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Maria klarer fire  
AVU-niveauer på én gang
Maria Revsbech har selv været med til at ændre sin lærerrolle.  
Nu er holdundervisningen erstattet af en langt mere fleksibel  
lærerrolle med undervisning af kursister på forskellige niveauer. 
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Det er nu - som 
i lige nu - der 
skal findes mere 
bæredygtige 
finansierings-
grundlag

AMU og VUC har gennem godt og 
vel 60 år sikret voksne mulighed 
for at erhverve de kompetencer, 
de ikke fik med sig som unge – 

eller som for eksempel ny teknologi stiller 
krav om. Når man ser på regnskaber og 
øjeblikkelige aktivitetstal, kan man blive i 
tvivl om, om det kan forsætte, eller om man 
er ved at skylle en gigantisk uddannelsespo-
litisk succes ud med badevandet.

Begge uddannelsestilbud er etableret for 
at sikre en nødvendig omstilling på arbejds-
markedet og i samfundet. Begge har haft 
enorm succes med at give voksne kortud-
dannede den viden, de ikke fik med sig i 
det ordinære uddannelsessystem. Og begge 
har hjulpet enormt mange borgere gennem 
store omstillinger.

De er imidlertid også begge meget kon-
junkturafhængige. Når der er højkonjunktur, 
er alle mand og kvinder i arbejdsstyrken i 
job. Hjulene kører, og virksomhederne synes 
ikke, der er tid til efteruddannelse. Med den 
nuværende taxameterfinansiering sætter 
dette mønster sig straks igennem i skoler-
nes økonomi, og når aktiviteten udebliver, 
skrides der til fyringer af lærere. 

Logisk set giver det mening. Man kan ikke 
have lærere, hvis der ikke er kursister (eller 
indtjening). Men det giver IKKE mening ud 
fra et ønske om, at vi som samfund råder 
over uddannelsestilbud, der til enhver tid 
kan sikre veluddannet arbejdskraft til virk-
somheder, samt borgere, der kan følge med 
i den effektivisering og omstilling, vi som 
samfund finder fornuftig.

Når vi ønsker at kunne disponere over 
sådanne tilbud, må vi også sikre en finansie-
ring, der gør, at vi kan undervise kursister 
– selv når holdene bliver små. Vi må sikre, 

To uddannelsespolitiske 
succeser er i alvorlig fare

at der er et fungerende uddannelsestilbud 
med en både fagligt og voksenpædagogisk 
kvalificeret lærerstab, når der igen bliver 
mindre travlt i virksomhederne. Den tid 
kommer, og så nytter det ikke, at vi ikke 
længere råder over dygtige lærere og skoler, 
hvor virksomheder og jobcentre naturligt 
kan vende blikket hen. Vi er simpelthen nødt 
til at sikre både AMU og VUC ressourcer og 
en tilskudsmodel, der betyder, at de ikke skal 
lukke ned, men blot justere på kapaciteten 
og ellers skabe udvikling, når efterspørgslen 
midlertidigt er fraværende.

Det er vigtigt både for virksomhederne 
og for de kortuddannede, at der også næste 
år og om 10 år er et AMU- og et VUC-tilbud, 
hvor man som kortuddannet voksen kan 
deltage i den nødvendige efteruddannelse 
sammen med andre voksne med samme 
uddannelsesballast som en selv. Voksne skal 
til enhver tid kunne komme i uddannelse 
i et voksenpædagogisk miljø, hvor kvalifi-
cerede undervisere med afsæt i de voksnes 
erfaringer og livssituation bibringer dem en 
opdateret faglig viden og kunnen. 

AMU og VUC har oprindeligt sikret, at 
borgerne kunne omstille sig fra jobbene i et 
landbrugssamfund til dem, der var i et indu-
strisamfund. Siden har arbejdsmarkederne 
ikke stået stille, og alle ansatte har løbende 
skulle tillære sig nye kompetencer, hvilket 
de to uddannelsessystemers tilbud igen 
og igen har sikret muligt.

