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Jobcenteret ville sende VUC-
vejleder Susanne Birk tilbage 
på arbejdsmarkedet, selv om 

hun havde senfølger efter 
COVID-19. Den afgørelse har 

Ankestyrelsen nu omstødt.

Raskmeldt 
trods svære 

senfølger
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 Infocar
”Vi bruger Infocar i undervisningen, 
og tilbagemeldingerne fra elever-
ne er meget positive. Eleverne er 
specielt glade for de interaktive 
elementer, som i mange af afsnittene 
understøtter beskrivelser af de dy-
namiske processer i auto-teoretiske 
emner.”

Faglærer Ole Raal
TECHCOLLEGE

Infocar er et interaktivt træningsprogram, som elever og lærere kan  
bruge i arbejdet med fagstoffet i undervisningen – og som reference- 
materiale i det daglige arbejde ude på værkstedet.

 NYT TIL UNDERVISNINGEN AF 
ELEVER PÅ AUTOOMRÅDET



I fagbevægelsen, herunder også Uddan-
nelsesforbundet, er vi rigtig glade for, 
at der endelig er kommet en ny samlet 
bekendtgørelse for det psykisk arbejds-

miljø – og at et hjælpeværktøj til bekendtgø-
relsen, der hedder “AT-vejledning om stor 
arbejdsmængde og tidspres”, netop er blevet 
offentliggjort. 

Formålet med den nye bekendtgørelse er 
at gøre reglerne tydeligere for både ledel-
ser og medarbejdere. Det er nu slået helt 
tydeligt fast, at det altid er arbejdsgiverens 
ansvar at tilrettelægge arbejdet, så det er 
sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt 
– også når det gælder psykisk arbejdsmiljø. 

Der er brug for at sætte spot på det 
psykiske arbejdsmiljø. Det viser en spør-
geundersøgelse fra Branchefællesskabet 
for Undervisning og Forskning om trivsel 
og motivation i arbejdslivet, som en del af 
Uddannelsesforbundets medlemmer har 
deltaget i.

Ifølge undersøgelsen har mange haft 
tanker om, hvorvidt de overhovedet kan 
holde til det arbejdspres, der for øjeblik-
ket er på skolerne. En del kolleger oplever 
stresssymptomer over det stigende arbejds-
pres. Undersøgelsen viser også, at lærerne 
oplever uklare meldinger fra ledelsen, pro-
blemer med planlægning, manglende tid til 
forberedelse og et alt for højt lektionstal. 

En del lærere har i undersøgelsen tilken-
degivet en situation, som kan betegnes som 
moralsk stress. Det er en situation, hvor 
lærerne udfører arbejdsopgaver, som strider 
mod den enkeltes fornuft, eller som man 
ikke kan se meningen med. Alligevel pålæg-
ger ledelsen eller centrale regler medarbej-
derne at løse dem. Det er altså en situation, 
hvor man begynder at få ondt i maven over 
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Har du eller din kollega 
ondt i maven?

ikke at vide, hvorfor man skal udføre en gerning og til 
hvilken gavn. 

Både fra undersøgelsen og gennem snakke med med-
lemmerne ved vi, at en del lærere har overvejet at stoppe 
som undervisere og skifte branche, andre ønsker at gå 
ned i arbejdstid, og nogle sparer op for at kunne gå tid-
ligere på pension. Hertil kommer en del kolleger, der 
bliver sygemeldt som følge af presset. 

Set i det lys er det helt oplagt, at arbejdsmiljøorganisati-
onerne og tillidsrepræsentanter presser på for at få fokus 
på den nye bekendtgørelse i de lokale samarbejdsudvalg/
MIO. Der er brug for at få taget drøftelser om, hvordan det 
er muligt at sikre et optimalt arbejdsmiljø med plads og 
rum til at udføre det, vi som lærere og vejledere er ansat 
til. Nemlig undervisning, vejledning og supervision.

Det er derfor afgørende, at der laves lokale politikker 
for et godt arbejdsmiljø, så alle i organisa-
tionen kender retningen og føler sig ind-
draget i processen. Det er også afgørende, 
at tillidsrepræsentanter løfter disse po-
litikker og anvender dem til at sikre gode 
og fleksible arbejdsvilkår for lærerteam og 
den enkelte. På de statslige og kommunale 
skoleformer kan det eventuelt gøres i for-
længelse af drøftelserne om implemente-
ring af de nye arbejdstidsaftaler.  

Det er vigtigt, at vi i fællesskab hjælper 
hinanden med at løse de udfordringer, der 
spottes. Altså, at arbejdsmiljørepræsen-
tanter, tillidsrepræsentanter, ledelse og 
resten af lærerkollegiet tager drøftelserne 
både centralt på skolen, men også i afde-
lingerne på større skoler.  

Et godt arbejdsmiljø handler i første 
omgang om de ansatte, men på sigt 
også om et godt omdømme og deri-
gennem at kunne rekruttere nye 
dygtige lærerkræfter. Kun på den 
måde og i fællesskab kan vi løse 
problemerne, også selv om det er 
ledelserne, der i sidste ende har 
ansvaret for medarbejdernes ar-
bejdsvilkår. 

 „
Et godt arbejds
miljø handler i 
første omgang om 
de ansatte, men 
på sigt også om et 
godt omdømme 
og derigennem at 
kunne rekruttere nye 
dygtige lærerkræfter. 
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ARBEJDSTIDEN Lærerne på 
Vestegnens Sprogcenter har nu lavet en 

aftale om arbejdstid. Forud er gået hårde 
forhandlinger, som blev blødt op, da de 
igen kunne mødes fysisk med ledelsen.

24

 21
DENGANG DA det blev ”dag”  
for aftenundervisningen: For 100 
år siden begyndte lærerne at 
samles om at forbedre vilkårene for 
ungdoms og aftenskolelærerne.

10
COVID-19-RAMTE SUSANNE BLEV 
RASKMELDT AF JOBCENTRET 
… Men det var en fejl, og afgørelsen er nu blevet 
omstødt af Ankestyrelsen. Uddannelsesforbundet 
kalder jobcentrets håndtering for ”absurd”.
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20
FIRE FRISKE FRA 
FORSKNINGEN

22
SNEDKERLÆRER  
KARIN MARIE JENSEN  
vil have flere kvinder til at 
vælge EUD og håber, at hun 
som rollemodel kan vise 
vejen.

34
ANMELDELSER AF  
NYE BØGER OG LÆRE-
MIDLER

38
FRA UDDANNELSES-
FORBUNDET TIL DIG  
– konferencer, ferieboliger 
og et fagligt råd.

 „
Er der noget, der er 

stabilt hos VUC, så er det 
evnen til at tilpasse sig 
de samfundsmæssige 

forandringer.
Erling Klinkby, forfatter til  
”Historien om VUC”, s. 14.

30
DET ER PÅ SKOLEN,  
JEG LÆRER DANSK 
FGUeleven Hanan Khbazeh 
på 17 år træner sit danske, 
så hun kan komme på 
universitetet. Men hvorfor 
er det så svært et sprog at 
lære, har vi spurgte blandt 
andre hende om.

12
FÅ TJEK PÅ 
... hvad du må  
sige og ikke sige, når 
du er sygemeldt og 
skal til møde med 
jobcentret.
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Solid  
danskuddannelse
 ER EN KNALDGOD FORRETNING

En stor del af flygtningene i un-
dersøgelsen har uddannet sig 
inden for sosu-uddannelserne 

- netop den slags jobs, som der 
er brug for, og hvor det er nød-

vendigt at kunne sproget.
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Å rslønnen blev højere. Flere gennemførte en 
uddannelse. Jobmulighederne blev flere. De 
begyndte at få job, hvor kommunikation på 
dansk var en vigtig del af jobbet. 

Det er nogle af hovedresultaterne i et 
studie, der tager udgangspunkt i de flygt-
ninge, der fik ophold i Danmark lige efter, 

at integrationsloven blev indført i januar 1999.  Det viser også, 
at der samtidig var færre af deres sønner, der begik kriminali-
tet, når både mor og far havde gennemført en danskuddannelse 
med flere timer, end de tidligere ville have fået tilbudt. 

Studiet er baseret på en række registerdata om flygtningene 
og deres liv i Danmark gennem 18 år. Det indeholder blandt 
andet en cost-benefit-analyse af, hvad de flere undervisnings-
timer i dansk som andetsprog, som flygtningene kunne få med 
integrationsloven, har betydet for både den enkelte og samfun-
dets økonomi. 

- Investeringen blev hurtigt tjent ind, og det begyndte for 
alvor at rykke for flygtningene økonomisk seks til syv år, efter 
de var begyndt på danskuddannelsen og derefter ligger de på 
et permanent højere niveau, forklarer adjunkt Mette Foged fra 
Økonomisk Institut ved Københavns Universitet om de bereg-
ninger i studiet, der blandt andet viser værdiskabelsen af øget 
danskundervisning.

Hun er en af fem forskere fra Rockwool Fonden, VIVE, Kø-
benhavns Universitet og Davis, University of California, der 
står bag undersøgelsen. Den tager udgangspunkt i de såkaldte 
integrations-kursister, som har flygtningestatus i Danmark. 

Bedre dansk rykker mere end forringet ydelse 
Integrationsloven fra 1999 har dannet grundlag for de dansk-
uddannelser, der udbydes i dag. Loven betød en forhøjelse i 
antallet af undervisningstimer i danskuddannelserne fra 1.370 
til 1.800. Samtidig fik flygtningene nu tre år til at gennemføre 
de seks moduler, som danskuddannelserne i dansk som andet-
sprog er bygget op om. Tidligere havde de haft halvandet år til 
at nå i mål med den danskundervisning, som flygtninge har 
pligt til at gennemføre. 

Solid  
danskuddannelse
 ER EN KNALDGOD FORRETNING

Det kan betale sig at investere i 
dansk undervisning til flygtninge – 
ikke kun for den enkelte nytilkomne, 
men også for kommunerne og 
staten, der efter få år henter 
investeringen hjem. Det sætter et 
nyt forskningsstudie streg under. 

I  DY B D E N M E D 

Integrationsloven

Formålet med integrationsloven fra 
1999 var at give nytilkomne udlæn
dinge mulighed for at udnytte deres 
ressourcer og evner. Samtidig sig
ter loven efter, at udlændinge skal 
blive selvforsørgende og have mu
lighed for at deltage i og bidrage til 
det danske samfund. Loven betød 
også, at ansvaret for at give flygt
ninge danskundervisning flyttede 
fra Dansk Flygtningehjælp til kom
munerne. Samtidig blev timean
tallet, som man kunne få i dansk
uddannelserne, forhøjet med 30 
procent. Heraf skulle 20 timer være 
øremærket til borgerrettet under
visning om blandt andet danske 
værdier. Nytilkomne flygtninge blev 
spredt til alle landets kommuner, og 
de skulle kunne tilbydes danskud
dannelse på tre forskellige niveauer, 
hvor kursisterne blev fordelt  efter, 
hvor meget uddannelse, de havde 
med i bagagen. 
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Netop den øgede mulighed for 
danskundervisning er den afgørende 
faktor for, at flygtningene klarede sig 
bedre på arbejdsmarkedet, end dem, 
der fik færre timer i slutningen af 
1998, konkluderer Mette Foged og de 
øvrige forskere. Den samme effekt så 
de ikke på andre tiltag som at sprede 
flygtningene væk fra de store byer, 
eller af en lavere offentlig ydelse end 
kontanthjælp, som også var en del af 
integrationsloven. 

- Vores materiale peger på, at det 
er den ekstra danskundervisning, der 
giver flygtninge bedre muligheder 
på arbejdsmarkedet – faktisk en sig-
nifikant stigning. Vi kan ikke se en 
årsagssammenhæng mellem antallet 
af flygtninge i job og så den lave vel-
færdsydelse. Og det kan vi heller ikke 
i forhold til boligplaceringen af flygt-
ningene rundt i kommunerne og væk 
fra de store byer, siger Mette Foged. 

Den lavere velfærdsydelse, som 
var en foreløber for den nuværende 
integrationsydelse, blev kun udbetalt 
i 13 måneder, inden den blev kendt 
ulovlig. Når forskerne kiggede i sta-
tistikkerne og sammenlignede de 13 
måneder med den efterfølgende pe-
riode, hvor flygtningene igen fik den 
samme ydelse som danskerne, var 
antallet i job stort set det samme. Til 
gengæld steg antallet af både mand-
lige og kvindelige flygtninge, der blev 
taget for butikstyveri i den periode, 
hvor ydelsen var lavere. 

Kortuddannede og unge rykkede 
sig mest 
En stor del af gruppen af flygtninge, 
der bliver målt på i studiet, kom 
oprindeligt fra Irak og Afghanistan, 
hvor flere typer af arabisk er de mest 
udbredte tale- og skriftsprog. Derfor 
var der en del, der ikke kendte til det 
latinske alfabet, før de kom til Dan-

mark. Studiet viser, at netop den gruppe har 
fået mest ud den ekstra danskundervisning, 
når der fokuseres på økonomien – både for 
den enkelte og samfundet. 

Også de yngste voksne rykkede sig i sta-
tistikkerne. Især de 18-25-årige, hvor flere 
af dem gennemførte en uddannelse end i 
kontrolgruppen, der fik færre dansktimer. 
De afledte effekter var ud over en højere løn 
også, at jobbet blev mere kompliceret og er 
blandt de kategorier af jobs, hvor der i dag er 
mangel på kvalificerede medarbejdere.

- Hvis du skal gå og feje, behøver du ikke 
nødvendigvis at skulle kunne tale godt 
dansk, men det skal du, når du får et job 
som sosu-assistent. Den øgede danskun-
dervisning har ikke blot gjort flygtningene i 
stand til at gennemføre en uddannelse, men 
de kan også have job, hvor kommunikation 
er en vigtig del af jobbet, siger Mette Foged. 

