 
der handler om at få eleverne til at turde sætte et mål 
og arbejde vedholdende med det.
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NÅR ELEVERNE 
LØFTER HOVEDET, 
FØLGER BLIKKET MED

Lavpunktet…
… var før 2014, hvor eleverne på snedkerlinjen på 
Roskilde Tekniske Skole mente, at skoleforløbet 
ikke havde så stor betydning – det vigtigste var 
at være sammen med vennerne. Mødte de til ti-
merne, var de ikke specielt interesserede i at lære. 

– Det var ikke særligt motiverende. Der var ikke 
noget, der ramte rigtigt på daværende tidspunkt, 
fortæller faglærer Peter Johnny Hansen fra sned-
kerlinjen, der da også har måttet spørge sig selv, 
om han selv og kollegerne var blevet til ”sure gamle 
mænd”, der gjorde eleverne sløve. 

Så fik Peter Johnny Hansen mulighed for at 
overtage træningsteten til Skills-mesterskaberne 
for skolens snedkerelever. Og da guldet først blev 
hevet hjem ved de regionale mesterskaber og søl-
vet ved DM i Skills, satte det gang i en helt anden 
positiv udvikling på linjen.

I dag er der ikke mangel på søgning – tværtimod 
– frafaldet er lavt, gennemførelsesprocenten tæt 
på 100, seks lærere er ansat i teamet, eleverne er 
motiverede og går ud i verden som rollemodeller 
og med en soleklar identitet som snedkere. 

Er det så bare på grund af Skills?
– Der er ingen tvivl om, at det har kæmpestor 

betydning. Men jeg tror, at det er summen af vir-
kelig mange ting, der er sket hos os, siger Peter 
Johnny Hansen.

Udgangspunktet… 
… var dog umanerligt trægt. Før 2014 kunne faglæ-
reren ikke finde elever, der gad deltage i Skills. Til 
sidst måtte Peter Johnny Hansen ty til grundfor-
løbseleverne, hvor han fandt Frederik Riber. Denne 
var først lidt tilbageholdende, for var det ikke no-
gen af de bedste, han skulle møde? Han endte med 
at sige ja, og så begyndte en meget hård og svær 
træning, som gav pote: Frederik Riber vandt det 
regionale sjællandsmesterskab:

Næste skridt var DM i Skills i Aalborg, hvor 
Peter Johnny Hansen og Frederik Riber øvede på 
opgaverne i weekender og indrettede værksted 
hjemme hos Frederik. Det mesterskab var lidt af 
en prøvelse. Ikke alene var de andre deltagere ho-
vedforløbselever, men teknikkerne, de brugte, var 
”supersnedige”, og værktøjet, de havde, var ”super-
lækkert”:

– Og dér stod vi med vores Harald Nyborg-
værktøj. 

Det endte alligevel med en andenplads: Dan-
marks anden bedste snedker var en grundforløbs-
elev uden professionelt værktøj, som havde kon-
kurreret med nogle, der var på vej til svendeprøve. 

Vendepunktet…
… begyndte så småt, da Peter Johnny Hansen kom 
hjem fra Aalborg fyldt med begejstring – selveste 
statsministeren havde holdt tale. Det var stort! 
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– Så jeg foreslog, at vi skulle gøre snedkerlinjen 
på Roskilde Tekniske Skole til den bedste i Dan-
mark. Vi havde lige vist, at vi havde mulighederne, 
siger han. 

Han fik skolens bestyrelse med på at købe for en 
halv million kroner værktøj, hvis han tog ansvaret 
for det. 

– Det betød, at vi flyttede os fra at være noget 
amatøragtigt noget til det, der kan kaldes et pro-
fessionelt uddannelsescenter, siger han.

Man begyndte nu at arbejde mere målrettet mod 
mesterskaberne op til de regionale Skills – og efter 
sejren i Aalborg ville alle i snedkerafdelingen plud-
selig være med. 

– Det, der overraskede os mest som undervisere, 
var, at nogle af de elever, vi ikke havde lagt mærke 
til før, faktisk viste sig at have talent. Det var en 
udvikling, der kom bag på os. Tre møbelsnedkere 
og tre snedkere kvalificerede sig alle til DM, fortæl-
ler faglæreren stolt. 

Fikspunktet…
… blev også at tale rent faglige mål på skolen. Man 
begyndte at sætte fokus på begreber som feed up, 
feedback og feed forward – det vil sige at  opstille 
mål og evaluere ud fra dem. Nu talte man for alvor 

om, hvad de overordnede mål for skolen var, hvad 
klassens grundlæggende mål var, og hvilke mål de 
enkelte elever havde.

– Da vi aktivt begyndte at bruge det, fik eleverne 
et mål. For når der ikke er det, stikker tingene i 
hver sin retning, og forventningerne bliver ikke 
afstemt: Hvad er det egentlig, vi tænker, de unge 
mennesker skal lære i forhold til, hvilken kvalitet 
vi gerne vil have? forklarer Peter Johnny Hansen og 
slår fast, at man skal have et motiveret mål for at 
flytte sig selv.

Målpunktet…
… blev herefter at få eleverne med. Peter Johnny 
Hansen startede undervisningen af nye elever med 
at kalde målene for drømme. Han spurgte ele-
verne, hvilke vilde drømme de havde. Og først blev 
der helt stille.

Så fortalte han om sin egen drøm: Han viste 
dem billedet af en lille fisk og fortalte, at han 
havde drømt om at fange den måske største gedde 
i verden, og at målet havde været at fange den i 
det nordamerikanske krystalklare vand. Og det var 
lykkedes for ham.

Så begyndte eleverne at vågne op og fortælle om 
deres drømme. Nogle kunne tænke sig en drøm-

Peter Johnny Hansen 

Uddannet maskinsned-
ker i 1982 og har væ-
ret rejsende i håndværk 
i flere år og i ind- og ud-
land. Ved et tilfælde så 
han et jobopslag som ti-
melærer på teknisk sko-
le, der skulle have været 
en overgang, men hvor 
han nu har været fast un-
derviser i 31 år. Har været 
rådgiver i undervisning 
for Danida og hjælper 
gerne elever til udveks-
lingsophold, ligesom han 
tager ud på folkeskoler 
og fortæller om erhvervs-
uddannelserne. Er Dan-
marksmester i sports-
fiskeri og har også vun-
det sølvmedalje i vægt-
løftning. Fik i 2020 Byg-
geriets faglærerpris, som 
Uddannelsesforbundet er 
med til at uddele. 
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mebolig, andre drømte om at blive selvstændige, en ville 
giftes med en millionær, og andre ville vinde en talent-
pris. De diskuterede herefter, hvad der så skulle til, for at 
drømmen går i opfyldelse. Og det handler udover mål om 
vilje, handling, vedholdenhed og tro, mener Peter Johnny 
Hansen:

– For hvis man skal være mester, skal man yde noget. 
Vil man for eksempel kunne skære lige, kan det være 
nødvendigt at øve sig igen og igen, til den sidder i skabet 
– hver gang. Og man skal ikke mindst have troen på, at 
man kan – for ellers kan det næsten være lige meget.