Vi står med to gedigne uddannelses-
politiske succeser. Spørgsmålet er, om 
vi påskønner dem tilstrækkeligt, og 
om vi har øje for, at vi – også i årene 
der kommer – får brug for dem i fuldt 
mål? Det er nu – som i lige nu – der 
skal findes mere bæredygtige finan-
sieringsgrundlag for de uddan-
nelsestilbud, der er tiltænkt de 
kortuddannede voksne. 
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ARBEJDSTIDSAFTALEN HAR RYKKET 
DEM TÆTTERE PÅ FGU’S DNA
De er stadig ikke i mål med arbejdstidsaftalen. 
Alligevel mener både medarbejdernes 
repræsentant og direktøren på FGU Vestegnen, 
at arbejdstidsaftalen har skabt klarhed over de 
vigtigste arbejdsopgaver. 
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ELEVER LÆRER MERE,  
NÅR DE BRUGER ALLE SPROG
Det styrker læringen, når 
undervisningen tager udgangspunkt i 
de sprog, den enkelte elev behersker. 
De to eksperter Anne Holmen og Helen 
Thise fortæller om translanguaging.
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FIRE FRISKE FRA 
FORSKNINGEN
… Vidste du for eksempel, at 
følelsesmæssigt krævende 
jobs øger risikoen for 
depression?.

26
FRAFALD ER IKKE BARE 
FRAFALD
Når alt frafald bliver blandet 
sammen, risikerer man at 
foretage de forkerte politiske 
indgreb, mener professor 
mso Christian Helms 
Jørgensen.  

28
LÆRER TIL LÆRER
På FGU Nordvest i Aabybro 
arbejder man målrettet på at 
få elevernes fremmøde op. 
Man har lavet en procedure 
for, hvad der er lovligt og 
ulovligt elevfravær.

36
DER SKAL VÆRE KLAR-
HED OM DE FRIVILLIGES 
ROLLE
Frivillige bliver i stadig større 
grad brugt af en trængt 
undervisningssektor. Har det 
konsekvenser for lærernes 
arbejde, har vi spurgt to 
forskere.

38
NYE BØGER OG 
LÆREMIDLER –
læs et udpluk af 
Uddannelsesbladets 
anmeldelser.

39
FÅ ET FAGLIGT RÅD 
…om muligheder ved fyring 
og jobskifte

16
FÅ TJEK PÅ

… dine muligheder 
som senior

30
VUC LÆGGER  UNDERVISNINGEN OM
AVU-lærer Maria Revsbech har mange 
bolde i luften, når hun underviser på 
fire forskellige niveauer samtidig i 
det nye Læringscenter på HF & VUC 
Nordvestsjælland. Denne undervisning 
er et af flere forsøg landet over med at 
give stadigt færre kursister en kvalificeret 
undervisning. 

10
DENGANG DA…

… sprogunderviserne 
endelig fik en 

overenskomst.

FO
TO

: J
E

N
S 

C
H

R
IS

T
IA

N
 

20
NÅR VEJEN TIL UDDANNELSEN IKKE ER LIGE LET
Hver femte 25-årige er uden job eller uddannelse. Og 
selv om der er store forskelle, er der også fællestræk.  
Bliv klogere på de unge og mød tre af dem – Ida, Laust 
og Lucas – her. 

Flere sprog skal 
være en ressource 
og ikke en krykke, 
som man bruger, 
fordi man ikke kan 
tilstrækkeligt dansk
Helene Thise, 
lektor Københavns 
Professionshøjskole
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Elever lærer mere, 
når de bruger alle sprog 

Gå mere i dybden
Anne Holmen og Helene Thise har 
sammen skrevet bogen ’Flere sprog 
i læringen, translanguaging i prak-
sis. (2021, Samfundslitteratur)’

Helle Pia Laursen og Line Daugaard 
har udgivet bogen ’Med flere sprog i 
klassen’ om samme emne.