En stor del af gruppen af flygtninge har 
netop uddannet sig inden for sosu-uddan-
nelserne. Studiet peger på tre job-katego-
rier, som de især har uddannet sig inden for 
efter at have fået mere danskundervisning. 
Det er netop området med personlig pleje og 
omsorg, salgs-og servicefag samt maskinbe-
tjening og montering – altså typiske job, der 
kræver en faglært uddannelse. 

Kvaliteten er afgørende
Timeantallet på de forskellige moduler på 
danskuddannelserne bliver i disse år beskå-
ret på en række sprogcentre. Det oplever de 
medlemmer af Uddannelsesforbundet, som 
arbejder på både de kommunale og de pri-
vate sprogcentre, som nogle kommuner har 
udliciteret sprogundervisning til. 

- Det kan være lidt af en black box, hvilken 
betydning færre timer kommer til at få for 
de flygtninge, som i disse år gennemgår 
danskuddannelserne. For det handler om 
den samlede kvalitet af undervisningen.  
Altså både timeantal, kvalifikationerne hos 
lærerne og andre parametre, der kan spille 
ind i forhold til, om flygtninge rykker sig, 
siger Mette Foged.

I  DY B D E N M E D 

Kort om studiet 
”Language Training and  
Refugees Intergration”

Studiet undersøger, hvad integrati
onsloven fra 1999 har betydet for de 
første flygtninge og deres familiers 
muligheder for klare sig i Danmark 
rent samfundsøkonomisk. Konklu
sionen er, at lovens mulighed for at 
forbedre det danske sprog har haft 
en stor effekt i forhold til at forbed
re flygtninges økonomi og tilknyt
ning til arbejdsmarkedet.  Studiet 
har – som det er kendt fra medicin
ske studier – en kontrolgruppe, der 
bestod af personer, som fik flygt
ningestatus i månederne op til, at 
integrationsloven trådte i kraft. Ved 
at sammenholde de to grupper, som 
kom til Danmark omkring reformen 
fra samme dele af verden, kan for
skerne se, om integrationsloven har 
haft en effekt. Her kom det frem, 
at den årlige indtægt i gennemsnit 
har været 16,500 kroner ( målt i 
2000priser) højere for de flygtnin
ge, som fik mere danskundervisning 
end  kontrolgruppen. Lige som stu
diet viser, at fem procent flere kom i 
uddannelse. Data til studiet er hen
tet fra Danmarks Statistiks forsker
ordning. Det er forskningsprofessor 
Jacob Nielsen Arendt fra Rockwool 
Fonden, seniorforsker Iben Bol
vig fra VIVE, adjunkt Mette Foged 
og ph.d. Linea Hasager fra Økono
misk Institut på Københavns Uni
versitet, der har bidraget til projek
tet sammen med økonomiprofessor 
Giovanni Peri fra Davis, University 
of California. 



UDDANNELSESBLADET 4/21 9

Om Mette Foged
Mette Foged er adjunkt ved Økono
misk Institut ved Københavns Uni
versitet. Hun arbejder med arbejds
markedsøkonomi, international øko
nomi og mikroøkonometri. Hen
des primære forskningsfelt er inden 
for migrationsøkonomi – både set 
fra den enkelte migrants og modta
gerlandets perspektiv. Hun har fået 
publiceret en række forskningsre
sultater og artikler inden for hendes 
forskningsområde. 

Vil du læse mere?
1. Launguage Training and  
Refugees’ Integration 
Studiet, som danner baggrund for 
denne artikel, hvor netop Mette Fo
ged og flere andre forskere har bi
draget.  

2. Nordic integration and  
settlement policies for refugees  
Studiet sammenligner flygtninges 
muligheder på arbejdsmarkedet i 
Danmark, Norge og Sverige.

3. En supertanker ændrer kurs  
En analyse af beskæftigelsen blandt 
personer med en ikkevestlig bag
grund på det danske arbejdsmarked 
fra 1996 til 2016. Ph.d.afhandling 
af Hans Lassen. 

Mette Foged, der netop forsker i effekter, har dog svært ved 
at tro på, at der kan komme et særligt stort sprogligt løft på de 
to-tre timers danskundervisning, som der er lagt op til i for-
slaget om nyttejob, som regeringen vil oprette. Disse job skal 
aktivere kontakthjælpsmodtagere af ikke-vestlig herkomst i op 
til 37 timer om ugen – og altså med to-tre timers undervisning. 

Job eller undervisning? 
I Danmark og for eksempel i Holland har der de seneste år væ-
ret fokus på at få flygtninge og indvandrere i job på bekostning 
af sprogundervisningen. Kongstanken har været, at et job vil 
sikre en bedre integration og gøre udlændinge selvforsørgende. 
Men forskningen viser, at der ikke er fundet forskningsmæssigt 
belæg for, at der for alvor er hold i denne tankegang. 

Samtidig er andre lande som Tyskland, Frankrig og Norge 
gået i den anden retning og har styrket sprogundervisningen til 
nyankomne. Tal fra Norge viser, at flygtningene er længere tid 
om at komme ud på arbejdsmarkedet, fordi de skal have sprog-
undervisning, men til gengæld klarer de sig bedre.

Studiet fra Danmark viser, at selv om der var ekstra udgifter 
for både kommunerne og staten ved at forhøje antallet af timer 
i danskuddannelserne for flygtninge, var investeringen tjent 
ind allerede efter fem år. Over tid er udgifterne til yderligere 
uddannelse i Danmark også blevet tjent ind. Simpelthen fordi 
flere kom i job, og lønnen også blev højere i takt med, at flere 
flygtninge tog sig en formel uddannelse. Det har haft en af-
smittende effekt på antallet af skattekroner, som flygtningene 
skal betale. 

Set i et langsigtet økonomisk perspektiv konkluderer for-
skerne derfor, at det kan betale sig at investere i en solid 
danskundervisning. 
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H Hun bliver syg med COVID-19 i de-
cember og er meget medtaget hen 
over julen. Hun har hovedpine, er 
træt, har svært ved at holde kon-

centrationen, og i februar vurderer hendes 
læge, at der stadig vil gå 2-3 måneder, før 
hun er sluppet af med sygdommen og dens 
senfølger. 

Mens Susanne Birk er sygemeldt, får 
hendes arbejdsplads, Thy-Mors HF & VUC i 
Thisted, godtgjort hendes løn med sygedag-
penge. Og i marts får hun derfor et opkald 
fra kommunens jobcenter – en såkaldt 
opfølgningssamtale. Hun beskriver sine 
symptomer og fortæller, at det går op og ned 
i forhold til hendes helbred. 

Hun fortæller også, at hun på sit arbejde 
skal have mange bolde i luften, har mange 
koordinerende arbejdsopgaver, at der er 
meget travlt på arbejdet, og at alt det gør, at 
hun har behov for at hvile sig efter arbejde.

- Jeg påpegede, at lægen havde sygemeldt 
mig og sagt, at jeg skulle tage den med ro og 
blive på halv tid. Og så fik jeg at vide lige dér 
over telefonen, at jobcenteret vurderede, at 
jeg var rask, fortæller VUC-vejlederen.

COVID-19-ramte Susanne 
blev raskmeldt  
af jobcenteret
Selv om lægen havde erklæret VUC
vejleder Susanne Birk for syg, afgjorde 
jobcenteret, at hun ikke var berettiget 
til sygedagpenge. Den afgørelse 
har Ankestyrelsen nu omstødt. 
Uddannelsesforbundet kalder 
jobcenterets håndtering for absurd.

S P OT PÅ 
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Jobcenter mener, hun skal finde nyt job
Jobcenteret afgør, at hun ikke er berettiget til sy-
gedagpenge og anbefaler hende at finde et andet 
arbejde, fordi det – ifølge jobcenteret – er selve 
jobbet, hun ikke kan håndtere. Jobcenteret konklu-
derer, at hun er uarbejdsdygtig – ikke fordi hun er 
syg, men fordi hendes arbejde er for belastende. 

- De sagde til mig, at jeg bare kan gå ud og finde et 
andet arbejde. Men jeg var jo sygemeldt. Hvad tænkte 
de, at jeg skulle søge? undrer Susanne Birk sig.

- Det var dybt ubehageligt at blive anklaget for at 
lyve om, at jeg var syg. Det er usagligt og uprofessi-
onelt. Det er da ikke andre end en selv og ens læge, 
som kan vide, om man er rask eller syg, påpeger 
Susanne Birk.

Og det er hun ikke ene om at mene. I juli af-
gjorde Ankestyrelsen nemlig, at hun rent faktisk 
var berettiget til sygedagpenge. En af Uddan-
nelsesforbundets socialrådgivere havde tidligere 

været inde over sagen og vurderet, at den skulle 
sendes til Ankestyrelsen. 

Forbund: God dag mand økseskaft-sag
Også hos Uddannelsesforbundet er man dybt for-
undret over jobcenterets vurdering.

- Hele forløbet er en god dag mand økseskaft-
sag, og jobcenterets afgørelse er absurd, mener 
socialrådgiver Erling Kure. 

Susanne Birk har selv tidligere arbejdet for et 
jobcenter, men kan heller ikke se nogen fornuft 
bag den slags afgørelser.

- Det kan da ikke være jobcenterets opgave at 
sørge for, at man ikke kan beholde sit arbejde. Det 
er helt bagvendt, man bliver jo ikke rask hurtigere 
af at blive behandlet på den måde, pointerer hun.

Thisted Kommune – og dermed jobcenteret – 
oplyser, at man ikke må udtale sig i sagen, idet 
der er tale om en personsag. 

 „
Jeg påpegede, 
at lægen havde 
sygemeldt mig 
og sagt, at jeg 
skulle tage den 
med ro og blive 
på halv tid.

Danmarks 
bedste 
a-kasse for 
lærere og 
undervisere 

Vi forstår din 
faglighed

Bliv medlem · la
ka.dk/b

liv
m

ed
le

m



Den nye Engelsk F.E.D tager udgangspunkt i artikler, originaltekster 
og billeder inden for kultur og historie i engelsksprogede lande. 
De opgavebaserede kapitler opbygger kursistens viden, mens de 
mundtlige og skriftlige kommunikationsevner styrkes. 
Og som noget nyt giver udgivelsen også eksempler på, hvordan 
kursisterne kan arbejde sammen om emner på tværs af niveauer, så 
alle rustes bedst muligt til den mundtlige og skriftlige prøve. 

Køb iBogen eller få prøveadgang på engelskfed.ibog.gyldendal.dk

Ny grundbog 
til engelsk, 

niveau 
F, E og D

Gyldendal Voksenuddannelser

Gyldendal Uddannelse
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Grundpakke 
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Jobcentrene er blandt andet sat i 
verden for at hjælpe sygemeldte. 
Men det kan ske, at jobcentret 
vurderer, at du er sygemeldt på 
grund af dit arbejdes indhold og 
derfor ikke er berettiget til syge
dagpenge, advarer Uddannelses
forbundet.

Bliver du først meldt rask af 
jobcenteret, stopper dine syge
dagpenge, og det er meget van
skeligt at fortryde. Og skulle du 
komme til at fortælle, at der er 
forhold i dit arbejde, som er bela
stende, risikerer du, at jobcente
ret stopper dine sygedagpenge, 
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Pas på, hvad du siger til 
jobcenteret, når du er sygemeldt 

Berettiget til sygedagpenge
Jobcentret vurderer i første omgang, om 

du er uarbejdsdygtig ved din sygemelding, 
og herefter løbende. Efter tre måneders 

sygefravær kan jobcenteret indkalde dig til 
en samtale for at se på hele dit uddannel

ses og beskæftigelsesområde. Og ved den 
vurdering ser jobcenteret på, om du kan 
påtage dig andet arbejde end det, du al

lerede har eller havde før din sygemelding. 
Vurderer jobcentret, at du ikke længere er 
uarbejdsdygtig, ophører sygedagpengene.

Tænk nøje over, hvad du siger
Har du en samtale om sygedag
penge med jobcenteret, skal du 

tænke grundigt over, hvad du siger.

Du bør ikke give flere informatio
ner, end jobcentrene beder om. Jo 

flere oplysninger du giver, desto 
mere kan jobcentrene fortolke på 
det, du siger. Og det kan betyde, 

at jobcenteret ser på andre forhold 
end selve dit sygdomsforløb.

Lad dig ikke presse til 
raskmelding
Det kan være vanskeligt at kla
ge over jobcenterets afgørelse, 
når først du er blevet raskmeldt. 
Derfor er det vigtigt, at du ikke 
lader dig presse til at blive rask
meldt, før du reelt er rask. 

Vælger jobcenteret at raskmel
de dig, selv om du ikke er enig, 
bør du bede om dokumentation 
for afgørelsen. Herefter kan du 
konsultere din læge og under
søge dine rettigheder ved at 
kontakte Uddannelses forbundet 
for vejledning.

også selv om du har en sygdom, 
som ikke har noget med dit ar
bejde at gøre.

Det fortæller Erling Kure, der 
er socialrådgiver i Uddannelses
forbundet.

 Får du for eksempel stress 
af dit arbejde, så skal jobcenteret 
vurdere, om du kan raskmeldes, 
fordi det er selve din arbejds
plads, der er årsag til din sygdom. 
Så forventes du i stedet at finde 
et andet job, hvor du forhåbentlig 
ikke vil blive udsat for stressende 
forhold, forklarer Erling Kure.

Årsagen er, at din arbejds

plads får refusion af kommu
nen, så længe du er sygemeldt. 
Jobcenteret har derfor som en af 
sine opgaver at sikre, at refusio
nen er berettiget.

Erling Kure fortæller, at det 
kan føre til, at jobcentrene træf
fer afgørelser, som ikke nødven
digvis er til gavn for den syge
meldte, og at det af den grund 
også kan være svært at gennem
skue jobcentrenes logik. Erling 
Kure har derfor samlet et par råd 
til, hvordan du som sygemeldt 
kan gribe en sygedagpengesam
tale i dit jobcenter an. 