Det springende punkt…
… blev at overføre drømmen til mål for uddannelsen og sam-
men med eleven opstille de delmål, der er nødvendige 
for at ”komme helt i mål”. Et hovedmål kan være at ville 
fuldføre grundforløbet, og et delmål kan være at lære at 
skære lige. Dette delmål skal eleven skrive på en post-it-
seddel og hænge på værktøjskassen. For så kan ikke bare 
klasselæreren, men også de andre lærere se det og måske 
justere og bruge feed-ordene, så eleven forstår dem. 

– Vi skal gøre det håndgribeligt for eleven og for ek-
sempel spørge: Hvad er dit mål med grundforløbet? 
Nogle siger måske, at det er at bestå med et 7-tal. Og så 
spørger jeg: Hvorfor ikke et 12-tal? Et 7-tal er det samme 
som at opsøge middelmådighed, siger han og forklarer, 
at det er demotiverende bare at gå efter ”godt nok”:

– Og det er motiverende at gå efter noget, der er bedre. 
Så opper man sig..

Det ømme punkt…
… var identiteten i snedkeruddannelsen. En snedker er ikke 
kun en møbelsnedker, der er også en maskinsnedker for 
eksempel, der fremstiller møblerne, og bygningssnedke-
ren, som oftest er ansat i en tømrervirksomhed. Her går 
han eller hun op ad tømreren og lærer det, som tømreren 
gør, men har også lært om specialværktøjer og maskiner 
på skolen. Så vedkommende er både en tømrer og en 
værkstedsmand – og hvem er man så?

– Det var nærmest en tilfældighed, at jeg fandt ud af, 
at eleverne havde et identitetsproblem. Og så gik vi i 
gang med at skabe en identitet hos eleverne, siger Peter 
Johnny Hansen. 

Eleverne fik vist et billede af en kontormand og spurgt, 
hvem de så. Og der var ingen tvivl hos dem om, at det var 
en revisor eller en bankmand, … ”for sådan ser sådan en 
ud”.

Men hvordan ser en snedker så ud, spurgte han ele-
verne, der sad i deres almindelige jeans og ikke lignede 
håndværkere. Og det fik eleverne et todages projekt til 

at finde ud af med fokus 
på dannelse og faglig 
stolthed. 

– Og vi undervisere 
blev vildt imponeret – og 
selv mere afklarede i 

forhold til identiteten. Nu var det elever, der var otte-ti uger henne i 
forløbet, der fortalte os, hvad en snedker er. 

Elevernes udsagn blev hængt op på væggen i værkstedet. Snedkerne 
fik lækre hvide T-shirts med påskriften ”Snedker”, og det betød også, 
at de gik ud og købte arbejdstøj. Værktøjsmagasinerne solgte med stor 
rabat for at støtte op om projektet, fortæller faglæreren. 

– Der er kommet en snedkeridentitet. Eleverne oplever sig som 
rollemodeller og forstår gevinsten af det. Når man kommer på uddan-
nelsen, bliver man budt velkommen og introduceret af de andre ele-
ver og føler sig straks som del af et fællesskab. Det har en supereffekt. 
Og det er vigtigt for os meget hurtigt til at skabe lysten til at lære og 
udvikle sig – opleve og kunne forstå feed og mål. 

Fællespunktet…
… fik Peter Johnny Hansen mulighed for at skabe, da han i 2020 fik Byg-
geriets faglærerpris, som Uddannelsesforbundet er med til at uddele. 
Han brugte disse penge og søgte flere gennem EU til at tage af sted 
med kollegerne i teamet. De var sammen en forlænget weekend, og de 
fire dage har haft ”en helt fantastisk betydning” for det efterhånden 
seks mand store team. 

– Vi følte os som rollemodeller før. Men endnu mere nu. Vi skal in-
spirere eleverne til at ville mere. Vi skal hjælpe eleverne med at åbne 
øjnene og se i den rigtige retning: Du ser det, du vil se. Vi skal lære 
dem at være stolte af deres fag – for når de løfter hovedet, flytter blik-
ket med, siger Peter Johnny Hansen. 

Han tilføjer, at elever i flow har det godt. De nyder at være til stede, 
har lyst til at møde næste dag, de higer efter at komme ned fra pause 
og lære noget mere. 

– Undervisere i flow er nok noget, vi glemmer lidt, men det er også 
et vigtigt parameter. Når undervisere har elever, der er engageret, så 
begynder de jo også at oppe sig, siger han. 

Ida Bjørstrup (i 
midten) er be-
gejstret for en 
uddannelse, hvor 
hun både kan 
bruge matema-
tikken og hånd-
værket.

Peter Johnny 
Hansen viser 
Mads Haugbølle 
Behrendsen 
nogle fif.
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Charlotte Højrup
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Til dig, der underviser i dansk som 
andetsprog på FGU:

 KENDER DU VORES 
 MATERIALER? 

Praxis’ FGU-læremidler rummer dels materialer, som er udviklet specifikt til 
FGU, lever op til læreplanen for DSA og honorerer FGU’s didaktiske principper 
– dels materialer, som er state-of-the-art inden for DSA-undervisning.

Fordyb dig i vores FGU-materialer til DSA på praxis.dk/dsa-til-fgu



DENGANG DA...

For præcis 120 år siden blev den første lov om barsel 
indført i Danmark. Den gav fabriksarbejdende kvin
der ret til fire ugers barsel – uden løn og sikring. Og 
gennem de næste mange årtier blev vilkårene kun for
bedret med små babyskridt. De indædte diskussioner 
blandt lovgiverne handlede blandt andet om, hvorvidt 
kvinderne skulle have penge for at gå hjemme før og 
efter fødslen? Hvor mange penge? Hvem skulle betale 
dem? Og hvor længe skulle det vare…?

I 1985 var det dog svært at sidde overhørig mere, 
at 46 procent af lønmodtagerne var kvinder. De 39 
procent af dem var ansat på det offentlige område, 
og derfor tog de offentligt ansattes fagforeninger sa
gen i egen hånd, hvor barselsvilkår hidtil havde været 
et lovmæssigt anliggende. I 1987 blev kravet rejst om 
fuld løn under barsel, men de statslige arbejdsgivere 

sagde nej. I 1989 blev kravet igen rejst af daværende 
formand for sygeplejerskerne, Kirsten Stallknecht, 
med opbakning fra de andre grupper af offentligt an
satte. Og da barselsorlov med fuld løn dermed blev 
en realitet på det kommunale og amtslige område, 
måtte finansminister Palle Simonsen stoppe sutten 
ind og give denne overenskomstmæssige ret til også 
de statsligt ansatte. 