Mi Lenga er et forsknings- og 
udviklingsprogram Institutt for 
lærerutdanning og skoleforskning 
på Universitetet i Oslo. Søg på Mi 
Lenga
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at inddrage dem i læreprocessen. Det gør 
man ved translanguaging. Eleven skal ikke 
gå så mange omveje, forklarer Helene Thise.

Alle undervisere kan arbejde med 
translanguaging, uanset hvilken mål-
gruppe man skal undervise. Flersproglige 
ressourcer er til stede i ethvert klasserum. 
Der er dog nogle skoleformer, hvor det 
springer meget direkte i øjnene, at tilgan-
gen giver mening. 

– Jeg er sikker på, at undervisere på 
sprogcentre ikke kan undgå at lægge 
mærke til flersproglige ressourcer i deres 
klasserum. Derfor vil de meget hurtigt 
opleve alle de her genveje, som translan-
guaging lægger op til. Det er ikke lige så 
tydeligt på en erhvervsskole eller på FGU, 
siger Helene Thise.

Anerkendelse fremmer 
engagement
Ud over det rent læringsmæssige aner-
kender man gennem translanguaging 
eleverne ved at interessere sig for, hvad de 
kommer med.

– Det er en anerkendelse af identitet, 
som hænger godt sammen med elevcen-
treret pædagogik. Eleverne skal have lov 
at bringe deres forudsætninger og deres 
baggrund med ind i skolen. En anerken-
delse af, hvem de er, vil også fremme 
deres engagement og udbytte af skolen, 
siger Anne Holmen.

Hvad hedder et vaterpas 
på fransk? Hvordan 
bruger man præpo-
sitioner på tyrkisk? 
Hvordan er man høflig 
på swahili? 

Et klasseværelse kan 
være fyldt med forskellige sprog, og det 
samme gælder den enkelte person. Hvis 
undervisere er nysgerrige efter elevers 
sproglige baggrund og opfordrer dem til 
at bruge alle deres sprog, når de lærer, kan 
de både blive bedre til eksempelvis dansk 
og lære mere i alle andre fag. 

– Når man lærer, er det vigtigt, at man 
bringer sig selv i spil. Jo flere dele af en 
selv man kan investere i sin læreproces 
desto bedre læring. Hvis man har flere 
sprog, er det en ressource, siger Helene 
Thise.

Hun er lektor på Københavns Profes-
sionshøjskole. Sammen med professor 
Anne Holmen fra Københavns Universitet 
udgav hun sidste år bogen ’Flere sprog i 
læringen’. 

Eleven er udgangspunktet
Bogen sætter fokus på translanguaging, 
som grundlæggende handler om at udnyt-
te elevens samlede sproglige ressourcer 
i læringen. Her er man optaget af at 
krydse grænserne mellem sprogene. For 
eksempel når en elev, der skal lære tysk, 
kan trække på den viden om sprog, hun 
allerede har, fordi hun behersker tyrkisk, 
dansk eller engelsk. Det er altså elevernes 
sproglige viden, der er udgangspunktet – 
ikke underviserens. 

– Hvis man skal lære nyt fagligt indhold 
– uanset om det er fysik, fransk eller 
andet – så har man brug for at sætte sine 
egne ord på det, man lærer. Det har vi alle 
sammen, og mange af os gør det ved at 
tale om det, vi lærer på vores hverdags-

sprog. Hvis ens egne ord så er polske, har 
man brug for at bruge polsk, for at forstå-
elsen kan hænge fast, siger Helene Thise.

Hun tilføjer, at translanguaging også er 
en måde at opfatte verden på. 

– Flersprogede personer trækker på 
alle deres sprog, når de forsøger at danne 
mening i den omverden, de møder. Det er 
alle mulige indtryk – heriblandt tekster 
og tale. Det er den meningsdannende 
kognitive proces hos den enkelte person, 
siger Helene Thise.

Anne Holmen understreger, at det også 
er en pædagogik, som baserer sig på, at 
flere sprog er en ressource.

