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Skoleledelsen forlangte, at en lærer 
selv sagde op efter en elevs påstand 
om, at læreren havde onaneret i 
undervisningen. Lærerens version af 
sagen blev ikke hørt.

Anklaget 
uden bevis



Hvis man som lærer eller vejleder 
rammes af en urigtig klage, gør 
det altid ondt. Er det en klage, der 
omhandler en handling, der sam-

fundsmæssigt anses for helt uacceptabelt, 
gør det vanvittigt ondt. Og hvis ens ledelse 
ukritisk tager klagen for gode varer, er lære-
res retssikkerhed voldsomt truet. 

Det vurderer Eva Smith, der er professor 
emerita ved Det Juridiske Fakultet under 
Københavns Universitet, i en artikel i denne 
udgave af Uddannelsesbladet.

Vi skal som fagforbund være klar til at 
hjælpe vores medlemmer, når de havner i 
så ulykkelig en situation. Det er netop det, 
vi har gjort i den sag, som du kan læse på 
side 26. Her bliver en lærer uretmæssigt 
beskyldt for blufærdighedskrænkelse. Det 
er en frygtelig sag for den berørte lærer og 
hans familie.

Der er kommet fokus på seksuel chikane 
via #MeeToo. Og vi har i Danmark etableret 
en kollektiv bevidsthed om, at det er helt 
uacceptabelt at udnytte et magtforhold sek-
suelt. Det er rigtig godt! Men desværre har 
det den sideeffekt, at enkelte har fået blik for 
at trække et krænkelseskort uden grund. 

Vi kan og skal ikke forhindre klager. Men 
vi kan og skal som fagforbund sikre, at de 
behandles med respekt for både klageren 
og den anklagede. Enhver klage skal un-
dersøges grundigt. Selvfølgelig kan man 
ikke – uden at undersøge sagen – antage, at 
en klager har ret eller uret. Det er ledelsens 
pligt at spørge både klageren og den, der kla-
ges over, hvad der i hans eller hendes optik 
er sket. Den lærer eller vejleder, der er blevet 
klaget over, har ret til at forklare og forsvare 
sig. Ledelsen bør også tale med andre, der 
kan have viden om den konkrete situation 
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Elevklager er 
ikke altid rigtige

– for eksempel andre elever eller kolleger. 
Ledelsen må forsøge at komme ned under 
overfladen på klagen. Først her er sagen or-
dentligt belyst. 

Desværre ser vi undertiden ledelser, der 
springer hele dette forløb over, når det 
drejer sig om de allermest følsomme kla-
ger. Det sker måske af frygt for skolens re-
nommé, at ledelsen ukritisk tager klagerens 
parti. 

Det er naturligvis en fuldstændigt uac-
ceptabel situation, hvis en leder ikke respek-
terer den ansattes rettigheder og ikke har 
blik for lederens eget ansvar for at værne 
medarbejderne. Det stempler den ansatte 
som en person, der har forbrudt sig mod 
både tillid og samfundsnormer i allerværste 
grad. 

I Uddannelsesforbundet ser vi desværre 
grundløse anklager om seksuel chikane, 
som ukritisk er blevet taget for gode varer. 
Ledelserne skal selvfølgelig tage klager al-
vorligt. Der er heller ikke tvivl om, at de skal 
sanktionere, hvis der sker ting, der ikke må 
ske. Men man har som leder et ansvar ikke 
bare for eleverne, men også for de ansat-
tes ve og vel. Det efterlever langt de fleste 
ledere. Men helt åbenbart ikke alle og ikke 
i alle tilfælde. De uberettigede klager, som 
ikke undersøges til bunds, knægter retssik-
kerheden, men også den 
ansattes selvværd i 
nærmest utænkelig 
grad. Og det er le-
delsesvigt af vær-
ste skuffe. 

 „
De uberettigede 
klager, som ikke 
undersøges til 
bunds, knægter 
retssikkerheden  
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 ELEVENS DIGITALE 
DØR TIL FGU
Det skal være helt enkelt for eleven at begå sig digitalt i FGU. 

Derfor har Praxis udviklet en platform skræddersyet til FGU, der samler institutionens  
digitale værktøjer under ét tag, så eleverne får én digital indgang. Det centrale omdrej-
ningspunkt i løsningen er en ugeplan, som giver eleven overblik og direkte adgang til 
det relevante indhold hver dag. 

Med ugeplanen får du som lærer et overskueligt værktøj, hvor du og dine kollegaer kan 
samarbejde om at gøre dagsplaner og tilhørende materialer let tilgængelige for eleverne. 

MOODLE TIL FGU
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 Få jeres eget digitale hus og 
elevens digitale dør til FGU
Det skal være helt enkelt for eleven at begå sig digitalt i FGU.

Derfor har Praxis udviklet en løsning skræddersyet til FGU, der samler institutionens digi-
tale platforme under ét tag, så eleverne får én digital indgang. Platformen kan tilpasses, 
så den afspejler jeres farver og layout, og institutionen kan præsentere sig med et enkelt 
og ensartet digitalt udtryk, hvor eleverne føler sig hjemme.

Det centrale omdrejningspunkt i løsningen er en ugeplan, som giver eleven overblik og 
direkte links til det relevante indhold hver dag. Ugeplanen skaber struktur og ro om den 
daglige undervisning for lærere og elever. Med ugeplanen får du som lærer et overskueligt 
værktøj, hvor du og dine kollegaer nemt kan samarbejde om at gøre elevernes dagspla-
ner og tilhørende materialer tilgængelige. Er der beskeder om mødested, temadage eller 
udflugter, bor disse også naturligt i ugeplanen.

ELEVENS FORDELE:
· Skal kun logge ind et sted
· Ugeplan med overblik
· Direkte links til relevant indhold

LÆRERENS FORDELE:
· Enkelt værktøj til at strukturere arbejdet
· Styrket samarbejde om hold
· Overblik over et holds samlede plan
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SE DAGSPLAN SE DAGSPLAN SE DAGSPLAN SE DAGSPLAN SE DAGSPLAN

Ugeplan, uge 50 (13-12-2021 - 17-12-2021)

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.00 - 8.45 Morgenbånd  8.00 - 8.45 Morgenbånd  8.00 - 8.45 Morgenbånd  8.00 - 8.45 Morgenbånd  8.00 - 8.45 Morgenbånd  

8.45 - 9.05 Morgenmad  8.45 - 9.05 Morgenmad  8.45 - 9.05 Morgenmad  8.45 - 9.05 Morgenmad  8.45 - 9.05 Morgenmad  

Formiddag: Formiddag: Formiddag: Formiddag: Formiddag: Valgfag

Eftermiddag:
Eftermiddag: Eftermiddag:

Eftermiddag:

Værksted Værksted Værksted Dansk PASE

Dansk
Dansk Foredrag af gæst

- Unge og det at føle sig tilstrækkerlig

Matematik
Matematik

Matematik

12.00 Frokost 12.00 Frokost 12.00 Frokost
12.00 Frokost

• Renovering af loftrum
• Samtale om Villaer og parcelhuse

• Renovering af loftrum
• Samtale om energioptimering

• Renovering af loftrum
• Samtale om Arbejdsmiljø

• Se værkstedsvideoer og tal
sammen og sikkerhed og 
egenkontrol.

• Lav skema til egenkontrol. Find
skabelon og afl evér igen her.

• Opgave om arbejdsmiljø

• Tekst om Villaer og parcelhuse
• Tekst om Energioptimering

• lav ...
• lav energi- og prisberegning

• Lav liste over matematikbegreber i
...

• Hambugerryg og stuvede
grøntsager

• Pulled pork / Beef • Tapas

• Svensk pølseret

Tjek ind Tjek ind

Tjek ud

Tjek ud
Tjek ud og rigtig god weekend!

Tjek ind Tjek ind Tjek ind

Værksted

• Vi fortsætter (igen) med renovering
af loftrummet
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Det skal være helt enkelt for eleven at begå sig digitalt i FGU.

Derfor har Praxis udviklet en løsning skræddersyet til FGU, der samler institutionens digi-
tale platforme under ét tag, så eleverne får én digital indgang. Platformen kan tilpasses, 
så den afspejler jeres farver og layout, og institutionen kan præsentere sig med et enkelt 
og ensartet digitalt udtryk, hvor eleverne føler sig hjemme.

Det centrale omdrejningspunkt i løsningen er en ugeplan, som giver eleven overblik og 
direkte links til det relevante indhold hver dag. Ugeplanen skaber struktur og ro om den 
daglige undervisning for lærere og elever. Med ugeplanen får du som lærer et overskueligt 
værktøj, hvor du og dine kollegaer nemt kan samarbejde om at gøre elevernes dagspla-
ner og tilhørende materialer tilgængelige. Er der beskeder om mødested, temadage eller 
udflugter, bor disse også naturligt i ugeplanen.

MOODLE TIL FGU

HOLD2A

SE DAGSPLAN SE DAGSPLAN SE DAGSPLAN SE DAGSPLAN SE DAGSPLAN

Ugeplan, uge 50 (13-12-2021 - 17-12-2021)

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.00 - 8.45 Morgenbånd  8.00 - 8.45 Morgenbånd  8.00 - 8.45 Morgenbånd  8.00 - 8.45 Morgenbånd  8.00 - 8.45 Morgenbånd  

8.45 - 9.05 Morgenmad  8.45 - 9.05 Morgenmad  8.45 - 9.05 Morgenmad  8.45 - 9.05 Morgenmad  8.45 - 9.05 Morgenmad  

Formiddag: Formiddag: Formiddag: Formiddag: Formiddag: Valgfag

Eftermiddag:
Eftermiddag: Eftermiddag:

Eftermiddag:

Værksted Værksted Værksted Dansk PASE

Dansk
Dansk Foredrag af gæst

- Unge og det at føle sig tilstrækkerlig

Matematik
Matematik

Matematik

12.00 Frokost 12.00 Frokost 12.00 Frokost
12.00 Frokost

• Renovering af loftrum
• Samtale om Villaer og parcelhuse

• Renovering af loftrum
• Samtale om energioptimering

• Renovering af loftrum
• Samtale om Arbejdsmiljø

• Se værkstedsvideoer og tal
 sammen og sikkerhed og 
 egenkontrol.
• Lav skema til egenkontrol. Find
 skabelon og afl evér igen her.

• Opgave om arbejdsmiljø

• Tekst om Villaer og parcelhuse
• Tekst om Energioptimering

• lav ...
• lav energi- og prisberegning

• Lav liste over matematikbegreber i
 ...

• Hambugerryg og stuvede 
 grøntsager

• Pulled pork / Beef • Tapas

• Svensk pølseret

Tjek ind Tjek ind

Tjek ud

Tjek ud
Tjek ud og rigtig god weekend!

Tjek ind Tjek ind Tjek ind

Værksted

• Vi fortsætter (igen) med renovering
 af loftrummet

ELEVENS FORDELE:
· Skal kun logge ind et sted
· Ugeplan med overblik
· Direkte links til relevant indhold

LÆRERENS FORDELE:
· Enkelt værktøj til at strukturere arbejdet
· Styrket samarbejde om hold
· Overblik over et holds samlede plan

ELEVENS FORDELE:
· Skal kun logge ind ét sted
· Overblik over ugens aktiviteter
· Direkte adgang til relevant indhold.

LÆRERENS FORDELE:
· Enkelt værktøj til at skabe struktur
· Styrket samarbejde om hold
· Overblik over et holds samlede plan.

Se hvordan FGU Sydøstjylland 
bruger ugeplaner på 
prx.dk/FGU-ugeplan 

For mere information kontakt 
Jesper på 3167 0314  el. jrm@praxis.dk

Ugeplan
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FIRE FRISKE FRA 
FORSKNINGEN 
… vidste du for eksempel, at 
rollemodeller har stor betyd
ning for, om unge vælger en 
erhvervsuddannelse?

22
ER JEG DEN, DER BEDST 
KAN UNDVÆRES?  
Ordene i et fyringsbrev skal 
overvejes nøje. Sådan lyder 
opfordringen fra Uddannel
sesforbundets konsulent til 
ledelserne. Det kan være et 
slag under bæltestedet at få 
at vide, at man er den, der 
bedst kan undværes. 

32
LÆRER TIL LÆRER  
FGUlærer Morten 
Eistrup har brugt fotos 
til at overvinde sproglige 
udfordringer hos flygtninge.

34
NYE BØGER OG  
LÆREMIDLER 
– læs et udpluk af Uddannel
sesbladets anmeldelser.

38
FRA UDDANNELSES-
FORBUNDET TIL DIG  
Læs om konferencen Ord22 
– book feriehus og få et fag
ligt råd.

 „
Det er virkelig 
forfærdeligt, hvis 
en lærer kommer 
i en situation, hvor 
et barn eller en ung 
antyder, at læreren 
har gjort noget 
forkert.
Eva Smith, professor emerita, 
Københavns Universitet

26
TEMA: LÆRERE HÆNGES UD  
I KRÆNKELSESSAGER UDEN BEVIS 
Uddannelsesforbundet oplever en stigning i sager, hvor 
lærere uretmæssigt er anklaget for seksuelle krænkelser af 
elever. Og hvis ledelsen handler uden at have hørt lærerens 
udlægning og undersøgt sagen, kan det få store personlige 
konsekvenser for den enkelte. Det oplevede ”Peter”.

24 
DENGANG DA… 
… der ingen kære mor – eller far – 
var, hvis barnet blev sygt.
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TEMA:  
DET ER DIN KURSISTER OG ELEVER, DER ER I FOKUS 
FOR NYE REFORMER 
Det kan få betydning for dit arbejde, at Reformkommissionen 
skal komme med forslag til mere fremtidssikrede uddannelser 
og job. Vi har spurgt syv af jer – hverdagens praktikere – hvad 
I ville foreslå, hvis i var med i det, der også kaldes Nina Smith
kommissionen. 

146
SÆT DIN VIDEN FRA 
DIPLOMUDDANNELSEN I SPIL  
De barrierer, som erhvervsskolelærerne 
oplever for at få deres viden fra 
diplomuddannelsen i spil, bliver mindre – 
hvis lærere og ledelse samarbejder om det..
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FÅ TJEK PÅ 
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arbejdstid og overtid 
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Erhvervsskolelærere på diplomuddannelse oplever en 
række barrierer for, at deres viden bliver brugt. Men 
barriererne bliver mindre, hvis lærere og ledelse 
samarbejder og fører en tæt dialog om uddannelsen. Der 
findes dog ikke universalløsninger, viser forskningsprojekt.