Med andre ord er det kun 32 år siden, at alle offent
ligt ansatte fik en forhandlet ret til fuld løn under den 
barselsperiode, kvinder og mænd tager. Barnets for
ældre har i dag samlet set ret til et års barselsorlov. 

A
F D

O
R

TH
E P

LEC
H

IN
G

E
R  

FO
TO

: H
O

LG
E

R
 D

A
M

G
A

A
R

D
/R

ITZA
U

 SC
A

N
P

IX

Kilde: Arbejdermuseets arkiv: www.arbejdermuseet.dk/viden-samlinger/
arbejderhistorien/temaer/koenskamp-er-klassekamp/barselsorlovens-
historie/
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Da barselsorlov 
ikke var for børn



Forsikring

Ikke kun vores ulykkesforsikring 
Forbrugerrådet Tænk har endnu en gang kåret TJM Forsikring som “Bedst i test”. 
Denne gang for vores husforsikring, da den både har gode og billige dækninger.

Husforsikringen dækker nemlig hele dit hus, hvis der skulle opstå skader. 
Derudover kan du også vælge din egen selvrisiko - og altid få 0 kr. i selvrisiko på 
glas- og sanitetsskader.

Læs mere på tjm-forsikring.dk/husforsikring eller ring til os på 70 33 28 28.
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T E M A: BÆ R E DYGT I G U N D E RV I S N I N G 

AF DORTHE PLECHINGER
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Der er behov for 
politisk signal 
om bæredygtig 
undervisning
Den politiske vision fra FN’s verdensmål om at 
skabe en bæredygtig verden, hvor klimaet og 
kampen mod ulighed står højt, har endnu ikke for 
alvor forplantet sig i uddannelserne i Danmark. 
Der er behov for en politisk prioritering, hvis 
undervisningen af børn, unge og voksne skal 
medvirke til at indfri de 17 verdensmål.
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I 2018 havde ordet bæredygtig 
3.980.000 hits på Google her-
hjemme. I 2021 er tallet steget til 
14.500.000 søgninger. 

Det er efterhånden svært at sidde 
overhørig, at klimadebatten og bæ-
redygtighed fylder på den offentlige 
agenda, hvilket senest er blevet under-
streget af FN’s klimarapport fra juli. Og 
makrotendenser i samfundet breder sig 
typisk nedad i uddannelserne, påpeger 
Jan Bisgaard. Han er lektor på Nationalt 
Center for Erhvervspædagogik (NCE). 

Det sker for eksempel – og meget 
tydeligt lige nu – på erhvervsuddannel-
sesområdet.

– Sådan har det været med fasthold-
else og gennemførelse i uddannelse el-
ler innovation og iværksætteri, og det er 
også det, vi ser nu med bæredygtighed: 
Det vil drysse ned i erhvervsuddannel-
sernes formålsparagraffer og siden ned 
i bekendtgørelserne for de forskellige 
fag, mener Jan Bisgaard.

Han henviser til et samråd i Folketin-
get i april om bæredygtighed i uddan-
nelsessystemet, hvor det lød, at både 
uddannelses- og forskningsministeren 

samt børne- og undervisningsministe-
ren ville se på, om bæredygtighed skulle 
være en del af formålsparagraffen for 
universiteterne og i erhvervsuddannel-
serne til efteråret. Også statsministeren 
understregede ved Folketingets afslut-
ningsdebat før sommerferien, at de 
faglærte skulle være kernetroppen i den 
grønne omstilling, ligesom Folketinget 
i efteråret 2020 vedtog, at Danmark skal 
være et klima- og CO2-neutralt land i 
2050. 

Uddannelsesbladet ville gerne have 
spurgt børne- og undervisningsmini-
ster Pernille Rosenkrantz-Theil (S) om 
planerne for at få bæredygtigheden ind 
i formålsparagraffen på EUD-området, 
og om det samme vil ske på andre om-
råder som VUC eller FGU. Men ministe-
ren har ikke mulighed for at stille op til 
interview, lyder det i en mail fra Børne- 
og Undervisningsministeriet (forud for 
redaktionens slutning den 20. august).

Norge er gået i gang 
Men hvorfor er det overhovedet nød-
vendigt, at der kommer et politisk 
signal, der gør et kan til et skal i un-
dervisningen? Lærere, der brænder for 
bæredygtighed, kan jo bare undervise 
i det?

Fordi ildsjæle ofte brænder ud, hvis 
de ikke får tilstrækkelig opbakning, og 
fordi en skoleledelse eller for eksempel 
et forlag, der producerer læremidler, 
typisk vil prioritere det, der samfunds-
mæssigt og politisk bliver betragtet 
som det mest væsentlige, forklarer Jan 
Bisgaard. 

Lektor Jonas Andreasen Lysgaard, 
der underviser i bæredygtig udvikling 
på DPU og sammen med Nanna Jordt 
Jørgensen er redaktør på bogen ”Bære-
dygtighedens pædagogik”, bakker op. 
Hvis man fra politisk hold via policy 
og støttestrukturer signalerer, at dette 
har topprioritet, så rykker det også. 
Det viser for eksempel Norge, hvor den 
såkaldte fagfornyelse blev skrevet ind i 
alle uddannelser og til alle aldre i efter-
året 2020. Helt ned til seks-års alderen 
skal man undervises i bærekreftighed:

– Det er jo fantastisk at se, at Norge, 
der tidligere ikke har markeret sig sær-
ligt meget inden for det her felt, virkelig 
rykker på det nu. Desto mere beskæm-
mende er det, at vi i Danmark overho-
vedet ikke er på samme niveau eller på 
et sted, hvor vi inden for en overskuelig 
fremtid kan nå derhen, siger Jonas  
Lysgaard Andreasen.

Han påpeger, at vi i Danmark ellers 
har gode muligheder med en stærk 
forskningstradition og en praksis-tradi-
tion for at arbejde med området. Derfor 
håber han, at det norske tiltag danner 
præcedens i også Danmark: 

– Lige nu er det Norge, der er i fører-
trøjen, og jeg ville ønske, at vi kunne få 
en trøje, der var lige så flot, siger han.