Den nye Engelsk F.E.D tager udgangspunkt i artikler, originaltekster 
og billeder inden for kultur og historie i engelsksprogede lande. 
De opgavebaserede kapitler opbygger kursistens viden, mens de 
mundtlige og skriftlige kommunikationsevner styrkes. 
Og som noget nyt giver udgivelsen også eksempler på, hvordan 
kursisterne kan arbejde sammen om emner på tværs af niveauer, så 
alle rustes bedst muligt til den mundtlige og skriftlige prøve. 

Køb iBogen eller få prøveadgang på engelskfed.ibog.gyldendal.dk

Ny grundbog 
til engelsk, 

niveau 
F, E og D

Gyldendal Voksenuddannelser

Gyldendal Uddannelse

iBogen 
indgår også i
Grundpakke 

AVU
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Hver anden VUCinstitution kører med underskud, 
samtidig med at der er udsigt til færre kursister. 
Konsekvensen kan meget vel være, at såvel 
afdelinger som hele institutioner må lukke.

Underskud præger fortsat VUC-institutionerne, 
som er gået i gang med at fyre

T E M A: V U C
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H Da VUC-sektoren i slutningen af 2019 

advarede om, at flere af landets knap 
70 VUC-afdelinger var i fare for at 
måtte lukke, fik institutionerne en 

økonomisk håndsrækning fra Christiansborg, 
som gjorde, at de kunne overleve – en stund. 

På trods af flere ekstraordinære tilskud havde 
12 ud af landets i alt 24 VUC-institutioner som af-
lægger selvstændigt regnskab, underskud i 2020. 
Og i perioden 1. august 2020 til 8. november 2021 
er der da også blevet afskediget 62 lærere ud af i 
alt omkring 800 ansatte på VUC, der vejleder og 
underviser i de almene fag svarende til et niveau 
på 9.-10. klasse på AVU og FVU. Det viser optæl-
linger, som Uddannelsesbladet har foretaget.

- Det står virkeligt slemt til lige nu. Vi snakker 
om lukningstruede institutioner, advarer Pernille 
Brøndum, formand for lederorganisationen Dan-
ske HF & VUC.

2021 kan blive katastrofeår
Hun påpeger, at selv om hver anden VUC-institu-
tion kører med underskud, så ser regnskaberne 
faktisk bedre ud, end de reelt er, fordi VUC-insti-
tutionerne under corona har fået særlige tilskud 
og midlertidigt har haft færre udgifter. 

- Der er meget større underskud på vej i inde-
værende år, ligesom der vil komme fyringsrun-
der, fordi vi ikke kan få budgettet til at hænge 
sammen i år. Mit bud er, at 2021 bliver et kata-

strofeår for VUC, vurderer Pernille 
Brøndum.

Som eksempel nævner hun Nordvest-
sjællands HF & VUC, der har omkring 
450 årskursister, og som hun selv er 
rektor for. 

- Vi har fået knap to millioner kroner 
i tilskud under corona og har budgetter, 
der ikke er brugt op. Alligevel kommer 
vi formentlig ud med en million i un-
derskud, fortæller Pernille Brøndum.

Kursisterne fosser ud
Årsagerne til VUC-institutionernes 
pressede økonomier er flere, men skyl-
des hovedsageligt tilbagegang i antal-
let af kursister. En udvikling, som den 
højkonjunktur, der er opstået i kølvan-
det på corona-nedlukningerne, ifølge 
Danske HF & VUC blot vil accelerere.

- Sådan som kursisterne fosser ud 
lige nu, er vi på vej ind i en krise her i 
efteråret, som var svær at forudsige for 
bare et halvt år siden, forklarer Pernille 
Brøndum.

Højkonjunkturen har ifølge Danske 
HF & VUC ind til videre medført et 
gennemsnitligt aktivitetsfald på enkelt-
fagsuddannelserne på 13 procent sam-
menlignet med sidste efterår. 
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Underskud præger fortsat VUC-institutionerne, 
som er gået i gang med at fyre

På trods af flere ekstraordinære tilskud     havde 12 ud af landets i alt 24 VUC-
institutioner, som aflægger selvstændigt regnskab, underskud i 2020.



16 UDDANNELSESBLADET 4/21

VUC er i krise. Men VUC har altid været en institutionsform, som har været 
i stand til at tilpasse sig. Og også i den nuværende krise er der en udvej. 
Danmark mangler nemlig kvalificeret arbejdskraft – især de kortuddannede 
skal opkvalificeres – og her kan VUC komme til at spille en central rolle.

VUC skal og kan tilpasse sig 
de nye tider

Den gode nyhed er, at selv om det bliver færre og 
færre, så får omkring 100.000 kursister hvert 
år stadig undervisning på VUC, og syv ud af ti 
af dem kommer i job eller videre i uddannelse 

seks måneder, efter at de har afsluttet deres uddannelse 
på VUC.

Den dårlige nyhed er, at VUC-institutionerne er i en 
alvorlig økonomisk krise. Halvdelen af landets i alt 24 
institutioner, som aflægger selvstændigt regnskab, kører 
med underskud. Underskud, der forventes at gribe om sig 
i den kommende tid. For højkonjunkturen, vi netop nu 
befinder os i, har i gennemsnit medført et aktivitetsfald 
på enkeltfagsuddannelserne på 13 procent sammenlignet 
med sidste efterår. 

Fremtiden er derfor ikke umiddelbart lys for VUC, og 
spørgsmålet er, hvordan VUC-institutionerne skal ind-
rette sig for at overleve.

Svaret skal ifølge Uddannelsesforbundet, Gymnasie-
skolernes Lærerforening og lederforeningen Danske HF 
& VUC findes med en kombination af en langsigtet vision 
for voksnes uddannelse og en række forslag til indsatser 
på kortere sigt.

Opsvinget kræver kvalificeret arbejdskraft
Højkonjunkturen, som for alvor har taget fat oven på 
corona, er årsag til, at mange potentielle VUC-kursister 
kommer i job og dermed ikke har tid og motivation til at 
uddanne sig. Det er alligevel vigtigt at fastholde VUC’s til-
bud til dem, der har behovet, lyder vurderingen. 

- Skal vi have flere faglærte, kan man ikke nøjes med at 
have blikket rettet mod de unge. Det er også nødvendigt 
at få en stor gruppe af de kortuddannede til at tage en 
erhvervsuddannelse. Og det kan de ikke uden at have de 
nødvendige almene kvalifikationer med sig, pointerer 
Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, 
som desuden peger på, at efteruddannelse fremover er 
en forudsætning for at være i spil til de faste stillinger på 
arbejdsmarkedet.  

VUC skal være – endnu – mere fleksibel
Skal VUC lykkes med at udnytte det potentiale, 
kræver det dog, at VUC bliver endnu mere fleksi-
bel, end tilfældet i forvejen er. Både hos Uddannel-
sesforbundet og Danske HF & VUC vurderer man 
nemlig, at vi ser ind i en fremtid, hvor man som 
arbejdstager i højere grad skifter frem og tilbage 
mellem arbejde og uddannelse.

- Og der er det ikke virksomhederne og arbejds-
tagerne, som skal indrette deres arbejdsliv efter 
VUC. Det er os på VUC, der skal indrette vores til-
bud og beredskab efter arbejdstagerne, selv hvis de 
den ene uge kan komme to dage og den næste kun 
to timer. Vi skal være der: fleksibelt, digitalt og 
med fremmøde – der, hvor det passer kursisterne, 
påpeger Pernille Brøndum, formand for lederorga-
nisationen Danske HF & VUC.

Hun mener, at VUC allerede er meget fleksibel, 
når det gælder enkeltfag, men at institutionerne 
skal blive bedre til at gøre hele hold mere fleksible. 

Lederorganisationen ser desuden et stort poten-
tiale i forhold til integration, især når det gælder 
VUC’s AVU-forløb. Det falder nemlig godt i tråd 
med politikernes visioner for arbejdsmarkedet. 
Regeringen vil således afsætte omkring 140 millio-
ner kroner til over fire år at få flere af de i alt om-
kring 80.000 kvinder med indvandrerbaggrund, 
der står uden for arbejdsmarkedet, i job.

- Vi skal som samfund integrere flere ikke-vest-
lige kvinder. Og VUC er faktisk allerede specialise-
ret i integration, påpeger Pernille Brøndum.

Forkerte kursister, der falder fra
Aktuelt er problemet for VUC-institutionerne 
imidlertid, at færre kursister melder sig til kur-
serne. Det gælder især gruppen, der ikke har taget 
9. klasse, 10. klasse eller en ungdomsuddannelse. 

Og det flugter ifølge Danske HF & VUC til gen-
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VUC er allerede 
meget fleksibel, 
når det gælder 
enkeltfag, men 
skal blive bedre til 
at gøre hele hold 
mere fleksible, 
mener lederorga-
nisationen Dan-
ske HF & VUC.



- Hos hovedparten af VUC-institutionerne vil deres 
afdelinger køre med konstant underskud, hvis der ikke 
bliver indført en anden finansieringsmodel – for eksem-
pel med nogle grundtakster til lokalafdelingerne. Sker 
det ikke, vil man blive nødt til at lukke lokalafdelinger, 
og VUC-tilbuddet vil blive centraliseret mere omkring de 
større byer, advarer Hanne Pontoppidan.

Politikerne tager ikke ejerskab for VUC
Hos Danske HF & VUC henviser man desuden til, at 
sektoren siden seneste højkonjunktur er blevet ramt 
af de årlige to-procents-besparelser, som alle uddan-
nelser blev underlagt, og at VUC’erne oven i det er blevet 
ramt af besparelser på omkring en milliard kroner. Det 
er sket i rammefinansieringen på ordblindetaxameter, 
onlinetaxa meter og bygningstaxameter.

gæld skidt med regeringens bekymring for, at vi i Dan-
mark har 600.000 ufaglærte, som ikke er klar til fremti-
dens arbejdsmarked. 

- Vi svigter de ufaglærte, som ikke bliver forankret i 
arbejdsmarkedet. Skal man have en lang karriere, kræver 
det, at man har kompetencer, som gør, at man kan tage 
nye job og stillinger, påpeger Pernille Brøndum.

Virksomhederne har også et ansvar
Hos Uddannelsesforbundet er man enig i, at VUC skal 
blive endnu mere fleksibel, men fremhæver samtidig, at 
det ikke alene er VUC-institutionerne, som skal udvise 
ansvarlighed – ikke mindst i de indeværende opgangsti-
der.

- Vi har også brug for, at arbejdsgiverne tager et ansvar 
i forhold til deres ansattes kvalifikationsniveau. Og vi 
har brug for, at jobcentrene meget tydeligt fortæller de 
ledige, at de skal bruge ledighedsperioden til at tilegne 
sig mere solide almene kvalifikationer, opfordrer Hanne 
Pontoppidan.

Uddannelsesforbundet og Danske HF & VUC skriger 
samtidig på, at der tages ansvar fra politisk side.

En vision og 14 anbefalinger

Uddannelsesforbundet, Gymnasieskolernes Lærer
forening og Danske HF & VUC har fremsat et visions
papir for VUC med en vision om, at voksne til en hver 
tid skal have reel adgang til at kunne opnå de kvalifi
kationer, som til en hver tid forventes af de unge.

Visionspapiret omfatter desuden 14 konkrete anbe
falinger, der skal være første skridt mod at hive VUC 
institutionerne ud af deres aktuelle krise.

 f Fjern deltagerbetalingen på AVU og HFenkeltfag.

 f Indfør uddannelsesorlov til beskæftigede, rotati
onsmuligheder for ledige og forhøjet dagpengesats 
til almen voksenuddannelse.

 f Indfør et afdelingstaxameter for at sikre en bred 
 geografisk dækning.

 f Skab bedre rammer for, at onlineundervisning kan 
være en del af løsningen i forhold til at sikre uddan
nelse i hele landet.

 f Fasthold VUC som en samlet indgang til almen 
kompetencegivende voksen og efteruddannelse.

 f Indfør systematisk uddannelsesplanlægning og 
konkrete måltal.

 f Hæv kvaliteten for ordblindeundervisning for voksne.

 f Giv VEUgodtgørelse til almen VEU.

 f Giv virksomhederne mulighed for at betale per hold.

 f Indfør særskilt refusion til kommunerne for uddan
nelse af ledige.

 f Fasthold forberedende voksenundervisning i IT og 
engelsk.

 f Skab bedre rammer for efteruddannelse af flygtnin
ge og nydanskere.

 f Etabler smidige, målrettede og synlige overgange 
fra VUC til velfærdsuddannelserne.

 f Skab reelle uddannelsesmuligheder, for at voks
ne kan kvalificere sig til lang videregående uddan
nelse.
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T E M A: V U C

- Det betyder, at der ikke er nogen gynger og karussel-
ler tilbage. Og når det så er blevet højkonjunktur igen, 
og folk simpelthen melder sig ud af VUC i stedet for ind, 
fordi de har fået arbejde, så bliver VUC’erne for alvor 
pressede, forklarer Pernille Brøndum.

Men hvorfor prioriterer politikerne egentlig ikke VUC 
højere? Formanden for Uddannelsesforbundet mener, at 
besparelserne i høj grad skyldes, at politikerne ikke ken-
der området og tager ejerskab til VUC.

- Der er ikke nogen politikere i dag, som har haft fing-
rene nede i institutionsformen, forklarer Hanne Pontop-
pidan, med henvisning til at den seneste reform af VUC 
blev gennemført i 1989.

Som svar på de manglende visioner for VUC fra po-
litisk side har Uddannelsesforbundet sammen med 
Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske HF & VUC 
derfor formuleret et såkaldt visionspapir, der ud over at 
komme med anbefalinger til en vision også kommer med 
forslag til konkrete tiltag, som kan holde hånden under 
VUC på den korte bane, så kortuddannede også fremover 
kan få de almene kompetencer, samfundet og arbejds-
markedet forventer. 