Henriette Duch er… 

… lektor på VIA University College i 
Aarhus, hvor hun forskningsmæssigt 
er tilknyttet program for professions-
didaktik. Hun arbejder med undervis-
ning, udvikling og forskning inden for 
ungdomsuddannelser, voksenuddan-
nelser og læring i bred forstand.

Sæt din viden 
fra diplom-
uddannelsen i spil

K ommer det eleverne 
direkte til gavn, at du 
tager din Diplomud-
dannelse i Erhvervspæ-
dagogik? Måske hjælper 
det netop dine elever, 
men du har nok også en 

kollega eller to, der har lidt svært ved at få 
sat deres viden i spil. De er langt fra alene, 
for det er en udfordring for nogle under-
visere på erhvervsuddannelserne.

Det stod klart, da Henriette Duch skrev 
sin ph.d., som hun forsvarede i 2017, der 
netop handler om diplomuddannelsen.

- Det var tydeligt, at lærerne gerne ville 
udnytte deres uddannelse mere. Men de 
oplevede en række barrierer. De sagde: 
”Vi kan ikke komme til det, fordi”… og 
så fulgte forskellige forklaringer. Det var 
både praktiske forhold og organisatoriske 
barrierer, siger lektoren, der forsker i pro-
fessionsdidaktik på VIA i Aarhus.

Derfor har hun nu i et nyt projekt fulgt 
tre skoler, som netop arbejder med at 
skabe strukturer, hvor det bliver nem-
mere for lærere, som er på diplomud-
dannelse, at komme til at dele og udvikle 
deres viden.

- Er det muligt at gøre noget ved det, el-
ler er det bare et vilkår? Det korte svar er, 
at man godt kan arbejde med udfordrin-
gerne. Der findes ikke et quick fix, men 
det er muligt at komme længere, siger 
hun og glæder sig over, at tre skoler har 
søgt midler til projektet og inviteret hende 
indenfor for at blive klogere på emnet.

Vil have ledelsens opmærksomhed
Henriette Duch har systematisk spurgt 
undervisere, hvilke barrierer de oplever 
for at komme til at gøre, hvad de vil på 
baggrund af uddannelsen, og interviewet 
lederne om det samme. Bagefter har hun 
spurgt begge parter, hvordan de kan sam-

arbejde om at gøre noget ved det.
Barriererne er i en del tilfælde for-

holdsvis simple og meget konkrete. Det 
handler om at have adgang til et egnet lo-
kale til at udføre et eksperiment i, at vide 
et stykke frem i tiden, hvilke hold man 
skal undervise, så man kan planlægge sit 
arbejde, eller at komme til at samarbejde 
med en kollega om observationer i under-
visning eller interview med elever. 

Mens de praktiske ønsker varierer fra 
skole til skole og fra lærer til lærer, efter-
spørger lærerne helt generelt ledelsens 
opmærksomhed og interesse for, hvad de 
laver på uddannelsen. Det gælder både 
før, under og efter uddannelsen.

- Mange af lærerne ønsker en dialog 
med ledelsen om, hvad skolen er interes-
seret i, at de dykker ned i, så de kan være 
med til at udvikle skolen. Det giver dem 
en fornemmelse af, at deres indsats bat-
ter noget, fortæller Henriette Duch.

I  DY B D E N M E D 
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I  DY B D E N M E D 

medarbejderne er i gang med. Her har 
man ikke så meget brug for skabeloner, 
men både mellemledere og lærere rejste 
en problematik om, hvordan man får 
viden løftet til toppen af organisationen, 
fortæller Henriette Duch.

Denne model kan nemlig føre til andre 
barrierer, hvis dele af medarbejderne op-
lever, at der er mangel på fokus, og at der 
ikke bliver afsat tid til videndeling, fordi 
den øverste ledelse ikke er involveret.

- Ikke alle mellemledere kan det her. Det 
kræver pædagogisk viden, faglig forstå-
else, og at man kan gå ind i noget af det 
faglige omkring diplomuddannelsen, si-
ger Henriette Duch og tilføjer, at der nu er 
oprettet et modul, der hedder Pædagogisk 
arbejde på erhvervsrettede uddannelser, 
så ledere netop kan blive kvalificerede til 
at tage dialogerne med medarbejderne.

På den tredje skole har udgangspunktet 
været hos den enkelte lærer, som har fået 
tæt støtte af en intern konsulent til at 
integrere den nye viden i undervisningen. 
Det har fungeret godt, men også her har 
lærerne oplevet, at det var svært at få 
ledelsens bevågenhed og at få sat den nye 
viden i spil andre steder i organisationen. 
Denne oplevelse er på trods af, at ledelsen 
prioriterer området højt, forklarer Henri-
ette Duch.

Ledelsen skal invitere
Med andre ord er der både fordele og 
ulemper ved de måder, skolerne griber det 
an på.

- Uanset, hvordan man vælger at orga-
nisere det, vil der være forskellige styrker 
og svagheder. Andre skoler vil kunne lade 
sig inspirere af de tre modeller. Hvilken 
model, der passer, afhænger af, hvor me-
get styring skolen vil have, og så skal de 
være opmærksomme på fordele og ulem-
per ved hver tilgang, siger Henriette Duch. 

Ved at arbejde med en af modellerne 
kan det til gengæld lade sig gøre at udvikle 
både den enkelte lærers undervisning og 
bidrage til, at det samme sker med orga-
nisationen.

- Når man tager det alvorligt, at ledere 

Følg  #lærfest    

Lærfest
2022

i Bella Center
16.-17. marts, København

 Ta’ din kollega med
... til to festlige messedage 
med inspiration, faglighed 

og netværk på skemaet

Gratis billet 

Registrer dig på 

lærfest.dk

og medarbejdere har to forskellige vinkler, 
og man prøver at bruge erfaringerne til at 
få det bedste ud af det, kan man udvikle 
noget sammen. Der er et potentiale, men 
man skal holde fokus, siger lektoren.

Det stiller krav til medarbejderne og 
kræver, at de er opmærksomme på, at det, 
de arbejder med i diplomuddannelsen, 
gerne skal bidrage med noget til praksis:

 – Man skal opnå og udvikle noget, som 
har en værdi i praksis. Man skal italesætte 
det for kolleger og ledelse og få diskuteret 
det, der er i spil, siger hun.

Læreren kan prøve at skabe rum til at 
samarbejde med kolleger – for eksempel 
i teamet eller med kolleger, der også er 
i gang med studiet – så det ikke alene 
bliver et projekt, man selv er i gang med. 
Samtidig er det en fordel at sætte temaet 
på dagsordenen i organisationen ved at 
involvere sin personaleleder.

- Så får lærerne en fornemmelse af, at 
det kommer til at gøre gavn i organisatio-
nen. 

Ledelsen skal på den anden side hele 
tiden have fokus på, hvem der for eksem-
pel er i gang med deres afgangsprojekt, 
og hvordan ledelsen kan understøtte, 
at medarbejderne når frem til målet og 
bidrager til den pædagogiske udvikling, 
siger Henriette Duch.

Hun understreger, at uanset hvordan 
man griber det an, er en af ledelsens vig-
tigste opgaver at vise interesse.

- Videndelingen har ikke så gode vilkår, 
hvis læreren selv skal banke på døren ind 
til lederen og sige: ”Jeg har lavet et pro-
jekt. Kan vi ikke bruge det til noget?” Det 
er væsentlig bedre, hvis lederen inviterer 
læreren ind for at fortælle om projektet, 
og om hvordan skolen kan arbejde videre 
med det, siger lektoren fra VIA UC. 

Gå mere i dybden
Projektet er blandt andet beskrevet 
i antologien ”Professionelle lærings-
samarbejder – På langs og på tværs i 
ungdomsuddannelser”. Den er udgivet 
af Dafolo.

I antologien ”På diplom. At lære som 
voksen” kan du læse om udfordringer 
ved at være studerende på diplomud-
dannelsen. Bogen er udgivet af  
Gyldendal.

Du kan finde andre forskningsartikler 
og rapporter om emnet på ucviden.dk. 
Søg for eksempel på Henriette Duch.

Om projektet
Tre erhvervsskoler har deltaget, og 
forskningen har VIA University College 
stået for. Skolerne er anonymisere-
de i forskningsprojektet, og derfor er 
skolernes navne heller ikke med i den-
ne artikel.

Der er forskellige veje til og  
måder at bruge sin viden fra  
diplomen på. Men uanset  
hvilken man vælger, er det 
meget vigtigt, at ledelsen viser 
interesse, siger Henriette Duch.

Er opmærksomheden til stede, kan den 
bidrage til, at lærernes viden kommer 
videre.

- Det kan blive sat i system, at lærerne 
på teammøder fortæller om, hvad de be-
skæftiger sig med og måske få kollegernes 
input til det, eller de kan få mulighed for 
at formidle det til kollegerne, når de har 
skrevet en opgave, så det også bliver båret 
ind i det fælles arbejde. Det ser ud til, at vi 
kan komme videre, når skolerne går ind i 
det, siger Henriette Duch.

Tre veje til at bringe viden videre
Alle tre skoler kom netop videre, for på 
baggrund af interviewene med lærere og 
ledere besluttede de, hvor de hver især 
ville gøre en indsats.

På en af skolerne har chefniveauet væ-
ret involveret. Her har man arbejdet med 
at udvikle procedurer, så ledelseslaget 
under og medarbejderne har haft skabe-
loner for, hvordan den direkte leder kan 
støtte medarbejderen. Det handler om, 
hvordan medarbejderne taler om uddan-
nelsen, hvornår de skal tale om det, hvad 
medarbejdere og skolen stiller op med 
eksamensopgaven, når den er færdig, og 
hvordan man har mulighed for at for-
midle den.

- Det lyder umiddelbart meget hierar-
kisk, men reelt viste det sig, at der var 
meget dialog og interaktion på både chef-
niveau og mellem medarbejdere og ledere 
om, hvordan man kan komme til at bruge 
skabelonerne, fortæller Henriette Duch.

Mens den første model som udgangs-
punkt kunne ligne top-down, men faktisk 

endte med en ligeværdig dialog, tog arbej-
det på en anden skole mere udgangspunkt 
i ”midten” af organisationen. En mellem-
leder på skolen er meget optaget af dialog 
med medarbejderne og af at facilitere den. 
Det var udgangspunktet.

- Hun er rigtig dygtig til det. På skolen 
skabte de en løbende dialog om, hvad 

Tre gode råd til læreren
Det er afgørende, at ledelsen bakker 
op, men den enkelte lærer kan også 
gøre noget. Her er tre gode råd:

1.  Skab plads til at  
diskutere med kolleger  
Sæt diplomuddannelse på som 
et fast punkt på teammøderne. 
Tal blandt andet om, hvem der er 
i gang med hvad, og hvordan det 
kan understøttes i teamet. Ellers 
drukner diplomuddannelsen let i 
driftsopgaver. 

2.  Skab mulighed for at bruge  
din viden i organisationen 
Forsøg at skabe rum til at sam-
arbejde med kolleger, så den di-
plomstuderende ikke er ale-
ne med projektet. Involver både 
teamet og personalelederen, så 
projektet bliver sat på dagsorde-
nen i organisationen. 

3.  Husk dit eget medansvar 
Den studerende har selv et med-
ansvar for at italesætte diplom-
uddannelsen i forhold til ledel-
sen og kolleger. Det arbejde kan 
man med fordel tage på sig, og 
det må meget gerne ske gennem 
hele processen, fordi det bliver 
sjovere og mere meningsfuldt, 
når man kan bruge sin diplomud-
dannelse til noget i praksis.

8 UDDANNELSESBLADET 1/22
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Gyldendal Voksenuddannelser

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 finder 
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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Hvert år skal din arbejdstid gø
res op, når arbejdsåret – som 
også kaldes normperioden – af
sluttes. Normperioden følger 
enten kalenderåret eller går fra 
august til juli. Din præsterede 
arbejdstid skal gøres op, og du 
skal du have besked på, om du 
har overtid. 

Når du er fuldtidsbeskæftiget 
på Uddannelsesforbundets over

10 UDDANNELSESBLADET 1/22

Få opgjort din arbejdstid korrekt 

Du kan selv minimere fejl 
Sammen med tillidsrepræ
sentanten og kolleger kan du 
være med til at sikre, at al din 
arbejdstid registreres. Det 
skal ske i det system til tids
registrering af den samlede 
præsterede arbejdstid, som 
skolen har. Har din arbejds
plads ikke et system, anbe
faler Uddannelsesforbundet, 
at I får det. Det er klogt selv 
at holde øje med, hvor mange 
timer, som du arbejder.

Giv ledelsen besked hvis tiden skrider 
Det er ledelsen, som har ansvaret for, at du får løn for 

alle de timer, som du arbejder. Derfor skal timerne 
opgøres, så både du og ledelsen har et overblik. Hvis 
du får opgaver udover de planlagte, eller den afsatte 
tid ikke holder, bør ledelsen have besked. Så kan din 
opgaveoversigt justeres, og dit præsterede arbejde 

opgøres korrekt.

Din tillidsrepræsentant 
kan hjælpe  
Tjek om alt dit arbejde er 
opgjort. Din tillidsrepræsen
tant kan hjælpe, hvis du ikke 
modtager opgørelsen fra din 
ledelse, eller hvis der er fejl i 
din opgørelse. Tillidsrepræsen
tanten kan trække på bistand 
fra Uddannelsesforbundet, 
hvis det bliver nødvendigt. 
Det er også vigtigt at sikre, at 
opgørelsen korrekt håndterer 
eventuelt arbejde hjemmefra, 
ferie, feriefridage, studieture, 
lejrskoler, lovpligtigt fravær og 
afspadsering fra året før. Hvis 
du har ret til aldersreduktion, 
så skal det også fremgå af op
gørelsen. 

Opgørelser hvert kvartal   
Med de nye arbejdstidsaftaler på det 
kommunale og statslige område skal 
du fra ledelsen have en opgørelse over 
det antal timer, som du har arbejdet, 
mindst ved udgangen af hver tredje 
måned. På den måde kan du løbende 
følge med i, om opgørelsen er korrekt, 
og hvor meget du har brugt af din årlige 
arbejdstid.  

enskomster, arbejder du 1924 
timer årligt inklusiv din ferie og 
søgnehelligdagene. Har du arbej
det mere end 1924 timer, udmøn
ter det normalt 50 procent oveni.