Betyder noget for efteruddannelse
Et politisk signal om, at det er den 
bæredygtige vej, undervisningen skal 
gå på, vil også betyde, at skolerne prio-
riterer, at lærerne får den nødvendige 
efteruddannelse på området. Lektor 
Jan Bisgaard fra NCE, der underviser på 
den erhvervspædagogiske diplomud-
dannelse, påpeger, at digitalisering for 
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Kan tiltrække nye  
målgrupper til EUD 

Hvis bæredygtighed bliver et prioriteret undervisnings
område på EUD, tror lektor Jan Bisgaard fra Nationalt 
Center for Erhvervspædagogik, at det kan have en an
den effekt: Nemlig at nye målgrupper af unge vil få øje 
på erhvervsuddannelserne.
– Vi har her potentialet til at kunne agitere over for en 
ny målgruppe af elever. Vi kan gøre det tydeligt over for 
de uddannelsessøgende, at med en EUD får man mulig
heden for at medvirke i den grønne omstilling, fra man 
træder ind i praktikken. Det kan man først på ingeniør
uddannelsen, når man er færdiguddannet, men her er 
det faktisk en del af uddannelsen, siger han. 

eksempel har været i vælten i små ti år. Skolerne har det 
efterhånden med i deres pædagogiske strategi, og derfor 
pålægger de ofte deres undervisere at tage det modul, der 
handler om anvendelse af it i undervisningen:

– Men skolerne er ikke dér, hvor de pålægger lærerne at 
arbejde med bæredygtighed i deres diplomuddannelser, 
siger han.

Jan Bisgaard mener dog, at det vil begynde at komme på 
skoler, der er blevet verdensmålsgodkendt og skal finde 
ud af, hvordan de får implementeret bæredygtighed og 
grøn omstilling i deres undervisning – ligesom de grønne 
ildsjæle blandt lærerne selv efterlyser at arbejde med det:

– Der er et valgmodul på vej på tværs af den pædagogiske 
diplomuddannelse, der handler om, hvordan man målret-
tet kan arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling i 
den pædagogiske sektor. Der ser man også noget, der spi-
rer. Igen vil det nok være ildsjælene, som er med der, men 
jeg håber da, at jeg tager fejl, siger han.

Undervisning på flere niveauer
Men er det da så svært at undervise i bæredygtighed, at 
man ligefrem skal uddannes til det? 

Det kommer an på, om man vælger den smalle under-
visning om bæredygtighed – eller en bredere whole school-
tilgang, der lægger vægt på uddannelse som bæredygtig 
udvikling, forklarer lektor Jonas Andreasen Lysgaard fra 
DPU:

– Det er sværere at arbejde i et bredere whole school-ori-
enteret perspektiv med fokus på de grundlæggende dilem-
maer, som undervisning i bæredygtig udvikling rummer, si-
ger han og peger på FN-organisationen UNESCOs forklaring 
på denne tilgang: Den påpeger, at en mere kompleks og bred 
forståelse af bæredygtighed, hvor man både nuancerer det 
grønne, det økologiske, men også det sociale og økonomiske 
aspekt – og de dilemmaer, der hele tiden melder sig – er 
nødvendigt for at nå i mål med verdensmålene.

– Og det kræver didaktiske og pædagogisk samarbejde med 
andre med samme udfordringer, og at man både har viden 
om feltet, men også kan omsætte det til pædagogik og didak-
tik. Så i forhold til den travle hverdag, som underviserne er 
en del af, er det ofte for meget at forlange, at de også lige skal 
kunne smide lidt bæredygtighed ind ved lejlighed, siger Jonas 
Andreasen Lysgaard. 

Så hvad vil du sige til de lærere, der måske vil opleve det som 
endnu et krav, der bliver tvunget ned over hovedet på dem politisk? 

– Det er en fuldstændig reel og fornuftig kritik – at man i 
forvejen har et presset curriculum, og at det her så bare kan 
lyde som endnu et tema og et buzzword, undervisere skal 
samle op. Et større potentiale for undervisning i bæredygtig 
udvikling er dog at tale om det som et tværgående grundtema 
– en kritisk ramme for det meste af vores uddannelse og un-
dervisning.

Jonas Andreasen Lysgaard peger på, at det dermed ikke 
nødvendigvis skal være et tema, der vender gennemgribende 
op og ned på det hele, men kan indgå i allerede stærke didak-
tiske tilgange, måden, et curriculum sammensættes på og 
som rammesættende aktiviteter.

– Mit håb vil være, at der kunne være en kombination af 
en politisk understregning af, at det her er vigtigt på alle ud-
dannelsesniveauer, men at det så også bliver fulgt op på med 
ressourcer – dét skal prioriteres.

Obligatorisk som menneske
På mange måder smager selve begrebet bæredygtighed dog 
af, at det sker en bevægelse nede fra og op i stedet for om-
vendt – eller? Hertil svarer lektor Jan Bisgaard fra NCE:

– Vi er nødt til også at gøre noget top down. Vi har så kort 
tid til at ændre så meget, som vi har behov for, så jeg ser det 
ikke som noget, vi kan vælge ikke at gøre noget ved. Jeg ser 
det som obligatorisk som menneske, at det er noget, vi gør, 
siger han.

Jan Bisgaard peger på, at erhvervsuddannelserne, som han 
repræsenterer, har et kæmpe potentiale ved at have en stor 
indflydelse i forhold til den grønne omstilling – som også 
statsminister Mette Frederiksen har peget på ved Folketin-
gets afslutningsdebat. 

– Derfor synes jeg, det er vigtigt også politisk at få noget 
handling i gang, få skolerne til at handle på det og få det gjort 
obligatorisk. Lige nu ser vi i forskellige uddannelser, at man 
laver et lille valgmodul eller et lille påbygnings-et-eller-andet 
i stedet for at gøre det til en mere obligatorisk del af uddan-
nelsen. For mig at se er det supervigtigt, at vi får trykket på 
det fra begge sider, siger han. 

I øjeblikket arbejder partiet De Frie Grønne sammen med blandt 
andre Den Grønne Studenterbevægelse og forskellige forskere om 
at udarbejde en national strategi for undervisning i bæredygtig 
udvikling, som muligvis vil blive præsenteret ved Folketingets 
åbning. Formanden for De Frie Grønne, Uffe Elbæk, siger til Ud-
dannelsesbladet, at det sker på baggrund af den opfordring, han 
fik af Pernille Rosenkrantz-Theil ved samrådet i Folketinget om 
emnet i april. 
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Læs interviewene i deres helhed på  
Uddannelsesbladet.dk

Efterlyser bæredygtighed  
som del af pensum
Martin Monsrud Düring, naturfagslærer 
på FGU Sydøstjylland

– Jeg synes, det kunne være fint med en 
rettesnor. Det kan give en masse bal-
lade med politikere, der siger, at lærer-
ne skal have metodefrihed og også fri-
hed til at vælge områder – og at mange 
vil stå af, hvis de blev tvunget til at under-
vise i det. Men jeg tror, at den rette vej 
er at gøre det mere oppefra, så det bli-
ver en form for pensum. Det er meget op 
til den enkelte lærer nu. Jeg har kolleger, 
der slet ikke interesserer sig for det her – 
og så lærer eleverne aldrig noget om bæ-
redygtighed.