VUC er udfordret af økonomisk tænkning
VUC står samtidig – ud over den aktuelle kursisttilbage-
gang – også over for en række mere ideologiske udfor-
dringer, mener Erling Klinkby, forfatter til bogen ”Histo-
rien om VUC” samt forhenværende VUC-lærer og -leder, 
ansat i Undervisningsministeriet og formand for Leder-

foreningen for VUC. I det 
lange løb bliver den helt 
store udfordring ifølge 
ham derfor at fastholde 
VUC som et samlet al-
ment uddannelsestilbud.

- At fastholde det som 
VUC kan: at være det 
bredtfavnende med de 
mange muligheder. Det 
har været og er udfordret 
af, at snæver økonomisk 
tænkning har været og 

er dominerende fra politisk side, når det gælder uddannelse, 
mener Erling Klinkby.

En anden udfordring, der ikke er afhængig af økonomiske 
konjunkturer, er ifølge ham at sikre, at VUC’s tilbud vedbliver 
med at være tilgængelige for flest mulige såvel geografisk som i 
forhold til forskellige målgruppers behov.

- Der er en tendens til strømlining og centralisering fra poli-
tisk side, påpeger Erling Klinkby.

VUC har før overlevet højkonjunkturer
Selv om VUC er presset i knæ lige nu, er der dog også lys for en-
den af tunnelen. Den nuværende højkonjunktur er eksempelvis 
langt fra det eneste opsving, som VUC har oplevet og overle-
vet. Institutionsformen har nemlig eksisteret i godt et halvt 
århundrede under skiftende økonomiske konjunkturer og er 
set over hele perioden vokset ganske meget i aktivitet, påpeger 
Erling Klinkby.

- Er der noget, der er stabilt hos VUC, så er det evnen til at 
tilpasse sig de samfundsmæssige forandringer. I perioder med 
højkonjunktur har man budt sig til med forskellige fleksible 
tilbud til ansatte og personer, der har behov for almen opkvali-
ficering, fortæller Erling Klinkby.

Og det er netop her, Erling Klinkby ser et lys efter krisen for 
VUC. 

- Det er en institutionsform, der kan noget unikt. VUC er 
ekstremt fleksibel, og kursisterne har mulighed for at sammen-
stykke tilbud, der passer til mange forskellige målgrupper. Og 
det kan Danmark som samfund ikke undvære, påpeger Erling 
Klinkby. 

VUC er unik som instituti-
onsform og uundværlig for 
Danmark som samfund, 
mener Erling Klinkby, for-
fatter til bogen ”Historien 
om VUC”.
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FIRE FRISKE FRA FORSKNINGEN

 Millardgevinst ved 
løft af uddannelsen af 
unge med handicap
Der kan være store økonomiske gevinster for 
samfundet ved at løfte unge med psykiske el
ler kognitive handicap bare et enkelt uddan
nelsesniveau. Det konkluderer en rapport, 
som rådgivningsvirksomheden COWI har ud
arbejdet for det Centrale Handicapråd. Over 
et arbejdsliv – hvilket i rapporten er sat til 35 
år – vil et uddannelsesløft af bare en procent 
af de unge med et psykisk eller kognitivt han
dicap – svarende til 1.330 personer – generere 
mere end 1,2 milliarder kroner til samfunds
kassen. Tilsvarende vil et løft på blot et enkelt 
uddannelsesniveau af ti procent af gruppen 
af unge med handicap give en samfundsøko
nomisk gevinst på over 12 milliarder kroner, 
mens udgiften vil ligge på små fire milliarder 
kroner.

Stilstand i andelen 
af erhvervs ud
dan nede, som 
videreuddanner sig
Det kniber med at få flere erhvervsuddannede 
til at begynde på en erhvervsakademi eller 
professionsbacheloruddannelse. Det konklu
derer en undersøgelse fra Danmarks Evalu
eringsinstitut (EVA). Mens det i 2010 var 5,7 
procent af de erhvervsuddannede, som gik i 
gang med en erhvervsakademi eller profes
sionsbacheloruddannelse inden for to år, efter 
at de havde færdiggjort deres erhvervsuddan
nelse, var det 5,8 procent i 2017. Undersøgel
sen viser imidlertid også, at der er en større 
andel af unge, som videreuddanner sig på en 
erhvervsakademi eller professionsbachelor
uddannelse, efter endt erhvervsuddannelse.

Relation til lærerne 
er afgørende for 
fastholdelse af EUD
elever
Især relationerne til lærerne er afgørende for 
elevernes trivsel på erhvervsuddannelserne. 
Det viser en undersøgelse fra Danmarks Eva
lueringsinstitut (EVA). De elever, der trives 
dårligst på erhvervsuddannelserne, er da også 
netop dem, som slider mest med relationen til 
læreren. Omkring 50 procent af eleverne, der 
trives allerdårligst, oplever således ikke, at læ
reren respekterer dem eller giver dem faglig 
hjælp, når de har brug for det. Og 60 procent 
oplever ikke, at lærerne forklarer tingene, så 
de forstår dem. Undersøgelsen viser samtidig, 
at der er en sammenhæng mellem mistrivsel 
blandt eleverne og frafald på erhvervsuddan
nelserne.
 

Knap hver femte 
elev i udskolingen har 
lav skoletrivsel
Omkring 12 procent af eleverne på mellem
trins og udskolingsniveau trives dårligt. Det 
viser en undersøgelse fra tænketanken Man
dag Morgen og The LEGO Foundation. Blandt 
de forhold, som kan øge elevernes trivsel, 
nævner rapporten en kærlig og tryg fami
lie, teknologi, leg og eksperimenterende un
dervisning. Især venskaber lader dog til at 
være afgørende for elevernes skoletrivsel. På 
spørgsmålet “hvad er vigtigst for, at du har 
det godt i skolen?”, svarer 56 procent på mel
lemtrinnet og i udskolingen, “at jeg har en god 
klasse, hvor ingen holdes udenfor”. Ligeledes 
fremhæver 83 procent af eleverne på mellem
trin og i udskolingen, at “jeg kan snakke og 
være sammen med mine venner”, som en af 
de tre bedste ting ved at have en mobil eller en 
computer.
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Forskningsprojek
ter, som omtales 
på denne side, er 
udgivet inden for 
det seneste halve 
år. Udgivelserne er 
udvalgt, fordi de 
kan give en brugbar 
viden på mindst et 
af de ansættelses
områder, hvor Ud
dannelsesforbundets 
medlemmer arbej
der. Konklusionerne 
i forskningen afspej
ler ikke nødvendigvis 
Uddannelsesforbun
dets holdninger.

Læs flere  
forskningsnoter  
på Udddannelses 
bladet.dk/forskning 

YX



DENGANG DA...

For 100 år siden begyndte man på starten af det, der 
i dag er Uddannelsesforbundet. Det raslede ned med 
tilslutningen til aften og ungdomsundervisningen, 
og lærere fik mellem 15-25 kroner for en vinters un
dervisning, så aftenskolerne sluttede sig i 1921 sam
men i Dansk Aftenskole Forening – DAF – for at stå 
stærkere. I 1927 blev også ungdomsskolerne opta
get, så foreningen fik navnet DAUF – Dansk Aften 
og Ungdomsskole forening. 

Foreningen havde blandt andet som mål at for
bedre honorarerne for underviserne i aftenskolerne, 
men man ville også arbejde for bedre undervisnings
materiale og efteruddannelse. Udfordringen var dog, 
at foreningen repræsenterede både ledere og læ
rere, der kunne have modstridende interesser. Og 
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Da det blev ”dag”  
for aftenunderviserne
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det gav da også en del højlydte diskussioner. 
I 1989 vedtog man på et repræsentantskabs
møde i DAUF at skifte navn til Landsforbun
det af Voksen og ungdomsundervisere, LVU. 
Det navn skulle symbolisere, at man gik fra at 
være en skoleforening til et egentlig lærerfor
bund. Og i 2009 fusionerende man yderligere 
med DTL og DPL og senere lærere i handels
skoleregi til det, der nu hedder Uddannelses
forbundet. Det gjorde man, fordi man gen
nem de 100 år overordnet har haft de samme 
mål – at tilbyde gode uddannelser til unge og 
voksne og at sørge for ordentlige arbejdsvilkår 
for lærerne. 
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LÆRER TIL LÆRER

Snedkerlærer vil have 
flere kvinder til EUD
På Herningsholm Erhvervsskole er der i flere år arbejdet med at udvikle rollemodeller 
og danne netværk for kvindelige elever. Karin Marie Jensen fra snedkerlinjen arbejder 
derfor både som rollemodel, faglærer og i styregruppen for netværket Q.
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Sidste år søgte en ud af ti unge 
kvinder EUD umiddelbart efter 
grundskolen, mens det i 2010 var 
næsten 16 procent. Men sidste 
år blev Karin Marie Jensen også 
ansat som den første kvindelige 
faglærer på Herningsholms sned
kerlinje og har taget handsken op 
for at gøre flere unge piger inte
resseret i en erhvervsuddannelse. 
Med sig har hun 30 års erfaring 
fra produktionsvirksomheder.

Netværk på 
tværs af ud
dannelserne 
Karin Marie Jensen har det sene
ste år blandt andet arbejdet med 
at holde fast i de unge kvinder 
som medlem af arbejdsgruppen 
for netværket Q på stedet. Det 
er et netværk for unge kvindelige 
elever og fungerer på kryds og 
tværs af uddannelserne til indu
stritekniker, smed, mekaniker, 
tømrer, snedker, landmand og 
lignende. Her er også den første 
kvindelige lærling, Gry Astrup 
på 18 år, der vandt DM i Skills 
på mureruddannelsen, i øvrigt 
medlem. 

 Vi har tænkt, at dette net
værk kan betyde, at pigerne 
holder lidt længere fast i uddan
nelsen. Faglærere fra andre om
råder fortæller mig, at pigerne 
ofte godt kan føle sig lidt alene 
på deres uddannelser. Og selv 
om der er store forskelle blandt 
de kvindelige elever, er der en 
anden forståelse blandt dem. Så 

i netværket får de meget ud af 
hinanden, og jeg tror, de nyder at 
se, at der er så mange andre pi
ger på værkstederne. siger Karin 
Marie Jensen. 

Netværket Q har blandt andet 
haft et møde, hvor de unge kvin
der mødtes og hørte om andre 
aktiviteter for at gøre kvindelige 
EUDelever synlige som rollemo
deller, og hvilke planer der er for 
netværket på tværs af uddannel
serne. Derudover holder de mid
dagspauser sammen en gang om 
måneden over en sodavand. Der 
er ingen dagsorden, og det er 
eleverne selv, der taler på kryds 
og tværs om noget, de selv har 
lyst at tale om.

Flere rollemo
deller er i spil
For at gøre endnu flere piger 
interesseret har Karin Marie 
Jensen for eksempel fortalt om 
EUD til eleverne på 30-35 sko
ler i Herning i coronaperioden. 
Men det er ikke kun Karin Ma
rie Jensen, der er rollemodel på 
Herningsholm. Det er de kvin
delige elever, der deltager i pro
jektet Boss Ladies, også. I okto
ber blev deltagere fra initiativet 
Girls Days in Science for piger i 
folkeskolens 4. til 9. klasse in
viteret til Herningsholms Er
hvervsskole for at møde de 
kvindelige elever herfra.

 Jeg er klar over, at 
jeg er en rollemodel. 
Så hver gang vi starter 

noget nyt, får de min baggrund 
at vide, siger Karin Marie Jensen 
og tilføjer, at hun tror, at det, at 
der er en kvindelig underviser på 
værkstedet, har betydet meget 
for pigerne. Men også for nogle 
af drengene, som hun har andre 
og ofte mere personlige snakke 
med, end hendes mandlige kol
lega har.

På snedkerlinjen var det sid
ste år kun hver tredje, der be
gyndte, som var en pige, mens 
det i år er 12 ud af 24 elever. 
Pigerne er nu også begyndt at 
vælge maskin eller bygnings
snedkerlinjen i stedet for kun 
møbelsnedkerlinjen.

Læs en længere udgave af ar-
tiklen under Uddannelsesbladet.
dk/laerer-til-laerer

Karin Marie Jensen star-
tede som møbelsnedker 
på EFG Bygge- og anlæg 
i 1989 og blev udlært i 
1994. Hun har arbejdet 
som møbelsnedker på 
tre møbelfabrikker indtil 
for fire år siden. Hun fik 
dårlig ryg og omsko-
lede sig ved at læse til 
produktionsteknolog. 
Sidste sommer blev hun 
faglærer på Hernings-
holms snedkerlinje.
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Gyldendal Erhvervsuddannelser

Gyldendal Uddannelse

Find alle dine 
AVU-materialer 
hos Gyldendal

Kontakt AVU-redaktør,
Lars Schmidt Møller hvis 
du har spørgsmål eller idéer 
til pakkens faglige indhold.

Mail: gulsm@gyldendal.dk

Hos Gyldendal har vi samlet AVU-materiale til alle kernefag og 
niveauer i én brugervenlig iBogspakke, Grundpakke AVU. Her fi nder 
du de velkendte titler, men også nyheder, som tilsammen dækker alle 
faglige mål. Du får alt, hvad du har brug for, når du skal tilgodese de 
enkelte kursisters behov og skabe levende og engagerende under-
visningsforløb – for alle. 

Læs mere om Grundpakke AVU på gyldendal-uddannelse.dk/AVU
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Efter hårde  
forhandlinger fik 
lærerne på Vestegnens 
Sprogcenter et papir  
om arbejdstid
Der kom for alvor gang i forhandlinger om en arbejdstids
aftale for de tre afdelinger på Vestegnens Sprog & 
Kompetencecenter, da møderne ikke længere forgik 
bag skærme på grund af coronanedlukningen. En ny 
aftale har siden august lagt linjen for, hvordan lærernes 
arbejdstid skal skrues sammen.

Underviserne på Vestegnens Sprog- & 
Kompetencecenter kan nu selv plan-
lægge deres individuelle forberedelses-
tid, den fælles forberedelsestid til hold-

samarbejde og samarbejde med andre afdelinger. 
Samtidig er lærernes arbejdstid blevet synliggjort, 
og de skal være mindre til stede på skolens matrik-
ler.