– Det handler ikke bare om, at undervi-
seren accepterer, at der bliver brugt flere 
sprog i læringsprocessen. Man planlægger 
læringsaktiviteterne, så man kan udnytte 
de sproglige ressourcer, siger professoren 
i parallelsproglighed.

Elever lærer mere
Der er gode grunde til, at tilgangen vinder 
frem. International forskning viser, at ud-
byttet af skolen generelt kan højnes med 
translanguaging-pædagogik. Man bliver 
bedre til dansk eller engelsk, eller hvilket 
fag man nu bliver undervist i.

– Du lærer mere, og du lærer bedre. Det 
er meget krævende for en elev, hvis man 
skal bruge energi på at undertrykke nogle 
af sine sproglige ressourcer og ikke får lov 

Uanset om du underviser i dansk som andetsprog eller skal lære 
elever at klippe hår, styrker det læringen, når undervisningen tager 
udgangspunkt i de sprog, den enkelte elev behersker. Anne Holmen 
og Helene Thise fortæller om translanguaging.

Om Helene Thise og Anne Holmen 
Helene Thise er lektor på Københavns 
Professions højskole, hvor hun  arbejder med 
dansk som andetsprog. 

Anne  Holmen er professor i parallelsproglighed 
på Københavns Universitet. 

HELENE THISE ANNE HOLMEN
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Der er altså mange gode grunde til at 
tage udgangspunkt i de sprog, eleverne 
kender. Men hvordan gør undervisere det, 
når de i mange tilfælde ikke selv forstår de 
mange sprog, deres elever taler?

– Underviserne skal ikke lære alle muli-
ge sprog. De skal lære at facilitere elever-
nes måde at trække det frem på. De skal 
lære at stille de rigtige spørgsmål. Det kan 
man gøre via erfaring eller via uddannelse 
eller måske via kollegial supervision. Men 
mange har ikke turdet stille sig i den situ-
ation og har måske tænkt, at når de ikke 
kan arabisk, så tør de heller ikke spørge 
eleverne til det, for så kan man ikke kon-
trollere, hvad eleverne siger, opsummerer 
Anne Holmen.

De rigtige spørgsmål kan blandt andet 
handle om at øge elevens sproglige op-
mærksomhed ved at sammenligne sprog 
– for eksempel om, hvordan grammatik-
ken hænger sammen. Eller hvad noget 
hedder, eller hvordan noget udtrykkes. 
Eller hvordan man udviser høflighed, 
hilser eller noget helt tredje. 

Sådan kommer du i gang
Hvad gør man som underviser, hvis man 
vil arbejde med denne tilgang? Anne Hol-
men ville begynde med at interessere sig 
for elevernes sproglige ressourcer.

– Jeg ville spørge, hvilke sprog de kan, 
og diskutere, hvad det vil sige at kunne et 
sprog. Ofte svarer folk nej, når man spør-
ger, om de kan et sprog, for de tror, det 
betyder, at man skal have en studenterek-
samen i det eller lignende. Spørgsmålet er 
egentlig, om de kan noget hverdagssprog, 
siger Anne Holmen, der også opfordrer til, 
at alle i klasseværelset får at vide, hvilke 
sprog de andre kan.

– Det ligger der en anerkendelse i, og 
samtidig er det praktisk, at de ved det, 
hvis de skal diskutere noget på et andet 
sprog end dansk.

Helene Thise peger på, at det også er en 
god ide at kigge på de materialer, man vil 
bruge i undervisningen.

– Hvilke bøger og materialer skal vi 
kaste os ud i? Og hvad med emnerne? Kan 
alle relatere til dem, eller rammer de kun 
nogle af eleverne, mens andre har læn-
gere vej hen mod emnet. Overvej, hvilke 
adgangsbilletter der er ind i det konkrete 
emne, siger hun.