De ekstra timer kan enten 
omsættes til afspadsering eller 
blive udbetalt. Afspadsering af
vikles i den efterfølgende norm
periode. På de offentlige områ
der afspadseres minimum fire 

timer per dag. En eventuel rest 
afvikles sammenhængende. Hvis 
afspadsering udbetales, sker det 
ved førstkommende månedsløn i 
efterfølgende normperiode.

Det er din ledelse, som har 
ansvar for, at din arbejdstid op
gøres korrekt. Du kan dog selv 
være med til at sikre, at der ikke 
opstår fejl. 

Har du styr på, om arbejdet hjemmefra, de ekstra timer fra studieturen og 
feriefridagene er opgjort korrekt i den årlige opgørelse af din arbejdstid? 
Tjek her, hvad du skal være opmærksom på.



 
FIRE FRISKE FRA FORSKNINGEN

 Rollemodeller  
får flere elever til at 
overveje erhvervs- 
uddannelserne
Omkring 10.000 udskolingselever over hele landet får 
hvert år besøg af en rollemodel fra erhvervsuddannelserne. 
Det sker som led i Erhvervsskolernes ElevOrganisations 
rollemodelindsats. Både grundskoleeleverne og 
rollemodellerne får udbytte af indsatsen. Det konkluderer 
en evaluering, som konsulentvirksomheden Rambøll har 
gennemført for VILLUM FONDEN. Ifølge evalueringen 
får rollemodellerne flere af eleverne til at overveje en 
erhvervsuddannelse. I alt siger 46 procent af de adspurgte 
elever, at de – efter besøg fra en rollemodel – har overvejet 
at søge ind på en EUD eller EUX. Inden besøget var det 40 
procent af eleverne. 
Veluxfonden.dk

 Undervisere  
motiveres af at gøre  
en forskel – men fru- 
streres af arbejdspres
De fleste undervisere er i udgangspunktet glade for 
deres arbejde – især for kerneopgaven. Det konkluderer 
en rapport, der bygger på en spørgeundersøgelse blandt 
1684 undervisere, pædagogisk personale og skoleledere 
fra forskellige dele af uddannelsessektoren, som 
professionshøjskolernes videndatabase, UC Viden, har 
gennemført. Mellem en tredjedel og halvdelen synes dog, 
at arbejdspresset er for stort. Også styringsmæssige og 
organisatoriske forhold finder mange frustrerende. Til 
gengæld bliver de adspurgte i høj grad motiveret af at gøre 
en forskel for – især for deres elever eller studerende – men 
også for samfundet som helhed. 
Ucviden.dk

 Mødres uddannelse 
giver store forskelle i 
børns sundhed
Der er markante forskelle i børns sundhed, hvis man 
sammenligner deres forældres uddannelse. Det viser 
en analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. 
Således er risikoen for lav fødselsvægt 13,5 procent for 
nyfødte af mødre, som har grundskolen som deres højeste 
fuldførte uddannelse. For mødre med en lang videregående 
uddannelse er risikoen 4,4 procent. Tilsvarende har børn af 
ufaglærte mødre 21,3 procents risiko for at blive indlagt på 
hospital mindst en gang i alderen 12 til 14 år, mens det for 
børn af mødre med en lang videregående uddannelse er 15,5 
procent. 
Rockwoolfonden.dk

EUX-elever har 
vanskeligere ved at  
finde lærepladser
Rent bogligt er eleverne på EUXuddannelserne stærkere 
end eleverne på de ordinære erhvervsuddannelser. 
Det konkluderer en undersøgelse fra Danmarks 
Evalueringsinstitut. Ifølge undersøgelsen betyder 
uddannelsens struktur imidlertid, at mange af EUX
eleverne oplever, at de har svært ved at finde en læreplads, 
ligesom de oplever begrænset sammenhæng mellem de 
erhvervsspecifikke og gymnasiale dele af uddannelsen. 
EUXeleverne vil dog gerne anbefale uddannelsen til andre. 
Desuden tyder undersøgelsen på, at EUX kan få flere til at 
vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse direkte efter 9. 
eller 10. klasse. 
EVA.dk
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Forskningsprojekter, 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 ansættelsesområder, hvor Uddannelsesforbundets medlemmer arbejder. Konklusionerne i forskningen 
afspejler ikke nødvendigvis Uddannelsesforbundets holdninger.

Læs flere forskningsnoter på Udddannelses bladet.dk/forskning 
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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
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Det kan få betydning for dit arbejde, at Reformkommissionen skal komme med 
forslag til fremtidens uddannelser. Den vil nemlig komme med bud på, hvordan 
flere unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse, og hvordan kortuddannede, 
ufaglærte og dem uden job kan blive en del af arbejdsmarkedet fremover.

Dine kursister 
og elever er i fokus 
for nye reformer

T E M A: H V I S J EG VA R M E D I  R E FO R M KO M M I S S I O N E N…

Hvis vi fortsat skal 
have et stærkt 
velfærdssamfund, 
kræver det, at vi 
også fremover kan 
konkurrere på viden 
og gode ideer og har 

et velfungerende erhvervsliv, så vi kan 
få endnu flere gode job i Danmark. 

Sådan lød budskabet, da regeringen 
i slutningen af 2020 nedsatte Reform-
kommissionen med økonomiprofes-
sor Nina Smith som formand. Hun 
skal sammen med en række andre 
økonomer og den tidligere formand 
for Lærerkommissionen Per B. Chri-
stensen komme med forslag til blandt 
andet reformer på uddannelsesom-
rådet. Det skal være med til at sikre, 
at flere kommer i job, og at medar-
bejderne har de kvalifikationer, der er 
behov for fremover. 

Det kan lyde fjernt og lidt kedeligt, 
men i sidste ende kan det få stor 
betydning for dig og dit job. For de 
grupper, der er i fokus for Reform-
kommissionen, er i høj grad dem, du 

arbejder med til hverdag: De unge på 
EUD eller uden uddannelse, de ufag-
lærte, de arbejdsløse, indvandrere og 
flygtninge. 

Vil høre praktikere
Reformkommissionen har inviteret 
en række organisationer og prakti-
kere til at bidrage med løsninger på 
de udfordringer, som kommissionen 
skal se på. Uddannelsesforbundets 
formand Hanne Pontoppidan har 
blandt andre holdt møde med for-
mand Nina Smith for at give input på 
de områder, hvor forbundets med-
lemmer arbejder. Per B. Christensen 
har også holdt oplæg og fået input på 
et møde for tillidsrepræsentanter og 
lokale foreningsformænd i Uddannel-
sesforbundet. 

Uddannelsesbladet har her spurgt 
syv medlemmer, hvad de ser, der 
kan gøres anderledes og bedre på 
deres forskellige arbejdsområder. Så 
Værsgo, Reformkommission: Hermed 
syv ekstra forslag fra praktikere til 
reformarbejdet.

Hans Hansen har arbejdet i mere end 
15 år som faglærer på AMU-Vest i Es-
bjerg og husker stadig dengang, hvor 
der var højt til loftet på AMU, man 

havde tillid til lærerne, og hvor man ikke mindst 
kunne give de langtidsledige et godt og rigtigt 
tilbud. Derfor ærgrer den udvikling, som AMU-
systemet har været i siden, ham. 

Da han startede, var der forskellige gode 
tilbud til de mange langtidsledige, der havde 
svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet 
igen. Her fik de forløb, hvor de lærte forskellige 
håndværksmæssige og faglige elementer, at 
skrive en jobansøgning, fik lidt samfundslæring 
og mulighed for at komme på virksomhedsbe-
søg og i praktik.  

- Og de tilbud var forrygende. Vi havde stor 
succes med dem. Dengang sagde man også, at 
det tager altså tid, fortæller Hans Hansen.  

Denne tilgang – at lang tids ledighed kan 
kræve lang tids genoptræning – findes næsten 
ikke mere. AMU er ifølge Hans Hansen blevet 
moduliseret i ”helt vanvittig grad” og tilrette-
lagt, så kurserne er så korte og snævre som mu-
ligt. Så hvis man i Nina Smith-kommissionen 
gerne vil have dem, som man kalder for ”rest-
gruppen”, med, er man nødt til igen at tilret-
telægge tilbud, hvor der også er plads og tid til, 
at de langtidsledige får det, de har behov for, 
mener Hans Hansen.  
Læs hele interviewet på Uddannelsesbladet.dk 

Giv AMU-
kursisterne 
tid til at lære 
og få udsyn

HANS HANSEN er uddannet smed og 
har været faglærer på AMU-Vest i Esbjerg siden 
1995. Underviser i certifikat til gaffeltruck. 
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HANS HANSEN 
SMED OG  FAGLÆRER

FOTO: JENS BACH

Kommissionen skal 
blandt andet se på

 f Hvad man skal gøre ved de 20 
procent af de unge under 25 år, 
der ikke får en ungdomsuddan-
nelse eller erhvervsuddannelse. 
Statistikkerne viser, at 15 af de 
20 procent faktisk begynder på 
mindst én uddannelse, men ikke 
formår at blive færdig. 

 f Hvordan flere kan gennemføre 
en erhvervsuddannelse. 

 f Hvordan flere indvandrere kan 
komme i job. 

 f Hvordan man kan skabe et bed-
re og mere overskueligt system 
for efter- og videreuddannelse. 
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T E M A: H V I S J EG VA R M E D I  R E FO R M KO M M I S S I O N E N…

B eskæftigelsessystemet 
er blevet et alt for 
tungt system, der ofte 
bare bygger videre på 

det, der er, og som ofte har vist 
sig ikke at virke.  

– Jeg synes, vi må smide en 
bombe ind i systemet og starte 
helt forfra og spørge os selv, hvil-
ket system, vi gerne vil have i ste-
det, siger vejleder Lars Skovmand.

Et helt nyt system skulle efter 
hans mening grundlæggende 
hvile på tillid til borgeren. I dag 
er det først og fremmest et kon-
trolsystem, som må skyldes en 
grundlæggende mistillid til folk, 
der er ledige, mener han. Lars 
Skovmand ved, at folk sjældent 
bliver ledige af egen drift. De bli-
ver det, fordi afdelinger forsvin-
der eller virksomheder nedlæg-
ges eller mister et udbud. 

Som systemet er i dag, er det 
også en slags one size fits all, og 
det går ud over de svageste. Så 
Lars Skovmand er fortaler for, at 
de, der ikke vil bruge systemet, 
skal kunne lade være – men til 
gengæld vil deres ydelse blive 
sat ned efter x antal måneders 
ledighed. Og de, der gerne vil 
bruge det, skal vide, at deres 
ydelse bliver bevaret, og at sy-
stemet er der for dem, men at de 
skal gøre noget til gengæld. Hvis 
man lavede et sådant system, 

mener han, at man bedre kunne 
bruge kræfterne på at samle de 
svage op.

To grupper skal hjælpes
Den ene gruppe, der i særlig 
grad skulle tilbydes hjælp i sy-
stemet, er de ufaglærte, der altid 
bliver berørt af konjunkturer 
og gentagne gange ledige. Man 
kunne give dem korte kurser 
eller praktikker – eller et større 
kendskab til nye brancher og ar-
bejdspladser. Den anden gruppe 
er de akademikere, som tradi-
tionelt har svært ved at komme 
i job efter uddannelse. Man 
kunne udpege nogle af disse 
grupper med særlig høj ledighed 
og finde ud af, hvordan de kunne 
”omtænke” deres kompetencer, 
så de kunne komme i beskæfti-
gelse igen.

Derudover har Lars Skovmand 
et stort ønske om, at man igen 
professionaliserer vejlednings-
indsatsen og anerkender den 
gode vejledningssamtale, så vej-
lederne blev klædt lige så godt 
på som ”i gamle dage”:

- Mit største ønske er, at man 
laver en karrierekanal, som kan 
oplyse ledige og lønmodtagere 
om deres muligheder på ar-
bejdsmarkedet. 
Læs hele interviewet på  
Uddannelsesbladet.dk. 

Begynd helt forfra 
i beskæftigelses-
indsatsen

LARS SKOVMAND 
UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDER
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Rapporter på vej
Der er allerede kommet én ud af fire rapporter fra Reformkommis-
sionen, og der er planlagt tre øvrige, som skal afleveres til rege-
ringen: I april forventes en rapport om produktivitet, opkvalifice-
ring og videregående uddannelse. I september en rapport om voks-
ne på kanten, og systemet møder borgeren, og i december en rap-
port om unge.

Alle forslag fra Reformkommissionen skal sigte efter social mobili-
tet, beskæftigelse og produktivitet. Du kan læse mere om kommis-
sionens arbejde på www.reformkommissionen.dk

Jørgen Hede Sejbjerg 
ærgrer sig over, at man 
ikke har videreført de 
samme idéer fra det 

tidligere EGU i FGU. Han arbej-
dede der selv, men valgte ikke at 
gå med over. Nu arbejder han på 
mange måder med den samme 
målgruppe i 10. klasse i Erhverv i 
ungdomsskoleregi.

Den tidligere EGU Viborg ryk-
kede for mange af de unge, der 
havde haft det svært ved skolen. 
En undersøgelse blandt 105 ele-
ver, der havde været igennem, 
viste, at 85 af dem var blevet 
selvforsørgende, fortæller Jørgen 
Hede Sejbjerg.    

Han mener, at det store pro-
blem i den nuværende EGU er, 
at de unge skal have en lønnet 
praktik, før de kan starte. For 
det er der ingen arbejdsgiver, der 
siger ja til.

Konceptet i den tidligere EGU-
ordning var, at kommunen gav 
en startløn til eleverne, når de 
kom i praktik. Det betød, at de 
alle fik praktikplads – de aller-
fleste ved private arbejdsgivere, 
som dermed blev en anden slags 
mentor for de unge. Det gav dem 

en større tro på sig selv. Arbejds-
giverne kunne til gengæld få et 
bredt udbud af unge mennesker, 
som de kunne lære at kende. 
Og det er ofte nødvendigt, hvis 
man skal tage en EGU-elev, der 
har haft en vanskelig skolegang. 
Ordningen var med til at få ele-
verne indenfor, mener Jørgen 
Hede Sejbjerg. 

En praktisk adgang
Han har  også et andet stort øn-
ske om en anden adgangsvej til 
erhvervsuddannelserne:

- Det var også det, vi så med 
EGU’en. Her kunne de unge 
få lov at se, om de skulle være 
smed, mekaniker, inden for 
landbrug eller noget helt andet. 
Og herefter kom de ind på EUD 
med praktisk erfaring og prak-
sisviden, siger han. 