Det er resultatet af skolens nye papir om ar-
bejdstid, som er trådt i kraft efter sommerferien, 
og som bygger på den centrale aftale om arbejds-
tid – kaldet A20 – der blev indgået mellem kom-
munerne og blandt andet Uddannelsesforbundet i 
efteråret 2020.

Planlagde fire møder med ledelsen
Det første, som tillidsrepræsentanterne gjorde, 
da de skulle omsætte A20 til en aftale, der passede 
til de lokale forhold, var at afholde et klubmøde 
for lærerne fra alle sprogcenterets tre afdelinger 
i henholdsvis Kastrup, Ballerup og Glostrup. Her 
gennemgik tillidsfolkene A20 og talte med deres 
lærer-kolleger om, hvad de gerne vil have ud af 
aftalen.

Lærerens ønsker var relativt enkle. 

Lærerne har under 
corona-nedlukningen 

forberedt sig meget 
hjemme og kunne 

se, at det kunne lade 
sig gøre. Derfor var 
mindre tilstedevæ-
relse et af lærernes 

ønsker.
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Sådan blev 
arbejdstids-
aftalerne til
På kommunale sprogcentre  
og ungdomsskolerne
Ved overenskomstforliget i 
2018 for de kommunalt ansat
te lærere blev der nedsat den 
såkaldte Lærerkommission. 
Dens opgave var at udarbejde 
en række anbefalinger, som 
kunne danne grundlag for en 
ny arbejdstidsaftale for lærer
ne på de kommunale sprog
centre, i ungdomsskolerne og 
folkeskolen. Efter Lærerkom
missionen præsenterede an
befalingerne i 2019, blev der 
i løbet af 2020 forhandlet en 
ny central arbejdstidsaftale 
på plads. Med udgangspunkt 
i den centrale aftale skal der 
forhandles en lokal implemen
tering 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 lokalaftale, som sup
plerer den centrale aftale. 

På erhvervsskoler,  
AMU, FGU og VUC
I OK18forliget for lærer
ne i staten blev det aftalt, at 
de statsansatte lærere skul
le have en tilsvarende afta
le som de kommunalt ansat
te lærere, når den kommu
nale aftale var på plads. Der
for blev der i forbindelse med 
OK21 indgået arbejdstidsafta
ler for EUD, AMU, FGU, VUC 
samt andre mindre grupper i 
Uddannelsesforbundet. Her 
skal forhandlingerne være af
sluttet 1. januar 2022 eller 1. 
august 2022.

 „
Det var til tider en hård proces. 
Det var ikke ideelt at mødes på 
skærmen, fordi man ikke kunne 
læse hinandens kropssprog eller lige 
holde en pause og tage en kop kaffe.
Anna Gudlaugsdottir, nyvalgt fælles-
tillidsrepræsentant på Vestegnens Sprog-  
&  Kompetencecenter

For det første: mere tid til forberedelse og 
andre opgaver ud over selve undervisningen. 
Det var især eksamenslærerne, som ønskede 
mere tid til forberedelse på de afsluttende 
moduler, ligesom ordblinde-lærerne efterly-
ste mere tid til at skrive rapporter i.

For det andet: mindre fysisk fremmøde.
- Vi havde under corona-nedlukningen 

forberedt os rigtig meget hjemme. Der 
kunne vi se, at det kunne lade sig gøre, så 
det ville vi gerne have mere af – hvor det gav 
mening altså, fremhæver Susanne Anette 
Baun Sørensen, som var fællestillidsrepræ-
sentant for lærerne på alle tre matrikler på 
daværende tidspunkt.

Afgørende var det samtidig, at alle tre 
afdelinger fik de samme forhold. Tidligere 
havde lærerne nemlig 37 timers tilstedevæ-
relse – undtagen i Kastrup-afdelingen, som 
ikke havde lokaler til forberedelse. 

Virtuelle forhandlinger trak tænder
Som det næste aftalte tillidsfolkene og 
sprogcenterets ledelse fire møder – fulgt 
op af klubmøder på de enkelte afdelinger – 
frem mod at den nye arbejdstid skulle træde 
i kraft 1. august 2021. De første to møder 
foregik virtuelt på grund af corona.

- Det var til tider en hård proces. Det var 

ikke ideelt at mødes på skærmen, 
fordi man ikke kunne læse hinandens 
kropssprog eller lige holde en pause 
og tage en kop kaffe, fortæller Anna 
Gudlaugsdottir, der på daværende 
tidspunkt var Glostrup-afdelingens 
tillidsrepræsentant og i mellemtiden 
har overtaget posten som fællestil-
lidsrepræsentant.

- Man sad også hele tiden og ven-
tede på, at man kunne komme til 
at sige – og huske – det, man gerne 
ville sige i stedet for at have fokus på 
at lytte. Derfor blev fronterne kørt 
meget hårdt op, supplerer Susanne 
Anette Baun Sørensen.

- Men da vi så endelig mødtes fy-
sisk, begyndte tingene at køre, gengi-
ver Anna Gudlaugsdottir.

Ledelsen ville ikke  
forberedelsesfaktor
Det var dog ikke kun rammerne for 
møderne, som var årsag til, at for-
handlingerne ikke gik helt gnidnings-
frit til at begynde med. På enkelte 
områder havde parterne nemlig ret 
forskellige udgangspunkter.

- I det store og hele var vi enige. Vi 
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Udvalgte punkter fra  
Vestegnens Sprog- & 
Kompetence centers papir

 f Lærerne skal ikke længe
re være til stede på sko
len 37 timer om ugen, 
men i stedet 34 timer.

 f Lærerne kan i deres ske
ma og arbejdstidsopgø
relse se, hvor mange lek
tioner de har, og hvor 
mange timer der er sat 
af til blandt andet større 
funktioner og ferie. 

 f Der prioriteres i lærer
teamet, at lærerne finder 
tid til mere pædagogisk 
samarbejde.

 f Ledelsen har større fokus 
på at formidle sine visio
ner for skolen.

ville som ledelse gerne sikre nok tid til forbere-
delse, så vi kan garantere kvaliteten. Men vi ville 
ikke indføre akkord eller en forberedelsesfaktor 
per lektion, fortæller sprogcenterets forstander, 
Lars Nordborg, og tilføjer:

- Som ledelse har vi også et princip om, at læ-
rerne er organiseret i teams. Vi vil gerne have, at 
de arbejder meget tæt sammen. Vi har derfor sør-
get for, at der på skolen er de fysiske rammer for at 
arbejde i teams, og for at der er arbejdspladser til 
hver enkelt medarbejder.

Og de faciliteter ville ledelsen gerne have, at 
lærerne også benytter, når der nu var investeret i 
dem.

Gennembruddet kom på sidste møde
Dertil kom, at ledelsen gik til forhandlingsbordet 
med en viden om, at sprogcenteret endnu engang 
stod over for at skulle skære i udgifterne, samtidig 
med at kvaliteten i undervisningen skulle bevares.

- Vi vil gerne give lærerne rimelige arbejdsvilkår, 
men bliver hele tiden skåret ned i pris, samtidig 
med at vi skal have kursisterne hurtigere igennem, 
understreger Lars Nordborg.

Af samme grund holdt ledelsen sine kort tæt ind 
til kroppen – helt frem til fjerde og sidste møde.

- Vi vidste, at vi skulle i gang med besparelser 
og dermed stille større krav til lærerne. Og derfor 
ville vi gerne give noget større frihed til lærerne, 
forklarer Lars Nordborg.

Det sidste ventede ledelsen imidlertid med at 
afsløre til allersidste møde. Og dermed endte par-
terne først med at kunne give hinanden hånden i 
ellevte time.

- Til det sidste møde havde ledelsen så pludselig 
taget kage med. Vi undrede os. Men så viste det 
sig, at det var, fordi de faktisk var blevet klar til at 
komme os i møde, gengiver Susanne Anette Baun 
Sørensen, der beskriver forhandlingerne som 
svære, men samtidig anerkender, at sprogcente-
rets ledelse skal agere under vanskelige rammebe-
tingelser.

Har fået mindre tilstede værelse
Med det nye papir skal lærerne ikke længere 
være til stede 37 timer om ugen, men blot 34 
timer.

- Papiret gør, at vi i ledelsen er trygge ved, 
at lærerne er til stede, når der er behov for 
dem, uden at vi behøver at holde øje med 
det, fortæller Lars Nordborg.

Desuden fremgår det af papiret, at der 
i tilrettelæggelsen ”af arbejdstiden og ar-
bejdsopgaverne sikres tid til forberedelse af 
undervisningen”.

Rent praktisk bliver lærernes skemaer nu 
plottet ind i en Google-kalender.

- Det giver lærerne frihed til at lægge 
deres opgaver, der hvor det passer ind. Det 
er jo lærerne, der ved, hvad der skal laves 
hvornår, påpeger Susanne Anette Baun Sø-
rensen.

- Som noget nyt har vi også indført, at der 
skal findes plads i skemaerne til, at teamene 

I N S P I R AT I O N: A R B E J D ST I D

Til det sidste møde havde ledelsen taget kage med. Det undrede 
tillidsfolkene sig over. Men så viste det sig, at det var, fordi ledel-

sen var blevet klar til at komme lærerne i møde.
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 „
Papiret gør, at vi i ledelsen 
er trygge ved, at lærerne er 
til stede, når der er behov 
for dem, uden at vi behøver 
at holde øje med det. 
Lars Nordborg, forstander for Vest-
egnens Sprog- & Kompetencecenter

kan være samlede og samarbejde om at udvikle 
pædagogikken, tilføjer Anna Gudlaugsdottir.

Lærernes ønske om mere forberedelsestid til ek-
samenslærerne og tid til rapporter for ordblinde-
lærerne kunne parterne imidlertid ikke nå til enig-
hed om, idet ledelsen krævede, at andre lærere i så 
fald skulle gå ned i forberedelsestid.

Synliggørelse af skolens visioner
Med det nye papir skal ledelsen til gengæld sætte 
flere ord på dens strategi for skolen og orientere 
om, hvordan den planlægger at bruge sine midler 
for året.

- Det er godt, at ledelsen nu før sommerferien 
skal fortælle, hvorfor den har afsat så og så meget 
tid til undervisning, opgaveløsning, funktioner og 
så videre, og hvad tankerne bag er, og hvilke ind-
satsområder skolen satser på. Det giver lærerne 
mere ejerskab, fremhæver Susanne Anette Baun 
Sørensen. 

Og også ledelsen kan se fordelen i, at lærerne er 
bedre orienteret om skolens visioner.

- Der skal være en klar forventningsafstemning, 
påpeger Lars Nordborg.

Kan være vanskeligt at gennemskue
En udfordring, som tillidsfolkene og ledelserne nu 
står over for, er, at mange af lærerne synes, at det 
er vanskeligt at gennemskue arbejdstidsopgørel-
serne.

- Vi har lavet en FAQ, hvor vi gennemgår, hvor-

dan man skal forstå arbejdstidsopgørelsen, fortæller 
Anna Gudlaugsdottir og påpeger, at arbejdstidsopgørel-
serne skal gøres mindre Excelark-agtige for at blive let-
tere at forstå.

Dertil kommer, at der stadig er en række forbehold i 
forhold til lærerens arbejdstid, som kan være vanskelige 
at gennemskue – eksempelvis afholdelsen af den sjette 
ferieuge, der medfører, at lærerne i disse ferieperioder – 
naturligt nok – ikke er til stede for at undervise planlagte 
lektioner, men i stedet skal undervise mere på andre 
tidspunkter.

- Det svarer til, at man på et kontorarbejde har en stak 
papirer, som stadig ligger og skal løses, efter at man er 
kommet tilbage fra en ferie. Men det er lidt abstrakt som 
lærer, hvor man jo ikke har papirer, men lektioner. Så der 
har vi en opgave med at gøre det mere gennemskueligt 
og forståeligt for lærerne, forklarer Anna Gudlaugsdottir.

Store udsving i antallet af kursister 
En anden udfordring – som gælder for alle sprogskoler 
– er, at antallet af lektioner følger antallet af kursister, 
der går på skolen, og at antallet af kursister kan variere 
meget fra måned til måned. 

- Det gør det svært at give lærerne en helt fast arbejds-
tid, fordi arbejdsmængden derfor også varierer i løbet af 
året, forklarer Lars Nordborg.

I forhold til alle tre problemstillinger er ledelsen og 
tillidsfolkene dog enige om, at løsningen er løbende at 
informere lærerne så meget og så godt som muligt.

Og det har A20-aftalen gjort begge parter mere bevidst 
om.

Kritik: A20 er designet til folkeskolen
I det hele taget roser parterne den centrale aftale for 
at være anledning til, at ledelsen og underviserne på 
sprogskolen er blevet mere afklarede omkring en række 
arbejdsforhold og for at give medarbejderne øget indsigt 
i deres arbejdstid og arbejdsplads. Men både ledelsen og 
tillidsfolkene er også enige om, at der er forhold i A20, 
som kan forbedres – i hvert fald set med sprogskole-øjne.

- For et sprogcenter, der dækker 11 forskellige kom-
muner, som har 11 forskellige virkeligheder, så giver det 
ikke mening, at kommunerne skal være mere involveret, 
påpeger Lars Nordborg.

Også fra tillidsrepræsentanterne lyder der kritik af 
rammeaftalen.

- Vi skal stå til rådighed, når det er muligt for kursi-
sterne at gå til undervisning, og derfor har vi morgen- og 
aftenarbejde. Men i aftalen står, at man så vidt muligt 
ikke skal tilrettelægge undervisningen om morgenen og 
aftenen, pointerer Susanne Anette Baun Sørensen. 
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Færre elever  
og anderledes 
elev-sammen-
sætning på FGU 
end forventet
Der går færre elever på FGU, og de går på andre spor end 
ventet. Og det er en udfordring for undervisningen på 
institutionerne.