I selve undervisningen er det afgø-
rende, at eleverne kan koble deres egne 
erfaringer til det, der foregår. Derfor skal 
underviserne stille opgaver, hvor andre 
erfaringer, end underviseren måske havde 
forestillet sig, kommer på banen. Samti-
dig skal underviseren aktivt invitere til, 
at flere sproglige ressourcer trækkes ind, 
forklarer Helene Thise.

– Nogle elever på for eksempel FGU 
og EUD har lært, at deres modersmål er 
en ulempe, noget de måske skammer sig 
over. Derfor er det en pædagogisk opgave 
at gøre det til noget positivt. Flere sprog 
skal være en ressource og ikke en krykke, 
som man bruger, fordi man ikke kan 
tilstrækkeligt dansk, siger hun.

Undervisere oplever kontroltab
Der er flere udfordringer ved tilgangen, 
påpeger Helene Thise. En af dem er, at det 
er en ny tanke, at man skal se flersproget-
hed som noget naturligt. 
– Undervisere er vant til at se det som no-
get ekstra, hvis de har en flersproget elev 
i klassen, men ser man hele klassen som 
flersproget, bliver det ikke en tilføjelse til 
den undervisning, de har i forvejen. Det 
bliver en del af den, men det kræver et 
skifte i lærerperspektivet at se det som 
noget alment, siger hun.
Endnu en udfordring for underviserne er, 
at de kan opleve et kontroltab. 
– Eleverne kommer i centrum. De skal 
lære noget, og det er ikke underviseren, 
der skal lære dem det – det skal eleverne 
med deres egne ressourcer. Derfor er 
udgangspunktet, hvad eleverne kan, og 
ikke om læreren kan polsk eller arabisk. 
Læreren skal bringe elevens ressourcer i 
spil, og det indebærer et kontroltab, som 
er noget af det værste, vi undervisere ved, 
siger hun med et smil. 

Ideer til 
 translanguaging 
Translanguaging er en tilgang til 
undervisning og mennesker. Derfor 
kan det også føres ud i livet på 
mange måder. Her er en idé, du kan 
starte med:

Brug pyramiden når du stiller 
spørgsmål
Denne tilgang lader eleverne bruge 
deres forskellige sprog og sikrer, at 
alle kommer til orde.

1. Stil spørgsmålet
Sørg for, at alle forstår det. Du kan 
blandt andet oversætte og visuali-
sere det.

2. Giv individuel tænketid
Understreg, at alle sprog er 
nyttige her. Bed eleverne tænke 
over spørgsmålet. Fortæl, hvad 
du konkret vil have dem til – for 
eksempel at tage noter eller lukke 
øjnene. Gør det klart, hvordan de 
skal tænke. Skal de sammenligne, 
associere, beskrive en proces eller 
noget andet.

3.  Lad elever tale i par eller 
grupper 

Giv elever tid til at tale sammen 
om emnet. Meget gerne sammen 
med andre, der kan det/ de samme 
sprog.

4. Få svar i plenum
Eleverne taler om emnet i plenum. 
Du kan vælge at lade dem bruge fle-
re sprog i samtalen, så I i fællesskab 
formulerer svar på klassens fælles 
sprog.

I  DY B D E N  M E D   



LÆR AT
HÅNDTERE 
OG
FOREBYGGE
KRÆNKENDE
ADFÆRD 

OM KURSET

KURSUS MED PSYKOLOG DITTE DARKO

KURSUS TIL LEDERE OG UNDERVISERE

TID OG STED

FÅ SVAR PÅ FØLGENDE

Kom på kursus med
erhvervspsykolog Ditte Darko, som
vil klæde undervisere og ledere på
til – gennem faglig indsigt i
psykologiske mekanismer og
samtaleværktøjer – at håndtere og
forebygge krænkende adfærd på
uddannelsesinstitutionen. 

DEN 12. SEPTEMBER 2022

KONFERENCECENTER HUSET
MIDDELFART

Hvad er krænkende adfærd?  
Hvordan forebygger vi og
skaber psykologisk tryghed? 
Hvordan kan man, som
fagprofessionel, tage den svære
samtale med eleverne? 