- Vi har mange elever, der 
bliver lagerarbejdere eller land-
brugsmedhjælpere og tjener de-
res egen løn – det er det, de gerne 
vil. De har ikke ambitioner om at 
kunne læse en hel masse, de kan 
bare godt finde ud af at arbejde. 
Læs hele interviewet på  
Uddannelsesbladet.dk.

Find en ny 
måde at måle de 
ikkeboglige unge

JØRGEN HEDE SEJBJERG
UNGDOMSSKOLELÆRER
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LARS SKOVMAND er cand.merc. i regnskab og 
strategisk planlægning. Har været underviser og 

fra 1994 ansat som uddannelses og erhvervs
vejleder i AF Storkøbenhavn. Fra 2007 ansat ved 
Jobcenter Albertslund, hvor han blandt andet er 

AMR, TR og med i det øverste SU i kommunen. 
Herudover censor. 

JØRGEN HEDE SEJBJERG er uddannet folkeskolelærer i 
1992, men har siden arbejdet med udsatte børn og unge i alle 
slags skoleformer. Blev i 2000 ansat på det daværende EGU
tilbud i Viborg, men arbejder nu i 10. Erhverv på Ungdomssko
len i Viborg
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FGU er på mange måder 
godt tænkt med en 
praksisbåret læring og 
pædagogik, hvor man 

bruger minimal tid på at sidde og 
tegne en fuglekasse og maksimal 
tid på at forstå produktionen 
af den, som FGU-lærer Verner 
Lynge udtrykker det. Resultatet 
er bare blevet for bogligt, ligesom 
de unge skal gøres ”uddannelses-
parate”. 

- Måske er der også brug for 
at kunne gøre dem ”arbejdsmar-
kedsparate” – og at de praktiske 
FGU-tilbud bliver værdsat og an-
erkendt på lige fod med de bog-
lige, foreslår Verner Lynge.

Det har nemlig vist sig at være 
behovet, efter at skolerne åbnede 
igen efter corona-nedlukningen. 
Arbejdsmarkedet kom op i femte 
gear, og der var brug for alle de 
elever, virksomhederne kunne 
få. De skulle blot kunne møde til 
tiden, så skulle virksomhederne 
nok lære dem tingene. Og det er i 

sidste ende arbejdsmarkedet, der 
bestemmer, mener Verner Lynge.

- Derfor burde man give de 
respektive FGU-afdelinger carte 
blanche til at indgå nogle joint 
ventures med virksomheder og 
give PGU- og EGU-vejlederne en 
mere fremskudt rolle i planlæg-
ningen af de unges uddannel-
sesplan, så afslutningseksamen 
i dansk og matematik ikke er 
noget, eleverne skal, men noget, 
de kan, siger han. 

Han understreger dog sam-
tidig, at der helt klart stadig 
skal stå et uddannelsesmæssigt 
”beredskab” klart til at tage fra, 
når de unge igen ryger ud, bliver 
fyret, når krisen banker på, eller 
”kommer gående ad motorvejen”. 

- Det skal være et tilbud, der 
kan absorbere dem, og som er 
utroligt smidigt og mindre mini-
sterielt stift end FGU-tilbuddet. 
Læs hele interviewet på  
Uddannelsesbladet.dk.

Lad FGU-skolerne 
indgå joint ventures 

VERNER LYNGE
FGU-LÆRER

FO
TO

: JE
N

S B
A

C
H

T E M A: H V I S J EG VA R M E D I  R E FO R M KO M M I S S I O N E N…

Der er ikke alle håndværkere, der behøver Skills-
egenskaber. Der er også brug for almindelige hånd-
værkere, der kan sætte 600 vinduer i. Og hvis det 
kræver, at de bruger ekstra tid på at lære målene på 

Grundforløb 1, så giv dem det, mener faglærer Jens Andersen 
fra tømrerlinjen på Tech College. Ekstra tid vil nemlig også – og 
ikke mindst – betyde et mindre frafald. 

Jens Andersen har blandt andet arbejdet med det, der før 
EUD-reformen hed Erhvervsklar. Det var for elever på grund-
forløb 1, der havde brug for ekstra støtte, og hvor der var lang 
elastik i den tid, de måtte bruge på at opfylde målene. Der var to 
lærere på, og eleverne kunne kvalificere sig til at blive optaget 
ved en samtale, hvis de fik problemer på grundforløbet. Erfa-
ringerne med dette tilbud var meget gode:

- Når først de kom ind til os i forløbet og fik et fast tilholds-
sted, droppede de ikke ud, siger Jens Andersen, som mener, det 
var en investering, der rigeligt betalte sig: Den ekstra støtte 
og tid til grundforløbet betød dels, at de holdt ved, dels at de 
ikke havde mere brug for støtten på hovedforløbet, men ikke 
mindst, at de også bestod svendeprøven. Endda med et gen-
nemsnit, der var højere end de øvrige elevers:

- Det beviser bare, at der skal meget lidt til i forhold til at give 
det enkelte menneske en uddannelse. 
Læs hele interviewet på Uddannelsesbladet.dk.

Giv bedre tid i 
EUD-grundforløbet

JENS ANDERSEN  er uddannet tømrer og gulvmand og har både 
arbejdet i det private og i skolesystemet samt været selvstændig. 
Han er foreningsformand for Tech College Aalborg, hvor han ar
bejder som faglærer på tømrerlinjen.

JENS ANDERSEN
TØMRER OG FAGLÆRER

UDDANNELSESBLADET 1/22 19

FO
TO

: H
A

N
S 

R
A

V
N

VERNER LYNGE er FGUlærer på FGU Sydøstjylland i Horsens. Har en 
baggrund fra VUC, hvor han underviste i dansk, matematik og it. Er ud
dannet som lærer, datamatiker og fagjournalist og har været med i fag
arbejdet til FGU.

Michael Frank Han-
sen er glad for at 
undervise voksne 
– og for at kunne 

gøre det fysisk. Det er bestemt 
ikke en selvfølge i dag, hvor 
flere og flere vælger e-learning. 
Og det beklager Michael Frank 
Hansen, der mener, at hvis man 
vil vende udviklingen og få flere 
voksne til at uddanne sig, skal 
kursisterne tilbage på skolen.

- Lad os få et godt studiemiljø. 
Rigtig mange lærere ser ikke 
kursisterne, men sidder foran 
en computer og retter opgaver. 
Lidt groft sagt kan du nærmest 
ikke se forskel på en bankmand 
og en lærer i dag. Og med alle 
de fordele, digitaliseringen også 
har, synes jeg faktisk, at det 
hiver noget ånd ud af hele syste-
met, siger han. 

Udfordringen er, at mange 
kursister vælger e-learning, 
fordi de har en forestilling om, 
at de kan lære noget derhjemme, 
samtidig med, at de kan passe 
børn og lave alt muligt andet, 
mener Michael Frank Hansen:

- De glemmer bare, at det 
kræver jernhård disciplin at 
lære, siger han og tilføjer, at der 
da også er en meget stor en del, 
der knækker nakken på det og 

vælger at komme over på skolen 
igen.

Men skolerne har svært ved at 
sige nej, hvis en kursist ønsker 
e-learning, selv om de ikke me-
ner, det er det bedste tilbud. For 
hvis de ikke vil tilbyde det, kan 
kursisten måske få tilbuddet ved 
naboskolen. 

- Det er jo noget, vi er tvunget 
til at udbyde på VUC for at over-
leve. Hvis vi ikke gør det, dør vi 
som skole. Vi er ligesom blevet 
sat i en situation, hvor vi er af-
hængige af at udbyde noget, som 
faktisk ikke altid er det bedste, 
siger VUC-læreren.

Han mener, at man måske fra 
ministeriets side burde fraråde 
den form for undervisning til 
denne målgruppe, og at man 
ikke skulle give mulighed for, at 
skolerne kan konkurrere om at 
udbyde det:

- Det undrer mig, at man 
ikke debatterer det mere, siger 
Michael Frank Hansen, der selv 
mener, at man med e-learning 
har frataget lærerne muligheden 
for at gøre alt det, man som læ-
rer kan gøre, når man underviser 
kursisten fysisk – for eksempel 
hele socialiseringsdelen. 
Læs hele interviewet på  
Uddannelsesbladet.dk.

Giv voksne et godt
studiemiljø

MICHAEL FRANK HANSEN er VUClærer på HFVUC Vestegnen.  
Har været lærer i 30 år og underviser i dansk, dansk som andetsprog, 
FVU dansk og matematik. 

MICHAEL FRANK HANSEN
VUC-LÆRER
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Direkte og indirekte selvskade

Hvordan spotter man selvskadende
adfærd?
Hvordan taler man med den unge om
det? Er der ting, der er 'rigtige' eller
'forkerte' at sige?
Hvordan kan man støtte den unges
pårørende, som kan reagere med både
vrede, magtesløshed og frygt?

Selvskadende adfærd kan komme til udtryk

på mange måder. Der er både set eksempler

på unge, der har brændt sig selv, stukket i

eller slået sig selv. Denne form for

selvskadende adfærd kan kategoriseres som

direkte selvskade. Derudover findes der også

indirekte selvskade, som blandt andet ses

ved forskellige typer af misbrug,

spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi

samt generel risikoadfærd.  

Kompleksiteten i selvskadende adfærd stiller

store krav til den pædagogiske og

psykologiske værktøjskasse, hos berørte

fagpersoner, for at de er i stand til at håndtere

de medfølgende problematikker;

Svarene på disse spørgsmål kan virke ind på,

om adfærden bliver spottet tidligt, og

hvordan man som fagperson kan håndtere

udfordringen.  

Den 7.-8. marts 2022 afholder Generator –

pædagogik og psykologi todagskurset

Direkte og indirekte selvskade, hvor

ovenstående spørgsmål vil stå centralt.

Psykologerne Malene Klindt Bohni og Signe

Rasholm klæder dig på til at lære at spotte

den selvskadende adfærd og håndtere den

nænsomt, men effektivt – mens du passer på

dig selv. 

LÆS MERE OM KURSET PÅ
GENERATORPP.DK

Desværre er selvskadende adfærd blandt unge

et voksende problem. Debutalderen er ofte 11-17

år, og det er i forvejen en sårbar alder og livsfase. 

Det kan umiddelbart være svært at forstå, at

mennesker, der på den ene eller anden måde har

ondt i livet, har lyst til at udsætte sig selv for

yderligere smerte. Det man skal forstå omkring

selvskade, som aktiv handling, er at den

paradoksalt nok bliver en form for

mestringsstrategi. Den, der gør skade på sig selv,

kan, mens handlingen udføres, selv kontrollere,

hvornår og hvordan det skal gøre ondt. Hvis man

er vokset op i et kaotisk miljø, har man måske ikke

været vant til selv at have kontrollen.

Derfor er det vigtigt, at man som fagperson

omkring en ung, der har det svært, er ekstra

opmærksom på, om der er risiko for

selvskadende adfærd, selvom det kan være

svært at få øje på, før det er sket.

"Det man skal forstå
omkring selvskade, som
aktiv handling er, at den
paradoksalt nok bliver en
form for mestringsstrategi."

Formand 
Morten Kvist Refskov 
 
Book en aftale
Vi har åbent 
for personligt frem-
møde efter aftale. 
 
Du kan altid booke 
en aftale med din 
konsulent på vores 
hjemmeside eller 
ved at ringe til os. 

www.laka.dk 
tlf. 70100018

Vores kontorer
Vi har fem kontorer 
rundt om i landet
 
Odense 
Forskerparken 10D, 
1. nr. 31 & 32 
5230 Odense M
 
Esbjerg 
Torvet 21, 1. sal
6700 Esbjerg
 
Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov 
 
Aalborg 
Tankedraget 7, 5. sal
9000 Aalborg
 
København 
Hestemøllestræde 5 
1464 København K 
 
Telefontider 
og åbningstider 
i København
Man - tors: 9.00-15.30  
Fre: 9.00-14.30 

Kompagnistræde 32 · 1208 København K 
Tlf.: 70100018 · Email: via hjemmesiden www.laka.dk

FORBRUGSLÅN  
TIL 4,9% P.A. 
– uden gebyrer og 

omkostninger

HVAD DRØMMER DU OM?
Drømme er unikke. De kan dreje sig om at renovere hjemmet eller forsøde 
tilværelsen.
 
Siden 1907 har Tjenestemændenes Låneforening  formidlet forbrugslån på billigst mulige vilkår 
til de tilsluttede organisationers medlemmer. Gennem årene har vi tildelt lån til mange forskellige 
typer af behov og drømme. Måske kan vi også hjælpe dig.
 
Hvis du er låneberettiget, kan du optage lån op til 50% af din faste årsløn. Lånet er uden om-
kostninger og gebyrer, og renten er blandt markedets laveste på forbrugslån.
 
Få mere information og beregn dit lån på tjlaan.dk.
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Drømme er unikke. De kan dreje sig om at 
renovere hjemmet eller forsøde tilværelsen.
Siden 1907 har Tjenestemændenes Lånefor-
ening formidlet forbrugslån på billigst mulige 
vilkår til de tilsluttede organisationers medlem-
mer. Gennem årene har vi tildelt lån til mange 
forskellige typer af behov og drømme. Måske 
kan vi også hjælpe dig.
Hvis du er låneberettiget, kan du optage lån 
op til 50% af din faste årsløn. Lånet er uden 
omkostninger og gebyrer, og renten er blandt 
markedets laveste på forbrugslån.
Få mere information og beregn dit lån på  
tjlaan.dk
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T E M A: H V I S J EG VA R M E D I  R E FO R M KO M M I S S I O N E N…

De tosprogede kursister, som 
Sanne Juul Bendixen under-
viser på FVU Start, har sat 
sig op til at træne dansk. De 

har fået at vide, at de efter Start-trinnet 
har mulighed for at gå videre på FVU 
trin 1 – og at de med det og de øvrige 
trin får, hvad der svarer til en 9. klasse. 

Men så stopper det. I stedet får de at 
vide, at de alligevel ikke kan klare at gå 
videre. Og det betyder, at det dermed 
ofte er hjem til kødgryderne eller ren-
gøringsjobbet igen.

- Jeg synes, det er synd for dem. Man 
slukker deres lys, siger Sanne Juul  
Bendixen. 