Fakta om antallet af unge  
og deres uddannelsesvalg

 f Der er sket en stigning i an
delen af unge, der gennemfø
rer eller er i gang med en ung
domsuddannelse. Eksempelvis 
er andelen af 18-21årige på 
en ungdomsuddannelse ste
get fra 76 procent til omkring 
86 procent fra 2019 til corona
året 2020. 

 f På samme tid er der sket et 
fald i antallet af unge, der 
modtager uddannelseshjælp, 
som unge uden uddannelse får 
i stedet for kontanthjælp. I juli 
2021 var der 4.469 16-19årige 
og 14.089 20-24årige, som 
modtog uddannelseshjælp. 
Året før var det henholdsvis 
5.373 og 17.285 – altså fald på 
henholdsvis knap 17 procent 
og cirka 19 procent.

 f Oven i det kommer, at år
gangen er mindre – altså at 
der i det hele taget er færre 
unge. Således var der 596.932 
18-25årige i tredje kvar
tal 2020 mod 588.333 i tred
je kvartal 2021, svarende til 
et fald på 8.599 unge eller 1,4 
procent.

Kilder: Det Nationale Forsknings- og 
Analysecenter for Velfærd, Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekrutterings databa-
se Jobindsats og Danmarks Statistik
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Der blev i august optaget 
1.444 færre elever end 
ventet på FGU, viser 
en opgørelse fra FGU 
Danmark. Og det er 
væsentligt færre end 

de 5.299 elever, som institutionerne 
havde forventet skulle begynde.

Samtidig går der i indeværende 
skoleår cirka 12.600 elever på FGU, 
mens der i den reform, som FGU blev 
skabt med, blev forudsat, at der ville 
gå 14.000 elever på FGU. Det vil sige 
omkring ni procent færre end ventet.
Oveni det skal lægges, at eleverne ikke 
har fordelt sig på FGU’s tre spor, som 
økonomien bag FGU’erne bygger på. 
Således går der en mindre andel af 
elever på den almene grunduddan-
nelse (AGU) end ventet, ligesom de 
går der i kortere tid.

Uddannelsesforbundet:  
De unge sendes til andre tilbud
Samtidig med at der er færre unge 
på FGU end ventet, er der fortsat 
omkring 50.000 unge, der hverken 
er i egentligt job eller får en offentlig 
ydelse. Og den gruppe unge er netop 
blandt målgrupperne for FGU, så de 
kan få en efterfølgende ungdomsud-
dannelse, påpeger Uddannelsesfor-
bundet. 

- Det handler helt klart om at tage 
udgangspunkt i de unges behov, og 
FGU er netop designet til at løfte de 
unge, der står uden uddannelse eller 

job, og som ikke er i STU-målgruppen. 
Her må vi bare konstatere, at der 
fortsat er mange unge, der får andre 
tilbud. Det holder jo ikke, hvis vi skal 
have udfoldet alle dele af FGU og der-
med tilgodese alle de unge i målgrup-
pen, siger Uddannelsesforbundets 
formand, Hanne Pontoppidan. 

Forbundsformanden påpeger 
desuden, at FGU-institutionernes 
økonomi undermineres, hvis elev-
gruppen udtyndes på grund af kon-
kurrerende tilbud.  

KL: De unge begynder i job eller 
 ungdomsuddannelse i stedet
Men når der går færre elever på FGU 
end forventet, er spørgsmålet, hvor 
de unge så ender henne. Hos KL, der 
er paraplyorganisation for kommu-
nerne, som har ansvaret for at visi-
tere de unge under 25 år til FGU eller 
andre tilbud, afviser man, at de unge i 
målgruppen sendes andre steder hen 
af kommunerne. KL mener i stedet, 
at der er flere forskellige årsager til, 
at færre unge end ventet er begyndt 
på FGU. 

- Flere unge er begyndt på en ung-
domsuddannelse, ligesom antallet af 
unge på uddannelseshjælp er faldet. 
Det vil sige, at de unge med uddannel-
sespålæg enten er begyndt på en ud-
dannelse eller er kommet i job, siger 
Peter Pannula Toft, kontorchef i KL.

Han henviser dels til et notat fra 
Det Nationale Forsknings- og Ana-

Fakta om elevtallene på FGU

 f Der er optaget 1.444 elever fær
re på FGUinstitutionerne i august 
2021 end ventet på 26 af landets 
27 FGUinstitutioner. Og det er 
væsentligt færre end de 5.299 ele
ver, som i alt 24 af institutionerne 
havde forventet skulle begynde.

 f Samtidig optages der generelt fær
re elever på AGUsporet, og varig
heden af særligt AGUforløbene er 
kortere end forventet. 

 f FGU’ernes økonomi bygger på en 
forventning om, at 53 procent af 
eleverne ville gå på AGUsporet, 
36 procent på PGUsporet og 11 
procent på EGUsporet. Imidler
tid er det blot 39 procent af elever
ne, der går på AGU, mens 57 pro
cent går på PGU, og tre procent 
går på EGU.

Kilde: FGU Danmark

Mange unge i målgruppen 
ender i andre tilbud end FGU, 
og det gør det vanskeligt at 
udfolde alle dele af FGU, på-
peger Uddannelsesforbundet. 
Modelfoto: Jens Bach

lysecenter for Velfærd, der viser, at 
andelen af 18-21-årige på en ung-
domsuddannelse er steget fra 76 pro-
cent til omkring 86 procent fra 2019 
til corona-året 2020. Dels henviser 
kontorchefen til data fra Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering, der 
viser, at der fra juli 2020 til juli i år er 
sket et fald på rundt regnet 18 procent 
blandt de 16-24-årige, der modtager 
uddannelseshjælp, som unge uden 
uddannelse får i stedet for kontant-
hjælp. 

Hos KL mener man samtidig ikke 
ubetinget, at kommunerne har et 
medansvar for og en forpligtelse i for-
hold til aktiviteten på FGU.

- Der kan være unge, som for ek-
sempel kan blive klar til at starte på 
en uddannelse, hvis de kommer i et 
kortere forløb end FGU. Det vigtigste 
er at tage udgangspunkt i den enkelte. 
Ligesom det er vigtigt at huske på, at 
målet er at få flest muligt i ordinær 
uddannelse eller beskæftigelse, me-
ner Peter Pannula Toft.  
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Er det  
danske sprog  
ikke på plads,  
udfordres eleverne 

Flere unge end antaget har vist sig at have  
store sprogproblemer, når de begynder på FGU. 
Det stiller ekstra krav til eleverne og planlægningen 
af undervisningen. FGUinstitutionerne takler 
udfordringen på forskellige måder.

Det har været en problemstilling 
lige fra starten på FGU, at der er en 
større gruppe af unge med sproglige 
udfordringer end forudset. 

- Det er min største udfordring. Havde vi 
vidst, at der kom så mange, og hvordan det lå 
med kompetenceudviklingen af lærerne, og om 
for eksempel værkstedslærerne var klædt på, 
var det noget andet, siger Cristina Bratu.

Hun underviser i dansk som andetsprog 
(DSA) på FGU i Vendsyssel, skolen i Hjørring. 
Cristina Bratu understreger, at udfordringen 
ikke gælder alle de tosprogede elever, for nogle 
klarer sig fint. 

I en modulopgave på diplomuddannelsen 
Pædagogik og læring med fokus på dansk som 
andetsprog har hun beskæftiget sig med for-
arbejdet til FGU. Her ser det ikke ud til, at der 
har været taget højde for, hvor stor en gruppe 
af FGU-eleverne, der har behov for intensiv 
sprogundervisning. Det afspejles blandt an-
det i lærerplanerne for de enkelte fag. Der er 
ganske vist læreplaner for DSA på FGU, men 
der mangler faglige mål på det introducerende 
niveau. Det er et problem, at der blot står, at 
man skal gøre eleverne klar til at få udbytte på 
G-niveau, mener Cristina Bratu.

Hvor stort er problemet?
På landsplan varierer tallet meget for, hvor 
mange elever der har vist sig at have brug for 
undervisning i DSA. En undersøgelse, som FGU 
Danmark foretog i slutningen af november 
2020, viste, at det i alt handlede om 1.362 elever. 
På 20 af institutionerne var der etableret DSA-
hold – i gennemsnit fire hold – viser undersø-
gelsen, hvor i alt 22 af de 27 FGU-institutioner 
har svaret. 

I Hjørring var der fra starten af FGU cirka 30 
procent af de unge elever, der havde brug for 
DSA-undervisning. Så der blev straks oprettet 
DSA som et selvstændigt fag til den gruppe af 
elever. Siden er der afprøvet flere modeller her. 

Cristina Bratu mener, at koden til dels er 
knækket på den almene grunduddannelse på 
FGU (AGU), ved at give DSA-eleverne ekstra 
undervisning i dansk. Men det volder proble-
mer på produktionsgrunduddannelsen (PGU). 
For skal de unge i sprogundervisningen lære 
fagsproget på det værksted, hvor de arbejder, 
eller skal de lære at tale og skrive et korrekt 
dansk? Og hvis det handler om fagsproget, skal 
Cristina Bratu både kunne favne sproget på for 

Flere fakta om  
eleverne er på vej 

Ved redaktionens afslutning er 
den planlagte følgeforskning om 
de første år på FGU endnu ikke 
udkommet. Evalueringsinstitut
tet EVA forventes at komme med 
fakta om elevsammensætnin
gen sidst i 2021. Her kommer der 
blandt andet fokus på:

 f Hvor mange elever der er 
 påbegyndt FGU fra start til 
september 2020.

 f Sociodemografiske faktorer  
– herunder andelen af elever 
med ikkevestlig baggrund.

 f Uddannelsesrelaterede 
 faktorer.

 f Indikatorer for særlige 
 udfordringer.

Der vil også – delvist – blive op
gjort, hvor mange der har modta
get specialundervisning, ikke er 
vurderet uddannelsesparate i 9. 
klasse samt andelen af tidligere 
STUelever. Der vil dog ikke være 
data for andelen med ordblindhed 
eller læsevanskeligheder.
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eksempel tømrer-, murer- og køk-
kenholdet?

Trods udfordringerne mener 
Christina Bratu, at FGU kan magte 
opgaven, for de unge befinder sig på 
det rigtige sted – i et ungemiljø – der 
skal bare være tilstrækkelig tid i nogle 
rimelige tempi. 

FGU er ikke lavet til dem
Jeanné Vetling er vejleder på FGU 
Nords Gladsaxe-afdeling, hvor det 
primært er de nyankomne unge fra 
den store flygtningestrøm i 2015, der 
går i sprogklasserne. 

- FGU er ikke lavet til dem. De er 
ikke tænkt godt nok ind i lovgivnin-
gen. Man har ikke taget højde for 
sprogindlæringen og tiden til det, 
siger Jeanné Veltling.

Hun har sammen med sin vejle-
derkollega en fortid som vejleder på 
sprogcentre. Derfor kan de screene 
elevgruppen. Men hvis de er i tvivl 
om, hvorvidt de er dygtige nok til 
dansk, er der ikke mange andre mu-
ligheder. Det er en gruppe, der mang-
ler tilbud til, mener Jeanné Veltling.

Det, der især giver problemer, er, 
at elever med sproglige udfordringer 
skal nå det samme som de andre 
elever med hensyn til genrer og lig-
nende. På FGU Nord har man derfor 
valgt at tilbyde ekstra danskundervis-
ning som valgfag. Men Jeanné Vetling 
mener, at der enten skulle være en 
mulighed for forlængelse, så eleverne 
kom på højde med de andre elever, før 
de afslutter FGU, eller at der skulle 
være et tilbud til dem, inden de kom-
mer til FGU, så de alle har mulighed 
for at komme på niveau til FGU-start. 

Kræver en længere øvebane
Gitte Hagelskjær Svart er leder af 
Ungeporten på Bornholm, der er den 
kommunale ungeindsats i kommu-
nen, der målgruppevurderer og visi-
terer til blandt andet FGU. Hun har 
også her oplevet udfordringen med, 
at nogle unge ikke har været sprogligt 
klar til at komme på FGU’en. Men 
generelt er FGU en ny institution, og 
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hvad skal sådan en størrelse rumme, 
spørger hun:

- Det tror jeg, at man rundt om-
kring i ungeindsatserne i landet kan 
være i tvivl om og bøvler lidt med: 
Hvor er top og bund i den her mål-
gruppe? 

Gitte Hagelskjær Svart vil ikke for-
holde sig til, om man vil kunne for-
længe FGU-tiden for DSA-eleverne. 
Det er en meget sammensat og uho-
mogen gruppe, og det er meget indi-
viduelt, om man skal forlænge. 

- Vi kommer ikke til at for-
længe, medmindre der er særlige 
overvejelser om, at lige præcis 
det her vil føre til, at det næste 
skridt bliver taget, siger hun og 
understreger, at man ikke skal 
glemme, at varigheden af FGU 
skal være så kort som mulig.

- Det spiller jo fallit, hvis gen-
nemsnitsvarigheden er to år. 
FGU’en er lavet til at være så kort 
som mulig, så man lige præcis 
når sine mål, påpeger hun.  

Udfordringen er, at elever med 
sproglige problemer skal nå det 
samme som de øvrige elever. 
Modelfoto: Jens Bach

 Dansk som andetsprog i FGU…

… består til dels af fagets egen fag
lighed og den praksis, der kan ar
bejdes med i faget. Faglighed kan 
rumme både teori, viden, faglige 
problemstillinger, færdigheder eller 
noget alment dannende. Fagets for
skellige emner skal indgå i konkre
te praksisser på AGU og i et sam
spil med de faglige temaer og værk
stedsproduktionen på produktions
grunduddannelsen (PGU). Det sær
lige for faget er synergien mellem 
disse to aspekter, og formålet er, 
at eleven både skal tilegne sig de 
faglige elementer i faget og blive i 
stand til at anvende disse i en kon
kret dagligdags eller erhvervsmæs
sig kontekst, fremgår det af under
visningsvejledningen for DSA.
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På FGU Nord i Gladsaxe har man oprettet 
et særligt hold for elever med dansk som 
andetsprog på den almene linje. Men hvorfor 
er det nødvendigt, og hvad er det ved det 
danske sprog, som er så svært at lære?  
To elever giver deres bud. 