LÆS MERE PÅ WWW.GENERATORPP.DK



På fotoet ses en gruppe jødiske flygtninge fra Polen, der bliver undervist i dansk. I 1969 kom omkring  
3.000 polakker med jødisk baggrund til Danmark på grund af voldsom antisemitisk kampagne i deres hjemland.
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For 30 år siden var lærere i indvandrerundervisningen 
for voksne, som det hed dengang, på nogle 
områder næsten lige så dårligt stillet som 
mange af deres kursister. De havde intet 
pensionsbidrag og var ansat på ren timeløn. 
Det galt også for lærere i ungdomsskolen. Det 
lykkedes imidlertid Landsforbundet for voksen- og 

ungdomsundervisere, LVU – der senere fusionerede 
til Uddannelsesforbundet – at få forhandlet 
anstændige vilkår igennem. I 1992 fik lærere i 
ungdomsskolen og på sprogundervisningsområdet 
overenskomst som andre lærere. Det betød blandt 
andet i ét hug en pensionsprocent på 12, som i dag 
er løftet til 17,3 procent. 

Fra daglejer til 
 overenskomstansat
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Forlaget Synope

ISBN 978-87-91909-22-1

MIDTVEJS TIL DANSK – trin for trin

En grundbog til undervisningen i dansk på midtvejs niveau.
 
Bogen er primært beregnet for sprogskolernes DU3 modul 3 eller tilsvarende forløb og er en  
efterfølger til de populære grundbøger: ’På vej til dansk’ og  ’Videre mod dansk’.

Bogen opfylder ministeriets mål for modulet og placerer sig i forhold til ’Den Fælles Europæiske 
Referenceramme for Sprog’ midtvejs mellem Waystage (A2) og Treshold (B1).

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

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

Supplerende materialer:

Lydfiler: Bogens tekster er indtalt med henblik på selvstændig træning af udtale og lytteforståelse. 
Lydfilerne hentes frit på: www.synope.dk.

Projektorsider og repetitionskort: I tilknytning til bogens kapitler tilbydes supplerende  
projektorsider og repetitionskort. Disse giver mulighed for andre måder at arbejde med stoffet 
på og hentes frit på forlagets website.

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

   Mayanna J. Riis

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

BEGYNDERSYSTEMER

DU2:
Vi taler dansk 1
Vi taler dansk 2
Vi taler dansk 3

DU3:
På vej til dansk – trin for trin
Videre mod dansk – trin for trin
Midtvejs til dansk – trin for trin

DANSK UDTALE

BREVE/SKRIFTLIG 
FREMSTILLING

DANSK  
TALESPROG

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

Læs mere på www.synope.dk
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– Har vi så fået en god aftale?

Det spørgsmål fik fællestillidsrepræ-
sentant Bjørn Andersen Samming i 
efteråret 2021 fra en af sine lærer-kol-
leger. Han havde netop sammen med 
direktør Hanne Fischer præsenteret, 
hvordan den overordnede ramme for 
arbejdstidsaftalen fra OK21 skulle fun-

gere i praksis på FGU Vestegnen fra januar 2022. 
Direktøren og fællestillidsrepræsentanten havde 

sammen indkaldt de medarbejdere, der skulle omfattes af 
arbejdstidsaftalen, til et fælles møde. Ideen med mø-
det var, at lærere, vejledere og ledelsen sammen kunne 
gennemgå og få diskuteret, hvordan aftalen ville påvirke 
arbejdet på hele FGU-institutionen.

– Jeg ved det ikke, lød svaret fra Bjørn Andersen Sam-
ming til sin kollega. 