Efterlyser juicy 
undervisningsmaterialer 
Margit Ingtoft underviser i Dansk som andet-
sprog for voksne, FVU og ordblindeundervisning 
på VUC Lyngby

– Jeg ville ønske, at det var mere udbredt, end 
det er, i undervisningen – at vi tog bæredygtig-
heden mere op. Det er supervigtigt for vores klo-
de, noget, der knytter an til vores hverdag, og 
noget, man kan relatere sig til – altså indkøb, 
hvordan shopper vi, hvordan kommer vi rundt? 
Madspild kan man tale med alle om, specielt 
husmoren med anden etnisk baggrund: Hvad la-
ver vi af mad, smider vi meget ud og den slags. 
På den måde kan det knyttes an til hendes hver-
dag. Vi mangler undervisningsmateriale. Mig be-
kendt er der ikke noget juicy og interessant, der 
forbinder verdensmålene med ens hverdag, og 
hvad vi selv kan gøre. Og måske skulle man hel-
lere gå den vej, at der blev produceret gode un-
dervisningsmaterialer, som underviserne synes 
var til at gå til. 

Gør bæredygtighed til dagligdag 
Else Block Præst, underviser på 
Springbrættet på det ene af de i alt tre 
hold på Kompetencehuset (tidligere  
Aarhus Daghøjskole), hvor unge bliver 
sendt i aktivering af jobcentret

– Vi talte om, hvad verdensmålene hver 
især stod for. Og så prøvede vi at gøre det 
meget nært til os selv: Hvad gør jeg nu? 
Hvad kan jeg gøre? Og hvad kan vi gøre her 
på skolen? Det skulle være helt dagligdags 
enkelt og ikke noget stort højtravende no-
get, for så mister deltagerne interessen og 
det at kunne se, hvad det handler om, og 
hvorfor det kan give mening for dem.

– Jeg synes, det er blevet en integreret 
del af skolen at beskæftige sig med bæ-
redygtighed. Vi har fået rigtig god opbak-
ning til det af vores kolleger, og der er fak-
tisk også mange af de unge, som er be-
vidste om det og efterspørger bæredygti-
ge tiltag. Det er også med til at holde det i 
gang fortsat. 

Bæredygtighed har også et 
fagprofessionelt aspekt 
Mikkel Roskjær Andersen, snedker-
faglærer og digital konsulent på  
erhvervsskolen NEXT

– Jeg synes, det hører til – specielt i en del 
af verden som vores. Vi bryster os af at dri-
ve udviklingen, og derfor synes jeg, der lig-
ger et ansvar i, at vi præger vores elever 
i uddannelserne til at søge de løsninger, 
der giver mening på lang sigt. Men under-
visning i bæredygtighed har også et rent 
fagprofessionelt og konkurrencemæssigt 
aspekt. Flere og flere samarbejdspartnere 
i erhvervet vil gerne bruge penge og ener-
gi på at efteruddanne deres medarbejdere 
i bæredygtighed. De ved, at det kan være 
med til at profilere en virksomhed, og de 
ser det som en konkurrencefordel.

Det kan være svært at få hul 
igennem til eleverne 
Søren Varbæk Martinsen, naturfag-
lærer på Albertslund Ungdomscenters 
Dagklasse for 7., 8. og 9. klasser i 
heltidsundervisningen

– Det er mest, når eleverne kan relate-
re det til deres egne interesser eller frem-
tid, at de gerne vil høre og tale om bære-
dygtighed. 

– Generelt må jeg dog sige, at der er man-
ge af vores elever, der ikke synes, at natur-
fag er det mest interessante i verden. Hvis 
man er dygtig i skolen, har man måske let-
tere ved at kunne sætte tingene i et stør-
re perspektiv, men det kan være svært at 
få hul igennem til mange andre. Det har i 
hvert fald været svært for mig at skabe en 
indfaldsvinkel.
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Hent hjælp til 
den bæredygtige 
pædagogik
Det er forskellige organisationer, der kan hjælpe med at gøre 
uddannelsesinstitutioner mere bæredygtige.

Grønt Flag-skoler er Frilufts
rådets undervisningsprogram og har 
fokus på den grønne del af bæredyg
tigheden. Alle skoler kan blive en del af 
Grøn Skoleprogrammet. Det betyder, 
at institutionen skal arbejde for at 
tænke bæredygtighed ind i hele skolen 
gennem både miljøråd, undervisning, 
drift, konkrete tiltag og samarbejder. 

Grøn skole er en fleksibel ramme for 
skolen, hvor de enkelte uddannelsesin
stitutioner selv kan arbejde med at ud
fylde syv grønne trin. Hvis man i løbet 
af året har arbejdet som grøn skole, får 
man tildelt et grønt flag. 

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole (GFGE) 
er et af programmerne, som er støttet 
af Børne og Undervisningsministeriet 
og udviklet sammen med blandt andre 
Danmarks læringsportal (EMU). Det er 
et undervisningsprogram og samtidig 
en certificeringsordning for erhvervs
skoler, der ønsker en synlig grøn profil. 
I alt er 280 skoler certificerede Grøn 
skole. Her i blandt tre VUC’er og i alt 
fem erhvervsskoleafdelinger. 

Læs mere på groentflag.dk

UNESCOs verdensmåls-
skoler er et netværk af skoler, der 
beskæftiger sig med verdensmålene 
og bæredygtig udvikling. Der stilles 
ingen krav for optagelse. Oprindeligt 
udsprang modellen af Associated 
School Project – asp – der blev dannet 
i kølvandet af 2. Verdenskrig, og det 
er grundlæggende et internationalt 
fredsprojekt. Da verdensmålene blev 
vedtaget i 2015, valgte Danmark dog 
at gøre det danske asp til verdens
målsskoler. Nu er der 80 uddannelses
steder tilknyttet – 24 er erhvervsskoler 
og tre er VUC’er.

UNESCOs verdensmålsskoler tilbyder 
undervisningsmateriale og et netværk, 
hvor skolerne kan arbejde sammen og 
inspirere hinanden. 

Læs mere på unesco-asp.dk
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Choras 2030-skoler er en 
certificeringsordning. For at få en 
certificering, skal skolerne udarbejde 
en treårig handlingsplan for, hvordan 
de vil leve op til verdensmålene på tre 
spor: I undervisningen, som aktører og 
i organisationen. En skole behøver dog 
ikke opfylde kravene for certificering, 
før man melder sig til. En del af ordnin
gen er, at man kan få hjælp og vejled
ning i hele processen.

Handlingsplanen er en udviklingsplan, 
der viser, hvad man vil arbejde videre 
med de enkelte spor. Man skal ikke 
afrapportere eller måles på, hvor langt 
man er kommet. Skolen forbliver certi
ficeret, så længe den skaber progres
sion i arbejdet og har en opdateret 
handleplan for verdensmålsindsatsen. 

Blandt andet ét VUC har foreløbig fået 
denne certificering, og et andet er på vej.