Hanan Khabazeh er 17 år og har 
store ambitioner. Hun vil på 
universitetet og læse sprog, selv 
om vejen til en boglig uddan-
nelse lige nu kan virke lang. 

Hun går nemlig på den forberedende 
ungdomsuddannelse (FGU) på et hold under 
den almene grunduddannelse (AGU) for 
elever med dansk som andetsprog (DSA). 
Det har FGU Nord i Gladsaxe oprettet til de 
mange elever, der har brug for ekstra sprog-
træning og -undervisning. Der er 31 elever 
på dette særlige AGU-hold og flere andre 
tosprogede på værkstederne under produk-
tions-grunduddannelsen (PGU). Så i alt har 
40-50 FGU-elever blandt skolens 220 elever 
brug for DSA-undervisning. Og en af dem er 
Hanan Khabazeh. 

- Jeg har ikke trænet sproget. Alt det, jeg 
nu lærer på FGU, har jeg haft før. Men når 
jeg ikke træner det danske, glemmer man 
det lidt, siger hun.

Hanan kom til Danmark med sin familie 
for syv år siden. Her blev hun først sendt i 
sprogskolen for børn. Siden tog hun 9. og 10. 
klasse. Men hun har siden glemt sin gram-
matik og slås stadig også med vokalerne, 
forklarer hun. Derfor skal Hanan bruge 
FGU til at træne og forhøje sine karakterer 
i dansk og matematik. Målet er nemlig at 
komme på gymnasiet og siden universitetet. 

Det er på skolen, jeg lærer dansk
Hanan Khabazeh har især brug for at genop-
friske og træne den danske grammatik og er 
i hård træning med navne- og udsagnsord. 
Men også vokalerne i ordene kan volde pro-
blemer. 

- Der er mange af de danske ord, der lyder 
som hinanden. Det kan være sug eller syg. 
Og så har jeg lidt svært ved at forstå, hvad 
man mener, siger hun og fortæller, at hun 
ikke taler så meget dansk i hjemmet eller ser 
dansk tv:

- Så det er mest her, jeg lærer dansk.

Mener du  
sug eller syg?

T E M A: FO K U S PÅ FG U-E L E V E R N E 
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Tina Nagel, der er vejleder på FGU Nord, sidder med ved bor-
det. Hun forklarer, at det, der ofte også går galt, er den store 
forskel på talesprog og skriftsprog i dansk. For eksempel siger 
man sæfølli, men ordet staves og skrives selvfølgelig. Og det er 
blot ét af flere eksempler. 

Hanan får ekstra træning i dansk. I det ene af de to valgfag, 
som FGU-elever kan tage, har FGU Nord valgt at tilbyde ekstra 
danskundervisning. Det er hun ikke begyndt på endnu og ved 
derfor ikke, om det også vil være en hjælp.

- Men jeg kan godt lide at lære et andet sprog. Og jeg vil gerne 
læse mange sprog på universitet, siger hun.

Vejleder Tina Nagel siger til Hanan Khabazeh:
- Når du gerne vil læse videre, er det en god idé, at du får lært 

rigtig meget sprog og blive rigtig god til dansk. Så har du en god 
chance for at klare dig med en ny uddannelse. 

Men Hanan, mener du, at FGU er det rigtige sted for dig at træne 
sprog?

- Ja. Jeg er glad for at være her. Og jeg har fået nogle nye ven-
ner. Men måske er det også, fordi det ikke er svært for mig i 
klassen og i timerne, tilføjer hun. 

Den store fejl
Imal Uriaykhail på 19 år går på samme DSA-hold som Hanan og 
har samme høje ambitionsniveau. Han vil nemlig gerne være 
politibetjent efter at have taget HF.

Han kom til Danmark med sin far og storebror fra Afghani-
stan for cirka fem år siden og blev sendt direkte ind i en almin-
delig 8. klasse. Det gik ikke så godt, siger han og forklarer, at de 
var en stor gruppe af unge med den samme baggrund:

- Og hvis man er sammen med andre fra sit eget land, 
kommer man til at snakke sit eget sprog rigtig meget. 
Det gjorde jeg dengang, og det var min store fejl.

Hvis du taler sproget, lærer du rigtig meget
Imal Uriaykhail synes i starten, at dansk var et meget 
svært sprog. 

- Men hvis du snakker med andre, kan du lære rigtig 
meget. Min fejl var, at jeg ikke snakkede så meget dansk 
dengang, da jeg startede på FGU, siger han.

Han får dog også trænet sit danske på anden måde end 
i skolen. Dels gennem fritidsjobbet i Lidl, hvor han sid-
der i kassen. Dels i cricket, som han har spillet, siden han 
var fem år, og hvor han både er på landsholdet, men også 
spiller i klub i Køge. 

- Og der taler vi kun dansk, understreger han. 
Så efter et år med DSA på FGU og praktisk sprogtræ-

ning går det rigtig godt. Også med det skriftlige. Imal 
skriver meget, når han er færdig med arbejdet i Lidl og 
har løbet de daglige fire-fem kilometer. Og han er også 
begyndt at læse en del på dansk. Det er han også nødt 
til, for han skal op til dansk og matematik, fordi han har 
brug for højere karakterer, når han vil på HF, inden han 
vil søge optagelse på politiskolen.

- Hvis du ikke har dansk statsborgerskab og pas, kan du 
ikke blive betjent. Men når jeg er færdig med HF og har 
arbejdet i tre år, kan jeg gå op til statsborgerskabsprøven, 
og det skal jeg nok nå, siger han.

Vil gerne have dansk accent
Hvad er især svært for dig ved at lære dansk? 

- Der er nogle ord, som jeg ikke kan udtale, og mange 
ord, som jeg ikke kan forstå, siger han og forklarer, at 
han har svært ved at udtale de vokaler, man har på dansk, 
på den rigtige måde.

- Mange af mine venner er indvandrervenner, så min 
accent er næsten som en indvandrers. Det vil jeg gerne 
skifte, så jeg lyder mere dansk, siger han. Men han har 
mange, som kan rette ham, hvis han siger noget forkert, 
fortæller han.  

Imal har fået ekstra danskundervisning i et af de valg-
fri fag på FGU Nord, men skal nu skifte til engelsk, fordi 
et D-niveau er adgangskrav til HF. Og Tina Nagel siger til 
ham, at det er heldigt, at han vil på HF. For på nogle sko-
ler kan man vælge HF-enkeltfag i Dansk som andetsprog. 
Hvis man derimod starter på en erhvervsuddannelse, op-
lever hun, at det faglige ordforråd kan være rigtig svært 
for FGU-eleverne, der har haft dansk som andetsprog.

- I danskundervisningen på AGU har mange brug for 
et generelt dansk. Derfor tænker vi ikke så meget på det 
før-faglige sprog her. Og når de unge så kommer på er-
hvervsuddannelsen, har de ikke fået det ordforråd med, 
der ligger mellem det generelt sproglige og det faglige, 
siger hun:

- Men læreren kan jo ikke undervise hele klassen i et 
vvs-, elektriker- eller mekanikerordforråd. 



Præstationskultur
AF ANDERS PETERSEN OG SØREN 
CHRISTIAN KROGH. FORLAG: AARHUS 
UNIVERSITETSFORLAG. ANTAL SIDER: 
71. PRIS: 129,95 KRONER.

    

”Pædagogisk rækkevidde” hedder 
serien. Antageligt påhittet ovenpå 
en lignende succes fra samme forlag 
- Aarhus Universitetsforlag. Det var 
således et scoop af akademiske højder, 
da man i 2012 startede serien ”Tænke-
pauser”, hvor udvalgte specialister fra 
den akademiske ende af ekspertska-
laen på 60-70 overkommelige sider og 
i pocketformat udredte alt fra ”Kød” 
til ”Karma”.

En slags Ikke-Illustreret Videnskab 
for wanna be-nørder i de behandlede 
emner.

Herværende udgivelse – ”Præsta-
tionskultur” - holder fanen højt. Det 
er ikke endnu en pædagogisk bog om 
endnu en nytænkning eller metode 
inden for pædagogik og psykologi. Det 
er slet og ret en udredning af, hvad en 
forfatter – her to – vurderer er hjem-
mehørende i en akademisk frokost-
snak om emnet.

Hvad ER overhovedet præstation, 
og på hvilke præmisser kan man tale 

om en ”præstationskultur”? Det gør 
forfatterne fremragende og med gode 
eksempler ikke mindst fra børne- og 
ungdomskulturen. Der ligger imid-
lertid en åbenlys slagside af præstati-
onskulturen, må man forstå. Den er til 
skade for os alle, men i særdeleshed de 
børn og unge, for hvem kulturen ikke 
bliver en kreativ og daglig udfordring, 
men derimod for mange – måske vi 
fleste – at kulturens åbne og skjulte 
krav om præstation bliver en stress-
faktor, en byrde og belastning. Både 
for de, som ikke kan præstere det for-
ventede, og i lige så høj grad de, som 
kan!  

Præstationskulturen er – lidt som 
klimakrisen – en byrde, vi har påført 
os selv. Vi kvæles i egne krav.

Og forfatterne har deres argumen-
tation og kilder i orden. De leverer 
viden om kulturens tilstand. Lidt om 
baggrund og afsluttende ganske lidt 
om den ‘præstationsfrigørelse’, de me-
ner bør være en udfordring, der tages 
op af os allesammen, men i særde-
leshed de miljøer, hvor præstation er 
centralt: Skoler og uddannelse.

Den lille lommelette præstation for 
begyndere har dog et problem i sin 
styrke. Den fremlægger den politisk 
korrekte viden – det vil sige, hvad der 
er inden for rækkevidde – og når så 
ikke længere. Det er det opdrag, som 
forfatterne har fået. Men det klør lidt i 
læselysten for at få fat i den litteratur 
og de kronikker, der tager et spadestik 
dybere. For eksempel en afvejning af, 
om de fordele, vi som samfund har af 
præstationskultur, kan opvejes af de 
mere individ-orienterede omkostnin-
ger. Et kompliceret regnestykke med 
mange variable. Men det kan gøres 
– også inden for pædagogisk række-
vidde.

Verner Lynge

Grundsten til en  
ordblindevenlig skole
AF BIRGIT DILLING JANDORF OG KARL-
ÅGE ANDREASEN. FORLAG: AKADEMISK 
FORLAG. ANTAL SIDER: 224. PRIS: 279, 95 
KRONER.

    

Hvis du vil have fat på en bog, som du 
kan bruge som tjekliste, når du er i gang 
med at opbygge et ordblindevenligt 
læringsmiljø, er ”Grundsten til en ord-
blindevenlig skole” netop denne bog.

Indekset i bogen er detaljeret og præ-
cist, så man ikke skal bruge en masse 
tid på at finde relevante informationer. 

Det er især grundskolen, bogen hen-
vender sig til med sin detaljerede gen-
nemgang af rettigheder og lovgivning 
inden for alle områder, som berører 
emnet. Og ud over lovgivningen for 
folke skolen finder man også lovgiv-
ningen for de frie skoler i slutningen 
af hvert kapitel. Men bogen kan varmt 
anbefales til alle ledere, læsevejledere, 
lærere og forældre i alle læringsmiljøer.

Både de faktuelle og de emotionelle 
temaer om det at være ordblind belyses 
for ledere, læsevejledere, undervisere 
og forældre, så vi får et nuanceret blik 
ind i problemstillingerne. 

Bogen tager os endvidere ind i starten 
på de videregående uddannelser, hvor 
der afdækkes, hvad elevernes videre ret-
tigheder består i, så overgangen og op-
starten kan planlægges, men bogen hen-
vender sig ikke til disse institutioner. 

Bogens styrke er dog også bogens 
svaghed: Hvis lovgivningen ændres, er 
bogens grundige gennemgang af dette 
område ikke længere up to date, og 
dette skal også tages in mente, når man 
læner sig op ad bogens oplysninger.  
Men alt i alt en grundig, letforståelig og 

Nye bøger  
og læremidler

A N M E L D E LS E R
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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



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.

Professionelle  
læringssamarbejder. 
På langs og tværs  
af ungdoms- 
uddannelserne
REDIGERET AF HENRIETTE DUCH.   
FORLAG: FORLAGET DAFOLO.  ANTAL 
SIDER: 190. PRIS: 298,75 KRONER.

    

Organiseret, målrettet skoleudvikling 
og forbedring af faglige kompetencer 
er for længst blevet et vilkår for alle 
ansatte i den danske undervisnings-
sektor. Bogen ”Professionelle lærings-
samarbejder” præsenterer en ny vej til 
at tænke og praktisere denne proces. 
Fra tidligere tiders individuelle stra-
tegi foreslås igangsætning og fasthol-
delse af skoleudvikling i en ny model 
med rod i TEAMET.

Denne antologi henvender sig til 
ledere og lærere, ”fordi samarbejde 
foregår på tværs af opgavefordeling 
inden for de enkelte uddannelser… 
På tværs af de enkelte funktioner er 
der en fælles interesse i og et behov 
for at løse nye opgaver, hvad enten 
der er tale om planlægningsmæssige 
opgaver eller opgaver på tværs af fag, 
omkring en klasse eller en faggruppe” 
(forlagets præsentation af bogen).

Og senere på samme side 8: ”Nogle 
erfaringer og forskningsresultater, 

som beskrives i antologien, er således 
kontekstbundne på de gymnasiale 
uddannelser. Andre erfaringer knyt-
ter sig til erhvervsuddannelser, og 
en enkelt artikel trækker særligt på 
viden fra implementeringen af pro-
fessionelle læringsfællesskaber i fol-
keskolen”. For læseren springer to af 
bogens udsagn umiddelbart i øjnene. 
På den gode måde. Man fornemmer 
straks fraværet af lignende i andre 
tilsvarende udgivelser.