Hun forklarer, at mange af de to-
sprogede kursister kommer med en 
danskuddannelse 1 (DU1) fra en sprog-
skole. Det vil sige, at de enten er latin-

ske analfabeter eller kun har meget lidt 
skolegang fra hjemlandet. På FVU Start 
får de 80 lektioner – og i nogle tilfælde 
to gange 80 lektioner. Men udfordrin-
gen er, at det ofte kræver en del mere 
at gå videre til FVU trin 1. 

Skolen skal i princippet vurdere fra 
begyndelsen af forløbet, om de kan gå 
videre. Men det kan være umuligt, når 
man ikke kender kursisterne eller deres 
progression i læring fra sprogskolen. 

- Og det bliver vi nødt til at sige til 
dem og slippe dem. Der mangler et til-
bud til dem ind imellem FVU Start og 
FVU trin 1, siger Sanne Juul  
Bendixen, hvis råd til Nina Smith-
kommissionen derfor er, at man udvik-
ler dette mellemtrin. 
Læs hele interviewet på  
Uddannelsesbladet.dk.

Giv kursisterne et 
ekstra sprogtilbud

SANNE JUUL BENDIXEN er underviser på AOF Nord Ordskolen i 
Frederikshavn. Er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og har taget 
Master i DSA. Underviser på FVU og OBU. 

SANNE JUUL BENDIXEN
FVU-UNDERVISER
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Sådan kommer  
du videre efter  
en fyring  
En fyring er ikke nem at håndtere. 
Alligevel kan man forsøge at gøre 
det nemmere for sig selv. Her er en 
række gode råd fra krise- og er-
hvervspsykolog Louise Dinesen.

 f Husk, at følelsen ændrer sig 
Tabsoplevelser er ikke evige. I 
begyndelsen kan man være på-
virket af chok, overraskelse og 
stærke reaktioner som søvnløs-
hed, apati og tilbagetrukkethed. 
Men ofte vil disse følelser og til-
stande ændre sig efter nogle 
dage og uger.

 fOpsøg andre mennesker 
En af de mest beskyttende fak-
torer, vi har som mennesker, er 
at være sammen med andre. Det 
er oftest, når vi mindst gider, at 
vi har mest brug for at se andre 
eller lave en aktivitet. Så har du 
en hobby – og især en, du dyrker 
med andre – så få det gjort.

 fArbejd med følelserne 
Nogle bearbejder følelserne i be-
stemte tidszoner på dagen – så 
ved hjernen, at der er plads til at 
tænke, reagere og planlægge for 
eksempel mellem klokken 14 og 
16. Hjernen kan godt forstå den-
ne afgrænsning.

 fBrug dine erfaringer 
Når du er kommet dig over det 
værste chok, kan du bruge dine 
tidligere erfaringer.  
Spørg for eksempel dig selv:  

 •  Hvordan har jeg tidligere håndte-
ret svære situationer i mit liv, og 
hvad hjalp mig videre? 

 •  Har jeg andre erfaringer fra tidli-
gere, jeg kan trække på nu?  

 •  Hvem giver det mig energi at 
være sammen med, og kan jeg 
lave en aftale med den/dem  
for at få mod på den  
kommende tid?

Nedgang i antallet af elever og kursister har betydet 
fyringer på især FGU og VUC gennem det seneste år. 
Selv om det er lettere sagt end gjort, giver krise- og 
erhvervspsykolog Louise Dinesen nogle råd til, hvordan 
man kan komme i gang med at se fremad efter en 
fyring, og hvordan kollegerne kan hjælpe.

Du er den, der bedst kan undvæ-
res. 

Sådan lyder en af de mest 
brugte formuleringer, når le-

delser begrunder en af de fyringer, der har 
været mange af på Uddannelsesforbun-
dets område den seneste tid. 

Selvom afskedigelserne reelt skyldes 
færre elever og kursister, følger der i den 
skriftlige opsigelse argumenter for, at det 
netop er den ene lærer fremfor kollegaen, 
som ikke længere skal arbejde på skolen. 
Og det er her, der står, at de bedst kan 
undværes, ikke er omstillingsparate eller 
mangler samarbejdsevne, fortæller Erling 
Kure, der er konsulent i Uddannelsesfor-
bundet. 

Sammen med sine kolleger har han be-
handlet flere end 140 sager om afskedigel-
ser alene på FGU-området siden sommer-
ferien 2021. Også blandt VUC-lærerne har 
der været en række fyringer det seneste år. 

- De fleste kan acceptere en begrundelse 
om, at der mangler elever eller kursister, 
og at skolen derfor er nødt til at skære 
ned, men når noget i de mere personlige 
begrundelser ikke giver mening, begynder 
de at spekulere og bliver selvfølgelig kede 
af det, siger Erling Kure.

Det sker ofte, når der i brevet om opsi-
gelsen er ridset en række kriterier op, som 
ikke er konkrete og neutrale.

- Så kan der stå, at man er vurderet ud 
fra, om man er omstillingsparat, engage-
ret, stabil og flere andre subjektive betragt-
ninger. Det kan meget let få modtageren til 
at tænke på alle de personlige kvalifikatio-
ner, og hvad man så åbenbart mangler. Det 
er unødvendigt, siger Erling Kure.

Det er helt naturligt, at både fyringen i 
sig selv og begrundelsen for fyringen ram-
mer hårdt, forklarer krise- og erhvervs-
psykolog Louise Dinesen.

- Vi har alle en indbygget social eksklu-
sionsangst. Vi er eksistentielt afhængige 
af at høre til i fællesskaber, så når vi trues 
på vores tilhørsforhold, producerer det en 
grundlæggende angst og et ubehag. Når 
eksklusionen så ligefrem handler om den 
enkeltes utilstrækkelighed og identitet, er 
truslen endnu mere faretruende, siger hun.

Skolerne har styr på reglerne
Generelt har skolerne godt styr på reg-
lerne og processerne omkring afskedigel-
ser, fortæller Erling Kure.

- De ved godt, at man ikke bare sender 
en opsigelse i E-Boks eller på SMS. Der er 
møder om afskedigelserne i samarbejds-
udvalg, og lederne overbringer ofte det 
svære budskab personligt, fortæller han.

Alligevel hjælper det ikke altid den en-
kelte lærer, som er indkaldt til møde for 
at få overrakt det høringsbrev, der i det 
offentlige går forud for en fyring. Her står 
der, at ledelsen planlægger at afskedige 
en – og hvorfor. 

- Så stiller læreren måske en masse 
spørgsmål, som ledelsen ikke kan eller 
vil svare på. Der kommer ikke meget ud 
af det, så nogle gange bliver pinen truk-
ket unødigt ud, selv om intentionerne er 
gode, siger Erling Kure. 

Han opfordrer ledelserne, der skal af-
skedige, til at forberede både processen 
og de skriftlige begrundelser særdeles 
grundigt:

- Man skal undgå at give den fyrede 
unødvendig anledning til at tro, at det 
handler om manglende kvalifikationer el-
ler små ting, som at man skældte chefen 
ud i sidste uge. Ordene i et høringsbrev 
sætter mange tanker i gang.

En fyring vil altid gøre ondt
Louise Dinesen er enig:

- Arbejdspladserne skal sørge for, at der 
i forbindelse med opsigelser skabes vær-
dige og ordentlige forhold og forløb. Det 
er et etisk ansvar, vi har for hinanden som 
mennesker. Arbejdspladserne skal sikre, 
at vi behandler opsagte med respekt og 
værdighed, siger Louise Dinesen.

Erhvervspsykologen tilføjer, at netop 
etik er et kodeord, hvis en arbejdsplads 
skal sikre en værdig opsigelse.

- Hvis man i opsigelsesforløb kan sikre, 
at den ansatte har en oplevelse af mening 
og værdighed, kan man sikre mestring af 

situationen og forebygge belastnings-
reaktioner, siger hun.

Uanset hvordan ledelsen bærer 
sig ad, vil en fyring dog næsten 
altid gøre ondt. 

- Kroppen reagerer naturligt 
på en unaturlig situation i om-
givelserne, hvor der er opstået 

en trussel. Det er et sundt tegn og 
en vejviser, at vi reagerer. Men vi 
kan arbejde med at acceptere vores 
reaktioner og søge støtte hos men-

nesker, der holder af os. 

Hvad kan jeg gøre som kollega? 
 
Du har måske oplevet, at en kollega er blevet fyret. Det 
er en svær situation, hvor man gerne vil gøre det rigtige. 
Men hvad er det? Det entydige svar findes ikke, men no-
get er mere rigtigt end andet. Krise- og erhvervspsykolog 
Louise Dinesen peger på, hvordan du kan støtte din fyre-
de kollega.

 f Det værste, man kan gøre som kollega, er ikke at gøre 
noget. Det er altid en god idé at række ud og tilbyde sin 
hjælp og støtte, men også at lade det være op til den en-
kelte, hvor meget der skal tales.

 f Som kollega er det vigtigt at undgå overinvolvering. Så 
kan man komme til at forstørre de svære følelser. Om-
vendt skal man heller ikke blive for kynisk og ufølsom og 
ende med at sige sætninger som: ”Det er ikke så slemt”. 

 f Prøv i stedet at være rolig. Stil åbne spørgsmål og lyt og 
forsøg at skabe en afbalanceret samtale om det skete 
og oplevede. Man kan ringe til den tidligere kollega i da-
gene efter en fyring og høre, hvordan det går.

 f Endelig kan det være en hjælp i en senere jobsøgning, at 
tidligere kolleger stiller deres netværk til rådighed. De 
har ofte kontakter ind i brancher og jobområder, som er 
relevante for den opsagte. Det kan være svært for af-
skedigede medarbejdere selv at række ud, og netop der 
kan tidligere kolleger komme den enkelte i forkøbet ved 
at tage initiativ til at skabe kontakter, videresende et CV 
eller åbne døren for dialoger og møder.

B E H OV FO R G O D E T I K V E D F Y R I N G

Begrundelser 
for fyringer 
rammer hårdt
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DENGANG DA...

Der var en gang, hvor det ikke var en selvfølge, at man kunne 
gå fra arbejdet, hvis ens barn blevet syg. Heller ikke som of
fentligt ansat. 

Først i løbet af 1970’erne blev der indført forskellige for
søgsordninger med denne ret i nogle overenskomster. I 1973 
for statstjenestemænd, og i 1976 forsøgsvis også for blandt 
andre Handelsskolelærere.

Blandt andet Medarbejder og kompetencestyrelsen har 
været i arkiverne og fundet frem til, at det antageligt har væ
ret ved OK87, at alle offentligt ansatte fik denne ret til ”hel 

eller delvis tjenestefrihed uden lønafkortning”, som det hed 
dengang. På det tidspunkt var det mange forskellige overens
komster på det offentlige område, så der er lidt tvivl om, hvor
vidt retten kom til at gælde for alle. Det gør den nu. 

I dag har du som offentligt ansat ”efter anmodning” og ”i 
fornødent omfang” nu fået denne OKret til hel eller delvis 
tjenestefrihed med løn til pasning af sygt, mindreårigt, hjem
meværende barn på ikke bare dets første, men nu også anden 
sygedag, ”hvis forholdene på tjenestestedet tillader det” vel at 
mærke. 
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Da der ingen kære mor – eller 
far – var, hvis barnet blev syg
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 Læs mere på www.tjm-forsikring.dk/bilforsikring
Anders, 38 år, kunde hos TJM Forsikring

Sammenhold
betaler sig

 
Træt af Bilkabuler?

Jeg betaler ikke
selvrisiko for mine

Bilkabuler 
- gør du?
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Det er først på formiddagen 16. december 2020. Egentlig en helt almin-
delig lektion. Altså så almindelig som det kan blive under en corona-
nedlukning, hvor undervisningen foregår på Teams. 

Peter har undervejs i lektionen ikke slukket for kameraet på sin 
computer, selv om eleverne har logget af for at lave en opgave. Peter 
slukker nemlig aldrig for kameraet, når eleverne laver opgaver i lek-

tionen. Han sidder klar, hvis eleverne pludselig logger på for at få hjælp. 
En af hans elever har dog ikke logget ud. Han er gået på toilettet.
Da eleven kommer tilbage, kan han se, at Peter bevæger armen, ser op i loftet, og 

han kan høre Peter lave en lyd.

Anklaget for pædofili i chat
Herefter går det hurtigt. Eleven skriver en besked til Peter på chatten i Teams: ”Pæ-
dofile svin.”

15 minutter efter svarer Peter med versaler: ”HVAD MENER DU MED DET, DU 
SKRIVER DER?”

Og lidt efter tilføjer Peter: ”Jeg ved slet ikke, hvad du snakker om.”
Eleven: ”Nej, okay så siger vi det.”
Peter: ”Ring til mig, fordi det er en meget alvorlig anklage.”
Eleven: ”Undskyld Peter, jeg anklager dig ikke for noget.”
Peter: ”Du må hellere få en snak med mig.”
Eleven: ”Nej det er ikke nødvendigt, jeg siger undskyld mange gange, og det skal 

ikke ske igen. Fortsat god dag.”
I løbet af formiddagen får skolens uddannelseschef en mail fra en af Peters kol-

leger, hvori vedkommende gengiver, hvad der er sket. Dagen efter – 17. december – 
sender skolen en advarsel til eleven om bortvisning. Heri kritiseres eleven for groft 
sprogbrug ved uberettiget at have kaldt Peter for pædofil.

Tjenstlig samtale og politianmeldelse
Elevens mor sender efter advarslen en skriftlig klage til ledelsen, hvori der står, at 
hendes søn efter lektionen overværer, at Peter ”udfører MEGET vulgær og upas-
sende opførsel i form af ”seksuel leg” med sig selv og dertilhørende lyde”.

Allerede samme dag, som klagen er modtaget, bliver Peter indkaldt til en tjenstlig 
samtale med ledelsen. Peter får forelagt morens klage, og han får at vide, at han skal 
sige sin stilling op selv senest klokken 12.00 næste dag, hvis han vil undgå skolens 
opsigelse og skolens anmeldelse til politiet. 