Læs mere på chora2030.dk 
Læs også interview  
med HF & VUC Fyn

VUC Verdensmålsforum 
har 19 ud af 30 VUC’er er medlem
mer. Det er et forpligtende fællesskab 
for VUCskoler, som arbejder med 
verdensmålene, hvor man deler viden 
og erfaringer med at arbejde med ver
densmålene i den pædagogiske praksis 
og undervisningen, i driften samt i 
organisationen. 

Læs mere på vuc.dk/fns-verdens-
maal-paa-vuc/vuc-verdensmaals-
forum/ 

Erhvervsskolernes netværk 
for FN’s verdensmål er et 
forum, hvor erhvervsskoler kan dele 
erfaringer om verdensmål inden for 
undervisning, institutionsdrift og orga
nisationsudvikling. Alle erhvervsskoler 
kan blive medlem uanset erfaringer med 
at arbejde med FN’s verdensmål, og det 
har 33 af dem valgt. Netværket arbejder 
for at mobilisere udvikling og udveksle 
erfaringer på ungdoms og voksen
efteruddannelsesområdet og arbejder 
med en række pejlemærker, som skal 
sætte retningen, men ikke bruges til at 
”benchmarke”.

Læs mere på deg.dk/aktuelt/fokus/fns-
verdensmaal-paa-erhvervsskolerne/

Læs også anmeldelser om emnet på  
s. 35 og på Uddannelsesbladet.dk
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PERSONLIGE 

LØSNINGER 
BEGYNDER MED,   

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.

Udd_210402_Pro-Løsninger_220x270.indd   1Udd_210402_Pro-Løsninger_220x270.indd   1 15.03.2021   09.1615.03.2021   09.16



Håbets og hand-
lingens pædagogik 
– undervisning i Ver-
densmål og bære-
dygtighed 
AF ANDY HØJHOLT OG THOMAS RAVN-
PEDERSEN. FORLAG: HANS REITZELS 
FORLAG. ANTAL SIDER: 316. PRIS: 300 
KRONER.

   

Det tog tre år at formulere den tekst, vi 
i dag kender som FN’s 17 Verdensmål 
for bæredygtig udvikling og vedtagelsen 
blev proklameret 25. september 2015. 
193 lande tilsluttede sig – her iblandt 
Danmark. Men selvom bæredygtighed 
ikke er indskrevet som ideal i den dan-
ske skolelov, giver denne nye globale 
dagsorden anledning til pædagogisk 
nytænkning.

Andy Højholt og Thomas Ravn-
Pedersen har indsamlet og redigeret 
bidrag fra en række af landets dygtigste 
forskere og undervisere. Læseren får 
indblik i klima og bæredygtighed i et 
børneperspektiv. 2020-erne er udnævnt 
til Verdensmålenes årti, og målet er at 
fremelske, fastholde og videreudvikle 
både kritisk erkendelse og handlekraft. 
I fjorten kapitler vises “hvordan vi som 
undervisere kan hjælpe med at fremme 

håb og handlekraft – og integrere bære-
dygtig udvikling i undervisningen”. 

Teksten rejser de grundlæggende 
spørgsmål om, hvad bæredygtighed og 
klima egentlig er for nogle størrelser? 
Hvilke nye krav stiller denne dagsorden 
til vores måde at tænke læring og under-
visning på? Og hvordan er det muligt at 
undervise med målet om at skabe håb, 
engagement og aktiv deltagelse i BÅDE 
det personlige liv OG hele verdens udfor-
dringer? Svarene på disse spørgsmål gi-
ver bogens forfattere forskellige bud på.

“Håbets og handlingens pædagogik” 
er udformet med et sjældent indbydende 
layout. Tekst, vignetter og illustrationer 
fremstår både tydelige og fornøjelige 
med et farvevalg helt i overensstem-
melse med paletten, som Verdensmålene 
generelt præsenteres med: Smagfuld, 
stimulerende – ja, nærmest lækker.

Indholdet i “Håbets og handlingens 
pædagogik” falder i tre dele. Efter en in-
troduktion til tekst og tema følger et af-
snit om pædagogen Paulo Freire, forfat-
teren til manifestet om “de undertryktes 
pædagogik”.

Så er scenen sat til forståelse af oplys-
ning, viden og handling som grundlag 
for menneskelig frihed. Forfatterne taler 
om “Verdens vigtigste plan” – realise-
ringen af Verdensmålene – og hvordan 
spredte, diffuse ideer om at arbejde op 
imod tiltagende forurening, internatio-
nal økonomisk krise og stigende ulighed 
i fordeling af verdens goder blev til fælles 
mål og forpligtelse. Processen hertil var 
en historisk inddragelse af flere og flere 
mennesker, der fra næsten hele verden 
og alle lag af samfundet blev involveret 
i udformningen af den nye dagsorden. 
Resultatet blev FN’s Verdensmål.

Bogens tre dele er: Introduktion til 
Verdensmålene. Bæredygtighed i skolen 
og handlingsorienteret didaktik.

Hvert af bogens 14 kapitler indledes med 
en ægte smagsprøve på det følgende ka-
pitel. Få velvalgte sætninger, der skærper 
appetitten. Herefter en kort indledning 
og et eller to refleksionsspørgsmål. Så 
følger brødteksten, og kapitlet afsluttes 
med litteraturliste og inspiration til op-
summering. Her kaldet “Tid til tanke og 
handling”.

Bogen er skrevet til lærer- og pædagog-
studerende samt lærere og pædagogisk 
personale i skolen.

De enkelte kapitler eller Verdensmål gi-
ver i sig selv stof til eftertanke og udforsk-
ning i utallige sammenhænge.

Teksten bliver fulgt på vej med forfat-
ternes tese, om at “… for at det skal lykkes 
med en omstilling af vores samfund og 
en kvalificering af uddannelserne i en tid 
præget af nødvendig forandring … har vi 
behov for et positivt og konstruktivt … syn 
på muligheder”. Det tilbyder denne bog så 
rigeligt.

Det er umuligt at fremhæve det ene 
af bogens kapitler for det andet. Alle har 
relevans, men går til emnet med forskel-
lig faglig tilgang. Som eksempler kan dog 
nævnes Kapitel 6. “Livsmod og bæredyg-
tighed”, Kapitel 7. “ Bæredygtighed i et 
trivselsperspektiv” eller Kapitel 10. “Læ-
ring i en krisetid”.

I kapitel 11 “Samskabelse – en vej til 
bæredygtighed i børnehøjde” fremhæver 
forfatteren, at netop samskabelse indta-
ger en særlig plads på listen. For, som det 
fremgår, vil ingen af de øvrige mål kunne 
realiseres, hvis ikke børn og voksne evner 
at skabe kontakt, samarbejde og udvikle i 
fællesskab.