På side 9 bemærker redaktionen: 
”Generelt har forfattergruppen en 
konstruktiv og kritisk tilgang til pro-
fessionelle læringsfællesskaber, hvor-
for kapitlerne både viser potentialer 
og udfordringer. Det gælder også i for-
hold til at anvende international forsk-
ning og resultater i dansk kontekst.”

Det andet særkende ved denne bog 
er, hvordan forfatterne formår – lidt 
firkantet formuleret – at tale pædago-
giske banaliteter og selvfølgeligheder 
op til at fungere som sober, upartisk 
og nyttig huskeliste for alle involve-
rede parter. Det er en rød tråd i bogen 
– et eksempel kan læses side 110 om 
introduktion til gruppeinterview. Her 
fremlægges en interviewguide med 
spørgsmål, overvejelser om krops-
sprog og andet.

Faglige professionelle samarbejder 
er denne antologis emne. Samarbej-
det har først og fremmest rod i det 
faglige team, men er ikke begræn-
set af hverken den enkelte skoles 
mure (samarbejdet kan foregå med 
fremmede skoler) eller deltagernes 
position. For eksempel ledelse og 
lærere og studerende i et netværk. Et 
fagteam eller en skole, der ønsker at 
arbejde med kompetenceudvikling ef-
ter den model, kan her finde indhold 
til arbejdet samt råd og vejledning.

Indhold, rammer og deltagere er 
knyttet til et givet fag eller gruppe. En 
skole, der vil arbejde med at udvikle 
undervisningen i flere fag samtidig, 

skal altså starte flere parallelle udvik-
lingsforløb.

Med skiftende udtryk har begrebs-
parret frihed/bundethed været en 
central del diskussionen skoleudvik-
lingens Hvad og Hvordan. I denne 
antologi fremlægges og forklares 
erfaringer og teori om, hvad der er 
muligt, hvis målet med det aktuelle 
udviklingsperspektiv er grundigt 
gennemdiskuteret, rammerne for 
arbejdet er tydelige, og rollerne gives 
fri. Med udgangspunkt i et fælles 
pædagogisk og didaktiske grundlag 
kan alle i gruppen finde sammen om 
slutmålet: Læring for elever, lærere, 
teamet og ledelse.

Antologien ”Professionelle lærings-
samarbejder” er sagt med et enkelt 
ord brandgod. De tretten kapitler er 
særdeles velskrevne og sprogligt til-
gængelige for undervisere med for-
skellig uddannelsesbaggrund. 
Her er masser af inspiration til pæ-
dagogisk udvikling og nytænkning. 
Derfor er bogen også en velkommen 
lækkerbisken for enhver engageret 
underviser. Uanset om han er under 
uddannelse, nyuddannet eller gam-
mel rotte i faget.

I stedet for opremsning af kapitel-
overskrifter ses her smagsprøver på 
emner, der tages op i bogen.

 f  Hvordan kan vi gå fra viden til udvik-
ling af undervisning?
 fHvis der trods grundig forberedelse 
og klar styring opstår uventede situa-
tioner i samarbejdet, kan vi så berige 
vores kompetencer med det?
 fHvordan kan og skal refleksion for-
stås? Og kan vi med fordel genoplive 
begrebet om ”reflekterende team?
 fFaktorer, der understøtter bæredygtig 
udvikling
 fAt give og modtage feedback
 fErfaringer fra QUEST som netværks-
baseret, professionel udvikling.

Marianne Bindslev

brugervenlig bog til alle, der arbejder 
med det ordblindevenlige læringsmiljø 
i alle læringsmiljøer. 

Johanne Hald Charnock´



Som medlem af Uddannelsesforbundet er du medejer af  
Lån & Spar og får særlige fordele. Danmarks højeste rente 
på din lønkonto er en af dem. Du får også en økonomisk 
helhedsrådgivning af din personlige bankrådgiver, der  
har sat sig ind i arbejds- og lønvilkår for medlemmer af 
Uddannelsesforbundet. 

Det sidste er vigtigt, når det gælder din bolig. Uanset om  
du skal købe, sælge eller leje, kan du regne med kvalificeret 
rådgivning fra en, der kender din økonomi. Køb af villa, 
lejlighed eller andelsbolig er nok den største økonomiske 
beslutning, du kommer til at træffe, så hvorfor ikke udnytte 
alle dine fordele?

Skal du  
handle bolig? 

Ring 3378 1965, 
book på lsb.dk/ufb 

– eller skriv til:
 uddannelsesforbundet@lsb.dk

Boligøkonomi 
bliver nemmere, 
når du ejer 
din bank

Lån &
 Spar Bank A

/S, H
øjbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.
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Har du elever eller kursister, der 
har læsevanskeligheder eller er 
ordblinde, så vær opmærksom på 
konferencen Ord22, som Uddan-
nelsesforbundet og Børne- og 
Undervisningsministeriet afhol-
der til september næste år. 

Ord22 retter sig mod både grundskole, ung-
domsuddannelser, videregående uddannelser 
og voksenuddannelser. På konferencen er der 
mulighed for at høre både danske og udenlandske 
forskere og praktikere fremlægge deres nyeste 
resultater og erfaringer. 

Nogle af forskerne og praktikerne holder oplæg, 
der er direkte rettet mod blandt andet VUC og FGU.  

Ord22 bliver afholdt onsdag den 14. og torsdag 
den 15. september 2022 i CPH Conference i DGI 
Byen i København. 

Du kan læse hele programmet og tilmelde dig på Børne- 
og undervisningsministeriets hjemmeside på www.uvm.
dk/aktuelt/i-fokus/ord22-konference.

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/

Fokus på ordblindhed 
og læsevanskeligheder Fra 6. januar kan du som medlem af Uddannelsesforbundet booke 

forbundets ferielejligheder og sommerhuse i næste sæson. Du kan 
leje ferieboligerne hele året. I højsæsonen skal husene lejes fra lørdag 
til lørdag. På andre tidspunkter af året kan du også leje ferieboligerne 
et par enkelte dage. Alle medlemmer har mulighed for at leje: 

f en lejlighed i København
f et sommerhus på Fanø
f et sommerhus på Møn 
f en lejlighed i Malaga
Login https://uddannelsesfor-
bundet.bookhus.dk/

De medlemmer, som er kunder 
hos TJM Forsikring, kan også leje:

f en ferielejlighed i Berlin
f et sommerhus på Langeland 
f et sommerhus i Klint 
f et sommerhus i Lønstrup
f et sommerhus i Ertebølle 
f en ødegård i Hylta i Sverige 
Login https://uddannelsesforbundet-tjm.bookhus.dk/

Du kan via linket se, hvornår ferieboligerne er ledige og selv foretage din 
bookning i bookingsystemet. Mulighederne for online-bookning betyder,  
at vi har afskaffet bookning pr. mail og telefon. 

Lej en feriebolig næste år 

Dit fagforbund  
er også bankejer

Bliv 
– opdateret på 

– inspireret til og 
– klogere på  

forbundets tilbud

Følg os på 
Facebook

http://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/ord22-konference
http://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/ord22-konference
 Login https://uddannelsesforbundet.bookhus.dk/ 
 Login https://uddannelsesforbundet.bookhus.dk/ 
Login https://uddannelsesforbundet-tjm.bookhus.dk/ 
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På alle arbejdspladser er der dagligt 
samtaler og drøftelser mellem medar-
bejdere og leder om, hvordan arbejdet 
gribes an i hverdagen. Opgaver drøftes 
mellem leder og medarbejder, og lederen 
kan prioritere og sætte retning. Med 
andre ord en hel almindelig daglig kom-
munikation mellem leder og ansat.

Disse samtaler har ikke betydning for 
den ansattes stilling eller ansættelses-
forhold, men er en del af den almindelige 
ledelsesinstruktion eller vejledning fra 
ledelsen.

Nogle gange har samtaler mellem 
medarbejder og leder dog en anden 
og mere alvorlig karakter. Det kan for 
eksempel være ved afskedigelse eller 
længerevarende sygdom. Det kan også 
være, at du bliver indkaldt til en tjenstlig 
samtale af lederen, fordi denne ikke er 
tilfreds med den måde, du udfører dit 
arbejde på. 

En tjenstlig samtale kan få konse-
kvenser for dit ansættelsesforhold.  I 
denne situation råder Uddannelsesfor-
bundet til, at du overvejer at have en 
bisidder med til samtalen. Det er oplagt 
at bede din tillidsrepræsentant om at 
deltage, men du afgør altid selv, hvem 
der deltager som din bisidder. 

Selve samtalen foregår mellem dig og 
ledelsen. Bisidderen kan hjælpe dig med 

at forberede dig til samtalen. Det gælder 
både i forhold til afklaring af anledning 
og indholdet af samtalen. Desuden er bi-
sidder under samtalen dine ekstra ører i 
forhold til, hvad der bliver sagt fra ledel-
sens side. Dermed kan bisidderen  være 
med til at sikre, at du får dine synspunk-
ter og oplevelser med i de konklusioner, 
som bliver formuleret undervejs. Efter 
samtalen kan bisidderen hjælpe dig, så 
referatet bliver korrekt, og du eventuelt 
får tilføjet manglende bemærkninger el-
ler korrektioner. 

I forbindelse med tjenstlige samtaler 
med ledelsen kan der være følelses-
mæssige reaktioner i spil. Særligt her 
kan det være til stor hjælp at have en 
bisidder med som sparringspartner i 
forløbet.

Der gælder regler og formalia ved ind-
kaldelse til og afholdelse af tjenestelige 
samtaler på Uddannelsesforbundets 
områder. De kan afvige i forhold til, om 
du er ansat offentligt eller privat, men 
reglerne skal naturligvis altid overhol-
des. Her kan din tillidsrepræsentant 
være en god støtte i situationen, da til-
lidsrepræsentanten blandt andet via sit 
TR-uddannelsesforløb har kendskab til 
reglerne på dit ansættelsesområde.  

Jens Dam, forhandlingschef 

Samtaler med ledelsen  
– har du brug for en bisidder? 

Et fagligt råd
Jens Dam

Forhandlingschef
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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



Ekstramateriale 
Til materialet hører lyd, facit,  
ordkort, verbumliste og ske-
matisk oversigt over de enkelte 
bogstavers forskellige udtaler 
på dansk – alt sammen til fri 
afbenyttelse.

Stavning
Udviklet til DSA på FVU

Udtale af ord og enkeltlyde er ofte et stort problem for kursister med dansk 
som andetsprog. Derfor er serien Stavning lydbaseret. Kursisterne kan høre 
udtalen af målord og dermed øve sig i at lytte sig til stavemåder og styrke den 
lydrette stavning. Derudover arbejdes der med morfologisk stavning, som 
sætter fokus på genkendelse af orddele. 

Gennem arbejdet med de mange varierede opgaver bliver kursisterne i stand 
til at bruge begge strategier, når de staver. Og med materialets deduktive 
tilgang til læring ledes kursisterne gennem opgaverne til selv at udlede stave-
regler og -systemer. Med andre ord hjælper serien kursisterne til at blive mere 
selvstændige i deres stavning. 

Alle ord, sætninger og tekster er indtalt til fri download. Derfor kan kursisterne 
selv sidde med øvelserne og lytte til sætninger og målord i deres eget tempo. 

ENDELIG ET STAVEMATERIALE TIL DSA!

Af Kamilla Hjordt Juul 
& Nanna Ebbesen

Læseprøve til Stavning 1a
prx.dk/stavning1a

Læseprøve til Stavning 1b
prx.dk/stavning1b

Læseprøve til Stavning 1b
prx.dk/stavning2

Læs mere på
praxis.dk

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

ALFABETA

Nanna Ebbesen og Kamilla Hjordt Juul

Stavning  1a er til dig som ønsker at blive en sikker staver, og 

som har dansk som andetsprog – det kan være på FVU, FGU, 

VUC eller på sprogskole. Du kan også bruge materialet i  

grundskolen.

For dig, som har dansk som andetsprog, kan udtale af danske 

ord og enkeltlyde være svært. Derfor er dette materiale lyd-

baseret. Alle ord og sætninger er indtalt og til fri download, og 

der er facit til alle opgaver. Du kan derfor arbejde selvstændigt 

med opgaverne i dit eget tempo.

www.alfabetaforlag.dk

Stavning 1a
til dansk som andetsprog

Og til alle som 
ønsker sikker 
stavning
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ALFABETA

Nanna Ebbesen og Kamilla Hjordt Juul

                           

    
    

    
    

    
    

    

Stavning  1b er til dig som ønsker at blive en sikker staver, og 

som har dansk som andetsprog – det kan være på FVU, FGU, 

VUC eller på sprogskole. Du kan også bruge materialet i  

grundskolen.

For dig, som har dansk som andetsprog, kan udtale af danske 

ord og enkeltlyde være svært. Derfor er dette materiale lyd-

baseret. Alle ord og sætninger er indtalt og til fri download, og 

der er facit til alle opgaver. Du kan derfor arbejde selvstændigt 

med opgaverne i dit eget tempo.

www.alfabetaforlag.dk

Stavning 1b
til dansk som andetsprog

Og til alle som 
ønsker sikker 
stavning
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PRAXIS

Nanna Ebbesen og Kamilla Hjordt Juul

www.praxis.dk

Stavning 2 er til dig, som ønsker at blive sikker i at stave på dansk.

Hvis du har dansk som andetsprog, kan du være usikker på udtalen 

af nogle af ordene i materialet. Derfor er materialet indtalt, og du kan 

hurtigt og nemt høre alle ord og sætninger, hvor du føler dig usikker. 

Ordforrådet i opgaverne er valgt, så du møder mange ord, du kender. 

Samtidig lærer du nyt ordforråd, som er relevant for dig at kende.

Du kan bruge materialet på FVU, FGU, VUC eller på sprogskole. Du 

kan også bruge det i grundskolen.

Ord, sætninger og tekster er indtalt til fri download, og der er facit til 

alle opgaver. Du kan derfor arbejde selvstændigt med opgaverne i 

dit eget tempo.

Stavning 2
til dansk som andetsprog

- og til alle som
ønsker sikker
stavning
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