En påstand om blufærdighedskrænkelse fra en elev fik 
tilsyneladende en skoleledelse til at gå i panik. Ledelsen 
forlangte af en lærer, at han sagde op på stedet uden først 
at høre hans version eller på anden måde undersøge sagen 
nærmere.
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FORLANGTE LÆREREN  SAGDE  OP 
efter elevs beskyldning om blufærdighedskrænkelse 

T E M A: H Æ N GT U D U D E N B E V I S 
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Skoleledelser overser ofte 
læreres retssikkerhed i 
sager om seksuelle krænkelser
Uddannelsesforbundet oplever en stigning i sager, hvor 
lærere uretmæssigt er anklaget for seksuelle krænkelser af 
elever, og at ledelserne handler, inden de har hørt lærerens 
udlægning og undersøgt sagen.

T E M A: H Æ N GT U D U D E N B E V I S 

 „
Eleven på 16 år talte 
ledelsen aldrig selv med. 
Den havde heller ikke talt 
med nogen af Peters andre 
jævnaldrende elever – også 
selv om Peter under hele 
forløbet afviste, at klagen 
var berettiget.

Frikendt af dommeren
Der ender dog med at gå yderligere otte 
måneder, før Peter får renset sit navn. 
I mellemtiden er sagen nemlig endt i et 
tjenstligt forhør foran en byretsdommer.

Efter at have hørt forklaringer fra i alt 
17 vidner – herunder klassens elever, Pe-
ters bisidder og flere ledere – og at have 
gennemgået 24 bilag, kommer dommeren 
frem til samme konklusion som politiet. 
Den er, at Peter ikke er skyldig, og at en 
opsigelse vil være usaglig. Dommeren ud-
taler samtidig kritik af, at skolen ikke op-
fyldte sin pligt til selv at undersøge sagen 
grundigere og mere korrekt.

Der skal imidlertid gå yderligere to må-
neder, i alt næsten et år, før skolen indgår 
et forlig med Peter på 370.000 kroner. Sam-
tidig er der taget forbehold for, at der kan 

køres en erstatningssag, hvis det viser sig, 
at Peter har fået nedsat funktionsevne som 
følge af psykiske mén på grund af sagen. 

Og så får Peter en god anbefaling, som 
Peter – der ikke ønsker at fortsætte på sko-
len – kan bruge til at søge nyt arbejde med. 

En undskyldning får Peter dog aldrig af 
skolen.

En troværdig elev
Spørgsmålet, Peter står tilbage med, er, 
hvorfor ledelsen overså Peters ret til at 
blive hørt og pligten til at undersøge sa-
gen, inden den tog stilling til, om elevens 
klage var rigtig. 

Én forklaring kan være, at ledelsen 
mente, at eleven var troværdig. Ledelsen 
forklarede under det tjenstlige forhør, at 
den havde undersøgt elevens troværdig-
hed, idet uddannelseschefen havde spurgt 
ud i lærerværelset, om der var nogen, der 
kendte eleven. På lærerværelset sad 6-7 
lærere, og nogle havde svaret, at der ikke 
var problemer med eleven. De tilstedevæ-
rende lærere fik ikke at vide, hvad grun-
den var til, at uddannelseschefen spurgte 
om det.  

Dermed var sagen undersøgt til bunds, 
syntes ledelsen at mene.

Eleven på 16 år talte ledelsen aldrig selv 
med. Den havde heller ikke talt med no-
gen af Peters andre jævnaldrende elever 
– også selv om Peter under hele forløbet 
afviste, at klagen var berettiget.

Forholdene ledelsen overså
Ved en nærmere undersøgelse kunne 
ledelsen have fundet ud af, at eleven 
selv ikke mente, at Peter var klar over, at 
nogen så på ham. Derfor kunne der ikke 
være tale om en blufærdighedskrænkelse 
i lovens forstand eller noget ulovligt i 
øvrigt. Politianmeldelse var derfor ikke 
relevant.

En nærmere undersøgelse kunne med 
stor sandsynlighed og relativt hurtigt 
også have klarlagt, at der ikke var nogen 
objektive forhold, der kunne støtte ele-
vens oplysning om seksuel adfærd.

For både eleven og klassekammerater 
kunne bekræfte, at de kun kunne se Peters 
ansigt og den øverste del af hans overkrop 
fra brystkassen i online-undervisningen.

Eleven kunne altså umuligt have set 
Peters kønsdele eller på anden måde vide, 

Samtalen tager kun cirka ti minutter. Pe-
ter når at afvise klagen på mødet, og straks 
efter mødet skriver Peter til ledelsen, at 
han ikke ønsker at opsige sin stilling, da 
han ikke har gjort det påståede. Han bliver 
ikke spurgt om sin udlægning af sagen.

I stedet bliver Peter fritaget fra tjeneste 
og tager på juleferie. Chokeret over hæn-
delsen. Utryg ved ledelsen. 

Og i løbet af januar gør ledelsen alvor 
af sin ord og anmelder Peter til politiet, 
der i slutningen af januar afhører eleven. 
Samme dag – 25. januar 2021 – afhører 
politiet Peter. Men kort tid efter afviser 
politiet, at der er belæg for en strafbar 
handling. 

Der havner flere sager, hvor læ-
rere uretmæssigt bliver beskyldt 
for seksuel krænkelse af deres 
elever og kursister, på bordet 

hos Uddannelsesforbundets jurister.
En af forklaringerne kan være, at sko-

lernes ledelser hurtigere tager stilling i 
den slags ekstremt følsomme sager, og 
at ledelserne kan føle, at det er sikrest at 
tage den krænkedes parti. 

- Der er kommet meget større følsom-
hed omkring det. Det er i nogle tilfælde, 
som om ledelserne føler, at de ikke kan 
tillade sig at undersøge en påstand om 
krænkelse, før det får konsekvenser for 
lærerne, fortæller jurist i Uddannelsesfor-
bundet Lene Vibjerg.

Hun påpeger, at det naturligvis er me-
get vigtigt at beskytte eleverne mod græn-
seoverskridende handlinger. 

- Men ledelserne skal huske, at der også 
er en anden sårbar part, nemlig læreren. 
Og en beskyldning om krænkelse kan få 
store konsekvenser for lærerens fremtid. 
Derfor har ledelserne et ansvar for at 
tilstræbe en korrekt afgørelse, eventuelt 
med hjælp udefra, siger Lene Vibjerg.

Hun påpeger, at elevklager ikke per de-
finition er rigtige, uanset hvor troværdig 
eleven ellers virker. 

- Nogle gange er der for eksempel tale 
om en misforståelse, uden at eleven taler 
usandt bevidst, fortæller Lene Vibjerg.

En korrekt afgørelse forudsætter ifølge 
hende en grundig undersøgelse, inden 
ledelsen tager stilling. De involverede par-
ter skal kunne komme til orde, og mod-
stridende forklaringer må undersøges 

og vurderes for at nå frem til fakta i den 
konkrete sag.

Frygt for at havne i pressen
Ifølge Uddannelsesforbundets jurist kan en 
forklaring på, at skoleledelser kan komme 
til at handle for hurtigt, være, at ledelserne 
frygter, at skolens navn ender i pressen.

- Og det kan betyde, at de har så travlt 
med at tilgodese elevernes tarv, at de får 
kørt hen over lærerens retssikkerhed og 
ikke undersøgt sagen til bunds, advarer 
Lene Vibjerg.

Angsten for at havne på forsiderne er 
skoleledelserne da heller ikke ene om, 
fortæller Anette Borchorst, der er profes-
sor i kønsforskning og arbejdsmiljø ved 
Aalborg Universitet. 

Hun forsker i sexchikane og kommen-

terer derfor ofte krænkelsessager, som er 
havnet i pressen.

- Alle er meget nervøse for at havne i 
medierne. Det kan få nogle til at handle 
hurtigere og måske også for hurtigt, for-
tæller Anette Borchorst.

#MeToo har skabt nyt klima
Fagforbundsjurist Lene Vibjerg oplevede 
en stigning i antallet af sager, hvor lærere 
beskyldes for seksuelle krænkelser af ele-
ver, tilbage i 00’erne.

- Det er naturligvis både vigtigt, at ele-
verne tør gå til ledelsen i sådanne sager, 
og at ledelsen tager dem alvorligt. Men 
det nye er, at skoleledelserne nu oftere har 
taget elevernes parti, inden de har under-
søgt forløbene tilstrækkeligt, fortæller 
Lene Vibjerg.

hvorfor Peter bevægede armen, så op i lof-
tet og afgav en lyd i en kort periode, ifølge 
elevens forklaring til politiet. Det var ren 
spekulation fra elevens side. Peters eget 
bedste bud er, at han strakte kroppen efter 
en stillesiddende lektion afholdt fra en 
spisebordsstol.

Undersøgelsen kunne også have vist, at 
Peters kone var til stede under hele lektio-
nen. Hun sad lige bag Peter i sofaen, mens 
han selv sad ved stuebordet. Flere elever 
havde endda hørt Peter tale med sin kone.

Elevens opfattelse kunne derfor ikke 
være andet end en fortolkning. Det var 
ikke noget, han havde set. Men eleven 
anså formentlig fortolkningen for at være 
sand. 

Både Peter og hans familie ramt
Tilbage sidder Peter og er – uagtet frifin-
delse og erstatning – meget stærkt påvir-
ket. Hans læge har undervejs i den lange 
ventetid på et år vurderet, at Peter kan 
være på vej ind i en depression, og både 
hans kone og børn er også dybt berørte af 
hele forløbet.

Hos Uddannelsesforbundet kan jurist 
Lene Vibjerg konstatere, at alle parter har 
lidt tab i sagen. Det gælder både økono-
misk og i forhold til den psykiske belast-
ning Peter blev udsat for.

- Jeg kan vitterligt ikke se noget, Peter 
kunne have gjort anderledes. Alligevel 
løb det fuldstændigt af sporet, siger Lene 
Vibjerg.

Artiklen er bragt i anonymiseret form 
af hensyn til læreren, hans pårørende og 
eleven. Den er baseret på udskriften fra 
fremlæggelsen af sagen for en byretsdom-
mer. Peter er et opdigtet navn. 
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Hukommelsen er ikke som en 
harddisk, der registrerer op-
lysninger og lagrer dem en til 
en. Den minder snarere om en 

Wikipedia-side, hvor man selv og andre 
efterfølgende kan forme og påvirke ind-
holdet.

Og derfor er der risiko for, at vidners 
udsagn ikke altid giver et retvisende bil-
lede af, hvad der egentlig er sket.

Det fortæller Trine Sonne, der er 
forsker ved Center for Selvbiografisk 
Hukommelsesforskning under Aarhus 
Universitet, hvor hun blandt andet for-
sker i børns hukommelse og underviser i 
vidnepsykologi.

Ifølge Trine Sonne kan vidner ligefrem 
– helt utilsigtet – komme til at huske de-
taljer, som ikke var del af den oprindelige 
begivenhed og i værste fald skabe reelle 
falske erindringer.

- Vores hukommelse er bygget til at 
være ret fleksibel, fordi vi både bruger den 
til at huske ting, der er sket, og til at fore-
stille os ting, som kan ske ude i fremtiden. 
Den fleksibilitet medfører en risiko for, 
at vi danner falske erindringer, forklarer 
Trine Sonne, der ikke forhol-
der sig til en konkret sag, men 
alene til hvordan hukommelsen 
virker, når man skal vidne.

Kan være fri fantasi
Vidner kan således både 
erindre begivenheder 
delvist forkert og i 
værste fald komme 
til at tro, at de hu-
sker noget, som 
faktisk er ren fan-
tasi.

- Man kan sige, at vi 
mennesker egentlig 
ikke er bygget til at 
vidne. Det er sjældent, 

Man skal passe på med at tro, at vidner gengiver 
begivenheder, nøjagtigt som de har fundet sted.
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En mulig forklaring er ifølge hende den 
store opmærksomhed, som ikke mindst 
#MeToo-bevægelsen har været med til 
at skabe om seksuelle krænkelser. Det 
anspændte klima genkender man da 
også hos lederorganisationen Danske Er-
hvervsskoler og -Gymnasier.

- Det er et klima med meget øget op-
mærksomhed. Men det har været en 
nødvendig overgang, fordi det har været 
nødvendigt at øge opmærksomheden, 
siger Lars Goldschmidt, formand for 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – 
Bestyrelserne.

Det er da heller ikke kun uddannelses-
stedernes ledelser, som har fået øget fo-
kus på krænkelser.

- Før var der mange sager, som blev dys-
set ned af ledelserne rundt omkring. Den 
generelle holdning var, at vi ikke havde 
sexchikane i Danmark, fortæller professor 
Anette Borchorst, der overordnet ser det 
som meget positivt med det øgede fokus på 
krænkelser, der har været det seneste år.

Uskyldig til det modsatte er bevist 
Også professor emerita ved Det Juridiske 
Fakultet under Københavns Universitet 
Eva Smith synes, at det er godt, at der er 
kommet større bevågenhed om seksuelle 
krænkelser, og at der er kommet afslørin-
ger af overgreb med #MeToo-bevægelsen. 
Men hun mener samtidig, at det er af-
gørende at værne om de anklagedes ret-
tigheder.

- Man er uskyldig, til det modsatte er 
bevist. Det er et afgørende retsprincip, 

Ledelsens pligt til at partshøre 
en offentligt ansat

 f  Kan en part ikke antages at 
være bekendt med, at myndig-
heden er i besiddelse af bestem-
te oplysninger om en sags fakti-
ske grundlag eller eksterne fag-
lige vurderinger, må der ikke 
træffes afgørelse, før myndig-
heden har gjort parten bekendt 
med oplysningerne eller vurde-
ringerne og givet denne lejlighed 
til at fremkomme med en udta-
lelse. 

 f  Det gælder dog kun, hvis op-
lysningerne eller vurderingerne 
er til ugunst for den pågælden-
de part og er af væsentlig betyd-
ning for sagens afgørelse. 

 f  Myndigheden kan fastsætte en 
frist for afgivelsen af den nævnte 
udtalelse. 
 Kilde: Forvaltningslovens § 19

Ledelsens pligt til at undersøge

 f Inden en ledelse på en offentlig 
arbejdsplads kan træffe en af-
gørelse i en sag, har den pligt til 
at forberede og oplyse – eller på 
jævnt dansk undersøge – sagen. 
Ledelsen skal finde frem til både 
de retsprincipper og de beviser, 
som er nødvendige for at træffe 
en rigtig afgørelse.

 f Hvad, der helt konkret skal oply-
ses og undersøges, afhænger af 
det enkelte tilfælde. 
 Kilde: Officialprincippet

T E M A:H Æ N GT U D U D E N B E V I S 

som også må gælde i anklager om seksu-
elle krænkelser, påpeger Eva Smith.