Her gives massevis af inspiration til 
samtale og handling. I korte møder på 
skolemarken, i nærmest samtlige skole-
fag, forældreaftener eller temauger med 
kontakt ud af skolemiljøet.

“Håbets og handlingens pædagogik” kan 
anbefales på varmeste. Højholt og Ravn-
Pedersen leverer et vægtigt og umiddel-
bart tilgængeligt materiale om et aktuelt 
og særdeles relevant emne.

Der ER mange ord og opremsninger, 
men undertegnede oplever det først og 
fremmest som udtryk for forfatternes iver 
og store viden. Der er på intet tidspunkt 
fare for at snuble. At forstå, få indsigt i 
og arbejde pædagogisk med dette store, 
udfordrende emne må være en både nyttig 
og værdig opgave for enhver underviser.

Marianne Bindslev

Nye bøger  
og læremidler

A N M E L D E LS E R
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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.

På gaden 
AF ADIL ERDEM. FORLAG: STRAARUP & 
CO. ANTAL SIDER: 148. PRIS: 250 KRO-
NER (PAPERBACK).

   

”På Gaden” består af interviews med 
unge hjemløse. Deres skæbner er for-
skellige: Alireza, den udviste flygtning, 
er gået under jorden. Malak er flygtet fra 
et tvangsægteskab, og Andreas med de 
højtuddannede forældre har ADHD.

Bogens skæbner er mangeartede, 
både etnisk, økonomisk, socialt og 
geografisk. Interviewene er sobre og 
informative. Alt kommer med, ikke kun 
de ting, bogens hovedpersoner er blevet 
udsat for, men også, hvad de har udsat 
andre for. Er det for eksempel nødven-
digt at slå sin farmors elskede kat ihjel?

Adil Erdem fortjener stor ros for at 
få hele historien, usentimentalt, uden 
fordomme og løftede pegefingre. Og for 
at sætte sig selv i baggrunden, diskret, 
men effektivt. Det er ikke nogen lille 
kunst at skabe den tillid, der kan få et 
andet menneske til at åbne op om for-
hold, de måske ikke er alt for stolte over.

Bogen er meget nem at overskue, og 
sproget er klart og enkelt, uden at være 
primitivt.

“På Gaden” vil egne sig til dansk og 
samfundsfag i udskolingen, men vil 
også kunne bruges på højere niveauer. 
Netop fordi bogen ikke forfalder til nem 
moraliseren og fordømmelse, men har 
nuancerne med, vil den egne sig til ud-
dybning og diskussion af hjemløshed, 
blandt unge og i det hele taget. Og må-
ske vil den også medføre en mere gene-
rel diskussion af menneskelige relatio-
ner i Velfærds-Danmark? Det kan godt 
være, at hjemløse Malik bliver behandlet 
bedre i Danmark end i Rumænien – men 
er det godt nok? 

Martin Dybdal

Ordblindevenlig  
undervisning i fagene 
– unge og voksne
AF LINE LORENZEN. FORLAG: AKADE-
MISK FORLAG. ANTAL SIDER: 96. PRIS: 
199,95 KRONER.

   

Denne fremragende bog henvender sig 
til lærere, der underviser ordblinde unge 
og voksne i for eksempel FGU/VUC-regi 
eller på de ordinære ungdomsuddan-
nelser og er den bog, vi har manglet på 
ordblindeområdet i mange år. 

Bogen bliver introduceret med gene-
relle teser om ordblindhed, automati-
seret læsning og de emotionelle følger 
af ordblindhed. De resterende kapitler 
handler mere om selve den praksis, 
man som lærer kan opsætte for den 
ordblinde elev. Samtidigt beskriver 
forfatteren, Line Lorentzen, også helt 
konkret den tekniske indgang til læse-
skriveteknologien (LST). Forfatteren 
konkretiserer, hvilke forskellige læse-
strategier og hukommelsesstrategier 
du som lærer kan introducere for dine 
elever. Hun beskriver også den stillad-
serede, ordblindevenlige undervisning 
i forskellige kontekster. Endelig bringes 
der egentlige eksemplariske undervis-
ningsforløb. 

Igennem hele bogen er der forskellige 
skemaer med tjeklister/hukommelses-
kort til eleverne. Disse tjeklister kan 
godt være ret teksttunge, og allerede her 
kunne man tænke, at den ordblinde elev 
er udfordret. Bogens forfatter foreslår 
så, at eleven kan arbejde med skemaerne 
på for eksempel en pc, med sit skrive/
hjælpeprogram, og blandt andet også 
med delt skærmvisning. Det nævnes i en 
hurtig sidebemærkning, hvordan man 
rent teknisk laver delt skærmvisning. 
Der er dermed hele bogen igennem, 
intet der bliver taget for givet. Alt in-

troduceres. Her kan den ganske erfarne 
ordblindelærer springe de tekniske 
anvisninger over, men hvor må det være 
rart som helt ny på feltet at have disse 
anvisninger samlet et sted i en didaktisk 
sammenhæng.

Forfatteren bringer tre korte ordblin-
deberetninger, hvor de ordblinde unge 
selv får en stemme. Jeg savner måske 
lidt her et fokus på den ordblindes nega-
tive selvbillede, og så netop her den læ-
ringsmæssige udfordring i at overbevise 
den ordblinde om, at det faktisk ikke er 
snyd at bruge LST. 

Derudover savner jeg, at der måske 
havde været et kapitel, der beskrev bru-
gen af LST i forskellige prøvesituationer. 
Naturligvis skal den ordblinde unge lære 
strategier i selve undervisningssituatio-
nen og så selv kunne trække disse ind i 
en prøvesituation. Der er blot nogle af 
de tekniske ting, som beskrives i bogen, 
der ikke ville kunne anvendes i en prø-
vesituation som for eksempel brug af 
Google Docs. Ligeså tænker jeg heller 
ikke, at eleven for eksempel kan bruge 
de rigtigt gode tjeklister til de skriftlige 
prøver.

Hvert kapitel indledes i øvrigt med 
en skematisk gennemgang af, hvad de 
indeholder. Samtidigt kan læseren selv 
skrive egne noter ind sidst i hvert kapi-
tel, hvor der også er nogle gode refleksi-
onsspørgsmål.

Jeg giver bogen topkarakter og skal 
selv i gang med at bruge mange af tin-
gene i min egen undervisning. Bogen 
burde være fast pensum på for eksempel 
ordblindelæreruddannelsen i Danmark, 
men egentlig også læreruddannelsen 
som sådan.

Lotte Max Ibsen Bank
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Gyldendal Erhvervsuddannelser

Gyldendal Uddannelse

Nye læremidler 
på vej. Vil du 
være med?

Vi arbejder lige nu på at udvikle spændende og fleksible 
læremidler, som kommer til at dække kernestoffet i grund- 
forløb 1 & 2 på fødevareuddannelserne. Materialet bliver 
suppleret med praksisrettede læringsforløb, opgaver og 
cases til både lærere og elever. Vi er godt i gang med 
udviklingen, og hvis du vil dele dine erfaringer eller idéer 
med os, kan du henvende dig direkte til forlagsredaktør, 
Helle Grubbe. 