Ifølge hende er der imidlertid mange 
mennesker, som mener, at der ikke kan 
være røg uden brand. Og dermed bliver 
krænkelses- og pædofili-anklagede ofte 
straffet, om ikke af en juridisk domstol så 
af en folkedomstol, uanset om anklagen 
viser sig at være retmæssig eller ej. 

- Det er virkelig forfærdeligt, hvis en 
lærer kommer i en situation, hvor et barn 
eller en ung antyder, at læreren har gjort 
noget forkert. Selv hvis politiet ikke fin-
der, at der er begrundet mistanke, eller en 
domstol frifinder læreren, så hænger det 
ved læreren. Det er nærmest håbløst at 
forsøge at rense sig. Så på det her område 
er læreres retssikkerhed voldsomt truet, 
advarer Eva Smith.

Oftest tale om komplicerede sager
Men hensynet til begge parters rettighe-
der er ifølge Lars Goldsmith fra Danske 
Erhvervsskoler og -Gymnasier en svær 
balance.

- Man må som ledelse aldrig reagere i 
panik. Men de her sager er meget kom-
plicerede, fordi den, der oplever en kræn-
kelse, skal opleve at blive taget alvorligt, 
ligesom den, der bliver anklaget for en 
krænkelse, skal opleve, at vedkommende 
faktisk er uskyldig, til det modsatte er be-
vist, pointerer Lars Goldschmidt.

Også ligestillingsprofessor Anette 
Borchorst betegner krænkelsessager som 
særligt vanskelige, idet der som oftest 
ikke er nogen tekniske beviser, men ord 
mod ord. 

Det er ifølge hende også de færreste 
krænkelsessager, der overhovedet ender 
foran en domstol, og ligeledes de færreste 
af de få, som faktisk ender i retten, der 
bliver vundet.

Store personlige konsekvenser
Uanset skyldsspørgsmålet har sagerne 
ofte meget voldsomme menneskelige 
omkostninger for de anklagede, deres 
familier og deres omgangskredse, og det 
kan være ødelæggende for deres karriere, 
fortæller Lene Vibjerg.

- De bliver stigmatiserede påpeger hun.
Også Lars Goldschmidt understreger, 

at ledelserne ikke må glemme, hvilke 

personlige konsekvenser krænkelsessager 
kan have for de berørte medarbejdere.

- Så længe det ikke er bevist, at der er 
foregået noget uordentligt eller kriminelt, 
skal ledelsen bakke medarbejderen op. 
Ikke nødvendigvis over for eleven, men 
over for læreren selv, så det ikke bliver 
værre, end det behøver at være, råder Lars 
Goldschmidt.

Ledelser skal skabe trygge rum
For at undgå at havne i situationer, 
hvor man som ledelse handler i panik, 
anbefaler Lars Goldschmidt, at ledelser 
på forhånd drøfter retningslinjerne for 
krænkelses-sager, og hvordan de konkret 
skal håndteres. Det er hans indtryk, at der 
er mange skoleledelser, som allerede har 
gjort det.

Ifølge Lene Vibjerg er det samtidig afgø-
rende, at ledelsen skaber et trygt rum for 
alle de involverede, den taler med. Et trygt 
rum, der for eksempel giver mulighed for, 
at eleven kan nuancere en forklaring.  

at vi har brug for en nøjagtig erindring af, 
præcis hvad der er foregået i hverdags-
situationer. Så at huske detaljer forkert 
er noget vi alle – til en vis grad – oplever, 
men det er ikke tit, vi bliver stillet til 
regnskab for, hvad vi husker og dermed 
opdager det, påpeger Trine Sonne.

Man kan derfor ikke umiddelbart ude-
fra vurdere, hvor præcist et vidne husker, 
ligesom man kan komme ud for, at vidner 
ændrer forklaring over tid – uden nødven-
digvis selv at være klar over det.

- For vidnerne vil den nye erindring op-
leves lige så ægte, som hvis den var uæn-
dret, fortæller Trine Sonne.

Hun mener dog godt, at man kan bruge 
vidner i undersøgelser og i efterforsknings-
mæssige eller juridiske sammenhænge.

- Men man skal bare vide, hvordan hu-
kommelsen fungerer. Det er rigtig vigtigt 
at være bevidst om, at det betyder noget, 
hvordan man udspørger vidner, så man 
ikke kommer til at påvirke deres erindrin-
ger, understreger Trine Sonne. 

Øjenvidners skildringer 
kan være upræcise

4 gode råd til lærere

 f Informer straks Uddannelses-
forbundet, hvis du bliver for-
holdt anklager om seksuel chi-
kane af elever eller kursister.

 f Tag en bisidder med – hvis det 
er muligt gerne din tillidsre-
præsentant – hvis du bliver 
indkaldt til en tjenestelig sam-
tale.

 f  Sig aldrig op uden at have råd-
ført dig med Uddannelsesfor-
bundet først.

 f  Overvej allerede tidligt i for-
løbet at søge psykologhjælp – 
såvel af hensyn til dig selv som 
til din familie og dine pårøren-
de.

Kilde: Lene Vibjerg, jurist i Ud-
dannelsesforbundet

4 gode råd til ledelser 

 f Tag hensyn til rettigheder-
ne hos både den, der føler sig 
krænket, og den der er ankla-
get for at krænke.

 f Påstande skal altid undersø-
ges grundigt, så ledelsens be-
slutning baserer sig på fakta i 
den konkrete sag. Søg eventuel 
ekstern bistand, for eksempel 
til samtaler med eleverne for at 
opnå viden om fakta.

 f Der bør udarbejdes en politik 
for, hvordan sager om krænkel-
ser skal håndteres.  

 f Understøt gerne en professi-
onel samtale med medarbej-
derne om, hvor grænserne for 
krænkelser går. 

Kilde: Lene Vibjerg, jurist i Ud-
dannelsesforbundet

Forvaltningslovens regler om undersøgelse 
og partshøring gælder ikke i den private 
sektor. Principperne om en grundig under-
søgelse - herunder partshøring - bør dog 
også følges her for at opnå en saglig og der-
med korrekt beslutning.
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Studierejser 2022
Næsten uanset hvilket 
handelsfagligt tema 
der skal tilgodeses på 
jeres studietur, så har vi 
gode forslag til valg af 
et relevant rejsemål og 
program på rejsen.

Sparring og tryghed
Når I booker studierejsen 
hos et rejsebureau, 
så er I dækket af 
pakkerejseloven og har 
ret til gratis annullering 
hvis rejsevejledningerne 
tilsiger det. 

Vores erfarne 
rejserådgivere er din 
genvej til sparring 
og let og smertefri 
planlægning. 
 

+45 70 22 88 70 
info@alfatravel.dk

Se alle rejser på 
alfatravel.dk

Nygade 5 
7500 Holstebro

Louise, Morten og Sanne
er dine rejserådgivere
louise.k@alfatravel.dk +45 96 10 04 29 
morten@alfatravel.dk +45 96 10 81 30 
sanne@alfatravel.dk +45 96 10 81 31

Oplev Amsterdam
Inkl. busrejse t/r, 3 overnatninger 

og morgenmad

Fra kr. 1.348

Oplev Barcelona
Inkl. flyrejse t/r, 4 overnatninger 

og morgenmad

Fra kr. 2.198

Oplev Island
Inkl. flyrejse t/r, 4 overnatninger  

og morgenmad

Fra kr. 2.948

Oplev Rom
Inkl. flyrejse t/r, 4 overnatninger  

og morgenmad

Fra kr. 2.498
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LÆRER TIL LÆRER

Når fotografier kan bane 
vejen til relationer
Morten Eistrup fra FGU Øresunds PGU-linje har brugt fotos fra en ung syrers fortid 
til at bane vejen til en relation – blandt andet forhindret af sproglige udfordringer.
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Den syriske dreng har vold
somme traumer fra flugten til 
Danmark, er tæt på at være an
alfabet og kan ikke tale eller 
skrive særligt meget dansk, og 
den kommunale ungeindsats har 
sendt ham på FGU’s produkti
onslinje, hvor faglærer Morten 
Eistrup underviser i køkkenet. 

Udfordringen er, at det var 
nogle helt andre unge, FGUre
formen var tænkt til: Unge, der 
har gået på en almindelig folke
skole, og som af en eller anden 
årsag er røget ud af systemet 
og skal have et eller to år for at 
komme videre. Men det er bare 
ikke sådan, det er, forklarer 
Morten Eistrup: Lige nu er der 
mange virkelig sårbare elever på 
FGU, blandt andet nyankomne, 
der ikke kan meget dansk. 

Og lærerne kender ikke altid 
elevernes baggrund. De har ofte 
et meget begrænset dansk, og 
derfor tager det tid, inden de åb
ner sig.  Det sker – måske – ef
terhånden, som man står over 
for hinanden i køkkenet og laver 
rødkålssalat eller skærer kød. 

 På den måde er køkkenet 
genialt til PGUlinjen, mener 
Morten Eistrup. 

Skal man som lærer trænge 
lidt dybere ind i sin forståelse af 
en elev, der ikke har det danske 
sprog på plads, kan fotografier 
dog også være en tilgang. Den 
syriske dreng havde nogle fo
tos af det, han flygtede fra, og 
af selve flugten. Og ud fra dem 
kunne han fortælle Morten  
Eistrup lidt om sig selv.

 Et fotografi kan fortælle 
ekstremt meget. Den her elev 
kom fra virkelig dårlige kår. Han 

og mange af de andre syriske 
flygtninge er taget væk fra deres 
skolegang i en tidlig alder og har 
levet fra hånd til mund, fortæller 
Morten Eistrup.

Hvad kan,  
fotografier?

 Jeg tror, det er en ærlighed. 
Vi har alle lyst til at fortælle den 
ærlige historie om os selv og 
finde den ro i sindet, der kom
mer af, at den anden kender ens 
historie. De unge nyankomne 
flygtninge er overhovedet ikke 
uintelligente – de er bare et an
det sted i verden, end vi nogen
sinde har været, og derfor hand
ler det om, at nogle voksne kan 
forstå dem og deres historie, si
ger han.

Men det er en stor udfordring 
at få nyankomne flygtninge med 
dybe traumer 
fra deres for
tid og akutte 
her og nu
problemer på 
FGU, hvor de 
skal lære et nyt 
sprog, et nyt al
fabet og en ny 
kultur at kende:

 Det er jo 
en kæmpe op
gave, når du er 
så svag på bog
staver. De får 
tilbudt dansk 
her, men der er 
jo ikke særligt 
mange dansk 
som andet
sprogslærere, 

og jeg selv har slet ikke lært en 
tilgang til folk med så svære 
sprogvanskeligheder, siger han.

Hvad betyder-
det lærings-
mæssigt at 
bruge deres 
fotos?

 For mig starter hele mit ar
bejde med relationer. Hvis du 
ikke har relationer til en person, 
der er så svag og ude af balance, 
så kommer du aldrig nogensinde 
til at rykke vedkommende. Og 
relationen skaber du kun ved at 
kende elevens baggrund, siger 
Morten Eistrup.

Morten Eistrup er ud-
dannet kok, har arbejdet 
i restaurationsbranchen 
i 20 år og på produkti-
onsskole i 12. Han arbej-
der nu på FGU Øresunds 
PGU-linje i FGU Helsin-
gørs køkken. Morten 
Eistrup er også tillidsre-
præsentant på stedet. 



Virksomhedens  
Verden
AF SEBASTIAN HAUGE LERCHE, 2. UD-
GAVE. FORLAG: FORLAGET SYSTIME. 
ANTAL SIDER: 182. PRIS: 349,95 KRONER.

    

”Virksomhedens Verden” af Sebastian 
Hauge Lerche giver en bred viden om 
virksomhedernes struktur og organi-
sation. Bogen består af seks kapitler 
i tre dele, der blandt andet beskriver 
virksomhedens forretningsmodel, or-
ganisation og ledelse samt økonomi-
ske forhold. Endvidere kan man i del 
to (kapitel fem) læse om virksomhe-
dens eksterne forhold, mens tredje del 
(kapitel seks) omhandler strategisk 
planlægning, herunder SWOT-mo-
dellen og vækst- og marketingsstra-
tegier. Bogen afslutter med anbefalet 
litteratur og en begrebsoversigt.

Efter hvert kapitel afslutter forfat-
teren med en forenklet opsummering 
af de centrale begreber, der er gen-
nemgået i kapitlet, hvilket giver både 
lærer og studerende et behageligt 
overblik. Der er en fin rød tråd gen-
nem hele bogen, hvor ethvert begreb 
bliver understøttet af eksempler og 
modeller. Dog giver det mest mening 
at læse bogen som helhed.

Nye bøger  
og læremidler

A N M E L D E LS E R
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Sæt  
verdensmålene  
på skemaet

Verdensmålene er vigtigere end nogensinde før. Hos Gyldendal er  
vi i gang med at udvikle nyt og tidssvarende digitalt materiale, så vi  
i højere grad kan integrere dem i undervisningen på erhvervs- 
uddannelserne. Materialet giver konkrete bud på, hvordan du som 
underviser kan planlægge din undervisning og hvordan verdens- 
målene gøres relevante for alle elever. Vi er startet med at lave  
materialet færdigt til Social- og sundhedsuddannelserne og den  
pædagogiske assistentuddannelse. Der kommer løbende mere  
materiale til andre erhvervsuddannelser.

Læs mere på gyldendal-uddannelse.dk/eud-verdensmaal

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

Mail: lko@gyldendal.dk

Gyldendal Erhvervsuddannelser

Gyldendal Uddannelse

Forfatteren formår at gøre de an-
vendte eksempler i bogen konkrete 
og relaterbare ved at inddrage kendte 
virksomheder og brands såsom Netto, 
Apple og H&M. Til arbejdet med de 
studerende er det muligt at anvende 
de mange modeller og oversigter til 
selv at indføre den virksomhed, som 
er relevante for undervisningen. 

IBogen kan benyttes, hvis man har 
adgang – eller køber adgang – til Sy-
stime, og giver fri adgang til en lang 
række virksomhedscases og øvelser 
udformet til hvert kapitel, ligesom der 
også medfølger et minileksikon og vi-
deoer med forklaringer på begreberne.