Følg med og tilmeld dig nyhedsbrevet på
gyldendal-uddannelse.dk/Foedevarer

Kontakt forlagsredaktør, 
Helle Grubbe

Tlf.: 40 20 78 16
Mail: hg@gyldendal.dk
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fra

Forråelse er en risiko i arbejdet på samme måde som stress, sekundær 
traumatisering og omsorgstræthed. Det handler alt sammen om risikoen 
for at blive slidt af de psykiske belastninger i arbejdet. 

Dorthe Birkmose er selvstændig psykolog og foredragsholder. Hun for-
tæller på fyraftensmøder for Uddannelsesforbundets medlemmer rundt i 
landet, hvordan hun selv oplevede forråelsen helt uden at opdage det før, 
det var for sent. Der var ellers faresignaler nok. 

I fortællingen kommer vi gennem de rå impulser, de negative tanker om 
andre, den nedgørende humor, tankeløsheden og ikke mindst det positive 
sprogbrug, der kan camouflere både fejl og krænkende handlinger.

Belastningerne kan opstå i undervisningen og vejledningen af eleverne 
eller i samarbejdet med markante forældre. Den kan også skyldes kon-
flikter med andre professionelle, ledelsesmæssige problemer, bureaukrati 
eller den politiske reform-iver. Forråelse er en overlevelsesstrategi, hvor 
man gør sig hårdhudet, distanceret og rå for at kunne håndtere egne af-
magtsfølelser. 

Møderne afholdes fra klokken 16-18 i: 
• København den 4. november
• Odense den 23. november 
• Aalborg den 2. december
• Herning den 6. december 

Tilmeld dig på www.uddannelsesforbundet.dk  
under Arrangementer. 

Læs Dorthe Birkmoses artikler, hør podcasts og se foredrag  
på www.dorthebirkmose.dk

Det gode tredje liv kræver god planlægning af både 
økonomi og trivsel.

Så hvis du gerne vil høre, hvad de skal forberede dig 
på, inden du forlader arbejdsmarkedet, så hør hvordan 
du får et godt overblik over din pensionsøkonomi og 
en gennemgang af dine muligheder med efterlønnen.

Du får også viden om, hvilke faktorer som er vig-
tige for en god overgang fra arbejdslivet til livet på 
pension. Vi anbefaler, at din ægtefælle/partner også 
deltager, så I kan få fælles inspiration. 

Webinaret afholdes på Teams, og det er muligt at 
stille spørgsmål undervejs.

Du har mulighed for at få individuel rådgivning efter 
kursusdagen.

Tilmeld dig på www.uddannelsesforbundet.dk 
under Arrangementer

Uddannelsesforbundet er medejer af Lån & Spar. 
Derfor kan du som medlem få særlige fordele, hvis 
du opretter konto eller skal optage lån i banken. Du 
kan læse mere på Uddannelsesforbundets hjem-
meside eller gå direkte til Uddannelsesbanken på 
www.lsb.dk/lob/ufb/

Kom til gratis fyraftensmøde 
om forråelse på arbejdspladsen

Bliv forberedt til den 
tredje alder på webinar

Dit fagforbund  
er også bankejer

Bliv 
– opdateret på 

– inspireret til og 
– klogere på  

forbundets tilbud
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Det faglige råd denne gang er lidt 
anderledes, end det plejer at være. 
Det retter sig ikke kun mod den en-
keltes vilkår, men handler mere om 
kollegialt fællesskab. 

I dette efterår arbejdes der på 
Uddannelsesforbundets arbejds-
pladser med de nye arbejdstidsaf-
taler, som omfatter de fleste af ud-
dannelsesforbundets medlemmer. 
På nogle skoler på det kommunale 
område er aftalen trådt i kraft 
efter en proces, hvor ledelse, til-
lidsrepræsentanten og lærere har 
gennemført de aftalte drøftelser 
og processer. Og på de fleste skoler 
er forberedelsesarbejdet nu i gang.

Det faglige råd er, at du som 
lærer i denne proces arbejder for at 
få indflydelse på dine vilkår. Både 
i forhold til indhold og omfang af 
dine egne opgaver og balancerne 
her. Men særligt at du og dine kol-
leger også tænker fælles, kollegialt 
og professionelt for at sikre vilkår, 
så I alle kan løse den undervis-
ningsopgave, I er ansat til på sko-
len/institutionen. 

Arbejdstidsaftalerne gør det 
klart, at I har krav på transparens i 
forhold til prioritering og planlæg-
ning af jeres opgaver som lærer. 
De gør det også klart, at jeres til-
lidsrepræsentant skal inviteres til 

et konstruktivt samarbejde med 
ledelsen, der sikrer dette.

Før arbejdstidsaftalerne un-
dersøgte Lærerkommissionen, 
hvad der skulle til, hvis lærere skal 
kunne arbejde professionelt. Ikke 
overraskende satte kommissionen 
streg under, hvad, der skal til for, 
at lærere kan lykkes med deres 
undervisning. Det er i arbejdstids-
aftalerne blevet til formålet om ”at 
understøtte sammenhængen mel-
lem arbejdstid og opgaver og et ri-
meligt forhold mellem undervisning 
og forberedelse”.  

Denne formulering er helt central 
i drøftelserne med ledelsen. Drøf-
telser, som tillidsrepræsentanten 
tager, men med jer som ”baglandet” 
i klubber og foreninger. Her er mu-
ligheden for at sætte godt lærer-
arbejde på dagsordenen og støtte 
tillidsrepræsentanten i arbejdet 
med ledelsen om prioriteringerne. 

På alle skoler/institutioner skal 
der med den ny arbejdstidsaftale 
afvikles et årligt samarbejdsmøde, 
hvor alle lærere deltager for at 
kvalificere skoleplanen og særligt 
prioriteringen af lærernes opga-
ver. Her er der også en betydelig 
indflydelsesmulighed, som lærere i 
fællesskab kan gøre brug af.

De nye arbejdstidsaftaler giver 
dig mulighed for indflydelse

Et fagligt råd
Jens Dam

Forhandlingschef

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



Kontakt os, hvis du 
er i tvivl om noget 
info@praxis.dk
Tlf.: 89 88 26 72

Alfabeta er blevet 
til Praxis
Det ændrer ikke ved materialernes kvalitet eller faglighed. Den er, som du ken-
der den.

Over de næste år kan du se frem til forstærkede løsninger, der kombinerer det 
bedste fra bøgerne med Praxis’ læringsteknologier, der bruges med succes på 
landets ungdoms- og voksenuddannelser.

Find alle de kendte titler på praxis.dk

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