Selvom ”Virksomhedens Verden” 
er udformet som en grundbog til 
erhvervsøkonomi C på blandt andet 
stx, htx og hf, så gør det læsevenlige 
sprog, opbygningen samt de gode 
forklaringer den velegnet til andre 
dele af undervisningsområdet, hvor 
viden om erhvervslivet er relevant. 
Det kunne tænkes at være i EGUs 
skoleforløb, i forbindelse med virk-
somhedspraktik, eller i virksomheds-
undervisning, eventuelt på FVU trin 
4, hvor man kunne udvælge nogle 
centrale afsnit og/eller modeller at 
tage udgangspunkt i.

Som underviser på VUC, hvor det 
kan være vanskeligt at finde tiden (og 
argumentet) for at gennemgå hele 
bogen, er det dog et lille minus, at 
den ikke er helt egnet som opslags-
værk, da tekst og modeller er kon-
tekstafhængige. Ligeledes er der ikke 
nogen egentlige arbejdsspørgsmål/
opgaver i bogen. Det kan kræve lidt 
ekstra forberedelse for underviseren. 
Det er dog en mulighed, at det er im-
plementeret i IBogen, ligesom det di-
gitale minileksikon eventuelt kan give 
den en bedre ”opslagsfunktion”.  

Anmeldt af Henriette Borup

Litteraturens Genveje
AF JOHANNES FIBIGER OG SINE DALS-
GAARD KRISTENSEN. FORLAG: SY-
STIME. ANTAL SIDER: 328. PRIS: 529.95 
KRONER.

    

De to forfattere bag bogen ”Littera-
turens genveje” er kompetente inden 
for litteratur og litteraturundervis-
ning – det er der slet ikke nogen tvivl 
om.

Bogens indholdsfortegnelse giver 
en oversigt over syv forskellige lit-
teraturperioder, som er omdrejnings-
punktet i bogen. Vil man som dansk-
lærer i grundskolens udskoling eller 
gymnasiet vide mere om en enkelt 
periode med tilhørende eksempler 
på litteratur og kunst, ja, så kan man 
netop skyde genvej i denne bog. 

Der vil uden tvivl kunne findes 
kritikere, der ville have foreslået en 
anden periodeinddeling eller andre 
eksempler på kunst inden for perio-
den, mens andre netop vil bifalde 
eksempler og vægtfordeling.

Uanset hvad, så har denne bog et 
særligt potentiale for at sprede kær-
lighed til god litteratur. Således in-
deholder bogen også overvejelser om 
litteraturdidaktik, ligesom den selv 
forsøger at besvare didaktikkens HV-
spørgsmål: Hvad kan litteratur? Hvor-
for læses den? Og hvordan undervises 
der i den?

Med andre ord kan bogen bruges af 
dansklæreren, der har brug for over-
blik og litteraturviden, men samtidig 
kan man også bruge den som et svar 
på spørgsmålet: Hvorfor overhovedet 
læse litteratur? Har man som dansk-
lærer fået dette spørgsmål af en elev, 
så er der hjælp at hente i denne bog.

Anmeldt af 
Marie Aggerbeck Christensen



Værsgo. Vi giver mere end

74 mio. kr.
tilbage i renter til kunder, der er 
medejere af Lån & Spar

Bliv kunde i  
Lån & Spar Bank
Ring 3378 1965, book 
på lsb.dk/ufb eller  
skriv til ufb@lsb.dk

Sådan får du 3% i rente på din lønkonto   
  Du er medlem af Uddannelsesforbundet og har afsluttet 
din uddannelse. 

  Du samler hele din privatøkonomi hos Lån & Spar  
(LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af produkter  
og services, som din økonomi kredit vurderes ud fra). 

  Du skal betale negative renter, hvis dit samlede indlån 
overstiger 100.000 kr. 

  De 3% i rente er på de første 50.000 kr. på løn kontoen.  
Der er 0% på resten.

  Se alle vilkår på lsb.dk/medlems vilkaar. Rente satserne er 
variable og gælder pr. 9. maj 2019. 

  Du behøver ikke flytte dine real kreditlån. Men evt.  
ændringer og nye realkreditlån, skal gå gennem  
Lån & Spar og Totalkredit. 

Læs mere på www.lsb.dk/ufb

Mere end 74 mio. kroner! Det får  
vores kunder tilbage i januar. Fordi de  
er medlem af en faglig organisation,  
der ejer os.

Som medlem af Uddannelsesforbundet 
kan du få personlige fordele og ekstra 
gode vilkår hos os. For eksempel 3%  
i rente på lønkontoen. Vi synes nemlig 
også, der skal være kontante fordele  
ved fællesskaber.

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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Økonomiens  
kernestof
AF JACOB GRAVES SØRENSEN. FORLAG: 
COLUMBUS. ANTAL SIDER: 240. PRIS: 
149,00 KRONER PLUS MOMS.

    

Denne anmeldelse skrives, netop som 
vores finansminister forhandler fi-
nanslov. Med denne bog i tankerne er 
det meget relevant at tænke på, at fi-
nansministeren flere gange har udtalt, 
at man i økonomiske lærebøger ikke 
vil kunne finde analyser eller modeller, 
som viser vores aktuelle situation. 

Hermed mener han, at Danmark – på 
trods af pandemien og alle de heraf 
talrige medførte indgreb – har en nær-
mest utrolig god og stærk økonomi. På 
flere områder strider det direkte mod 
gængse økonomiske teorier for et mo-
derne samfund og viser med al ønskelig 
tydelighed, hvor svært det kan være at 
manøvrere i noget så uforudsigeligt 
som samfundets økonomiske regnskab.

Disse bemærkninger til trods er 
denne bog igen et gedigent værk af den 
særdeles erfarne underviser og lære-
bogsforfatter, Jacob Graves Sørensen. 
Med sit letlæselige sprog fører han 
eleverne yderst pædagogisk gennem 
samfundsøkonomiens altid snørklede 
og ofte komplicerede kernestof.

De korte tekster med enkle gennem-
gange af emnerne suppleres på bedste 
vis af talrige fine og letforståelige 
figurer. Desuden tilføjer den erfarne 
forfatter pædagogiske cases efter hvert 
kapitel – plus at der bogen igennem er 
en lang række glimrende konkrete ek-
samenslignende opgaver. Alt dette har 
denne anmelder meget sjældent set så 
gennemført gjort i undervisningsbøger 
af denne slags: virkelig godt gjort!

Tilsvarende rummer bogen 16 gode 

kapitler med de relevante emner, 
blandt andet velfærdsprincipper, glo-
balisering, EUs betydning for dansk 
økonomi samt bæredygtig udvikling.
Hertil et vældig godt stikordsregister.

De nævnte emner udgør på glim-
rende vis det essentielle ved bogens 
kernestof: Hvad der kan betegnes som 
”Need to know” og ikke, hvad der er 
”Nice to know”.

Samlet set dækker bogens temaer på 
glimrende vis de centrale dele af øko-
nomi i samfundsfag på A-niveau.

Når en forfatter giver sig i kast med 
et projekt med et meget ofte både 
kompliceret og tværgående stof som 
samfundsøkonomi, kan det – viser 
erfaringer fra andre lignende bøger – 
være uhyre svært at skabe den nødven-
dige balance mellem teori og empiri for 
vore elever og kursister. Men det er op-
nået på alle måder i denne meget vel-
lykkede bog – ikke mindst takket være 
de talrige figurer, tabeller og øvelser!

Som sædvanligt ved udgivelser fra 
Columbus er yderligere stof tilgængeligt 
via www.forlagetcolumbus.dk/økono-
mienskernestof, hvor elever og lærere 
blandt andet kan finde øvelsesopgaver

Både forlaget Columbus og forfat-
teren, Jacob Graves Sørensen, fortjener 
megen ros for denne velgennemarbej-
dede lærebog til et ofte noget uover-
skueligt område for vore elever.

Anmeldt af Ole Fournais

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.

Dine data på nettet
AF ULLA JARULF KJÆRGAARD OG  
MARIANNE VON EYBEN. FORLAG: IDAG 
OG NORDAN. ANTAL SIDER: 90. PRIS: 
DOWNLOAD 120 KRONER. FYSISK  
PUBLIKATION: 150 KRONER.

    

”Dine data på nettet” er skrevet af juri-
sterne Ulla Jarulf Kjærgaard og  
Marianne von Eyben og er del af serien 

”Sociale Publikationer”. Den er tænkt 
som en beskrivelse af emnet person-
data og forklarer, hvordan lovgivnin-
gen påvirker og beskytter den enkelte 
borger.

Bogen fremstår sober og velordnet 
med velanbragte faktabokse og grafik, 
omend man måske kunne ønske sig et 
mere livligt og indbydende udseende.

Bogen reklamerer selv med, at den er 
skrevet i et sprog, der er til at forstå. Og 
sproget er ganske rigtigt klart og tyde-
ligt uden at være unødigt forsimplet. 
Også oplysningerne er logisk ordnet, og 
der skelnes mellem væsentligt og min-
dre væsentligt, så det er til at forstå.

Der startes med det grundlæggende, 
blandt andet kapitlet, ”Dine Rettighe-
der”, som alle bør læse.

Indimellem gives der eksempler på 
hvilket omfang, overvågning og data-
indsamling har antaget, hvad der er 
yderst interessant – og måske også kan 
vække noget bekymring.

“Dine data på nettet” omhandler dog 
ikke kun egne data, men kommer også 
ind på, hvordan man som underviser 
skal forholde sig til persondata, for ek-
sempel ved browsing, gruppearbejde, 
online-undervisning og lignende. 

Den vil først og fremmest være an-
vendelig til undervisning i medborger-
skab og samfundsfag og vil ligeledes 
kunne bruges til at besvare elevers og 
kursisters spørgsmål om emnet – også 
dem, der ikke lige bliver undervist i det.

Endvidere vil den kunne være nyttig 
i forhold til lærerjobbet i almindelig-
hed, da det også kan indebære en vis 
omgang med personlige data: Hvordan 
skal man som underviser forholde sig 
til persondata ved browsing, gruppear-
bejde eller for eksempel online-under-
visning? Her vil ”Dine data på nettet” 
kunne give noget grundlæggende viden 
og tryghed på jobbet. 

“Dine data på nettet” kan klart anbe-
fales som et nyttigt værktøj til at hånd-
tere yderst aktuelle problemstillinger.

Anmeldt af Martin Dybdal
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I næsten alle overenskomster på Uddan-
nelsesforbundets område er det aftalt, at 
lærerne får et tillæg, når antallet af under-
visningstimer kommer over et vist niveau. 
Modellerne er forskellige, men intentionen 
er den samme. Arbejdet som lærer har un-
dervisningen som kerneopgave. Men der skal 
også være tid til god forberedelse og løsning 
af andre opgaver i forhold til undervisningen. 

Så du og dine kolleger skal være opmærk-
somhed på høje undervisningstimetal. Der 
er ikke et loft for hvor mange timer, der kan 
undervises. Men der skal betales ekstra, hvis 
tallet bliver for højt i en bestemt periode. 
Populært kaldes dette løntillæg ofte ”straf-
portoen” – i stil med, at du også betaler eks-
tra, hvis du putter ekstra i konvolutten, så 
dit brev overskrider den vægtgrænse, som 

du har betalt for i første omgang. 
Opmærksomhed på mængden af un-

dervisningstimer i relation til de øvrige 
læreropgaver findes også i de nye arbejds-
tidsaftaler på det offentlige område, hvor 
der tales om ”et rimeligt forhold mellem un-
dervisning og forberedelse” og om ”trans-
parens” i forhold til ledelsens prioriteringer.   

Det er en god ide at holde øje med sit un-
dervisningstimetal. Det er ledelsens ansvar, 
at tallet opgøres korrekt, og at der bliver 
udbetalt et løntillæg, hvis du har krav på det. 
Men det er en god ide, at du selv tæller med. 

Det kan være en god ting, at I i klubben/
foreningen på skolen taler sammen om, 
hvordan I håndterer denne del af lønnen 
hos jer. 

Jeres tillidsrepræsentant kan finde de 

relevante bestemmelser i overenskomsten. 
I kan også gå ind på forbundets hjemmeside 
og finde løntabellen, som viser den aktuelle 
betaling for hver undervisningstime, når I 
kommer over grænsen.

Grænserne er: 
 FGU: mere end 102 timer per måned
 EUD: mere end 70,5 timer per tredje uge
 AMU: mere end 30,9 timer per uge 
 VUC: mere end 750 timer per år
  Kommunale sprogcentre:  fra og med 681 
timer per år

 Ungdomsskolen: udover 751 time per år
  FOAS almen: forskellige grænser efter 
type af undervisning se løntabellen

 FOAS sprogcenter: over 712,5 timer per år.
 Jens Dam, forhandlingschef 

Får du tillæg, når du har mange undervisningstimer?

Et fagligt råd
Jens Dam

Forhandlingschef

fra

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. 

Der er en række oplæg rettet direkte mod blandt 
andet undervisningen på 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 Som medlem af Uddannelsesforbundet kan du booke forbundets 

ferielejligheder og sommerhuse. Du kan leje ferieboligerne hele året. I 
højsæsonen skal husene lejes fra lørdag til lørdag. På andre tidspunkt 
af året kan du også leje ferieboligerne i blot 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://uddannelses-
forbundet.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

Vi forstår din 
faglighed

Danmarks 
bedste a-kasse 
for lærere og 
undervisere 

Bliv medlem · laka.dk/bliv
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FVU 
start smart!
FVU start smart har fokus på mundtlighed, udtale og ordforråd. Bogens 
fire kapitler tager udgangspunkt i superrelevante emner, der passer til 
målgruppen:

 •• Forberedende voksenundervisning – FVU

 •• Arbejdsmarkedsuddannelser – AMU

 •• Boligforhold i Danmark

 •• Jobannoncer og kompetencer.

Hvert kapitel anvender i begyndelsen højfrekvent og kendt ordforråd. 
Efter de indledende øvelser bygges der bro til nyt ordforråd og fag-
sprog. Der er altså progression i kapitlerne.

Opgaverne er varierede, så kursisterne arbejder grundigt med nye ord 
og semantiske netværk.

Derudover er der gennemgang af basal grammatik, sammensatte ord, 
stavelser, diktater og skriveforberedende øvelser, så kursisterne er 
rustet til at fortsætte på FVU eller tage en arbejdsmarkedsuddannelse.

Kursisterne opfordres løbende til at inddrage deres modersmål i sprog-
indlæringen.

Til bogen hører en lærervejledning med mange sjove flash-cardspil. 

NYT TIL FVU-START!

Bestil bogen på
prx.dk/start-smart
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