Tidspres betød høj prioritet 
Svaret kan lyde underligt. Især når både fællestillids-
repræsentanten og direktøren begge er glade for deres 

Arbejdstidsaftalen har 
rykket dem  tættere på 
FGU’s DNA 
De er stadig ikke i mål med at oversætte den statslige arbejdstids 
aftale til lokale forhold. Alligevel mener både medarbejdernes 
repræsentant og direktøren, at arbejdstidsaftalen har skabt klarhed 
over de vigtigste arbejdsopgaver på FGU Vestegnen. 

fælles proces med at få omsat den overordnede ram-
me for den nye arbejdstidsaftale til et resultat for FGU 
Vestegnen. Begge er dog kommet til den erkendelse, at 
selv om de oplever, at de er nået rigtigt langt, så vil der 
fortsat opstå børnesygdomme, når aftalen skal omsættes 
fra papir til hverdagen på FGU. De betragter det dog som 
en naturlig del af processen.

– Vi har haft en rigtig god proces, men vi har også væ-
ret under et stort tidspres. Vi er kun nået i mål med hele 
processen, fordi vi i den grad har prioriteret opgaven, 
siger direktøren for FGU Vestegnen, Hanne Fischer. 

Hun deltog i slutningen af august 2021 sammen med 
Bjørn Andersen Samming i et virtuelt kick-off-møde, 
hvor Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Uddannel-
sesforbundet gennemgik rammen for arbejdstidsaftalen. 
Efter mødet tog de begge en dyb indånding og blev enig 
om, at de skulle hurtigt i gang. Det betød, at både direktør 
og fællestillidsrepræsentant måtte lægge andre opgaver 
til side, for at de havde den fornødne tid til at prioritere 
arbejdet med at få udarbejdet et fælles dokument om den 
nye arbejdstidsaftale inden årsskiftet. 
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se, hvad der forventes – og hvad der ikke 
forventes. Det skal gerne give medarbej-
derne den afklaring, som kan skabe ro. 
Med alle de opgaver, som vi kan påtage os 
på FGU, kan jeg godt blive bekymret for, 
om worklife-balancen tipper, hvis der ikke 
er klare rammer, siger Hanne Fischer. 

Åbenhed skal skabe forbedringer 
Når Bjørn Andersen Samming og Hanne 
Fischer ser det dokument, som de har 
udarbejdet sammen om arbejdstidsafta-
len, så trækker de på smilebåndet over, at 
de første sider af dokumentet overhovedet 
ikke handler om arbejdstid. Her handler 
det i stedet om de overordnede strategier 
og mål for FGU Vestegnen og de første 
forsøg på en funktionsbeskrivelse for 
FGU-lærere. 

– Faktisk har arbejdet med arbejdstids-
aftalen fået en række af de andre strate-
gipapirer til at falde bedre på plads. Det 
er en af årsagerne til, at jeg været positiv 
overrasket over processen, siger Hanne 
Fischer. 

Bjørn Andersen Samming er enig 
med direktøren i, at implementering af 
arbejdstidsaftalen har været med til få de 
overordnede strategier gjort mere forstå-
elige i det daglige arbejde. Men de er også 
begge enige om, at de stadig ikke er i mål 
i forhold til at få omsat arbejdstidsaftalen 
lokalt. 

– Der er ting, som vi er nødt at justere 
fremover. For eksempel er jeg ret spændt 
på at se, hvordan vores kolleger på andre 
FGU’er får håndteret den fleksibilitet, der 
er behov for på vores skoleform og får den 
til at spille sammen med arbejdstiden. 
Måske kan vi lade os inspirere af andre 
næste gang, for vi havde jo ingen erfarin-
ger at læne os op ad, siger Bjørn Andersen 
Samming. 

Netop ved at inddrage egne og andre 
FGU-institutioners erfaringer forventer 
fællestillidsrepræsentanten, at han sam-
men med direktøren fortsætter i arbejds-
tidsaftalens samarbejdsspor og stiller 
skarpt på delelementer, som ikke fungerer 
hensigtsmæssigt, når aftalen skal genbe-
søges på FGU Vestegnen efter år 1. 

– Dem må vi rette op på i år 2, siger 
Bjørn Andersen Samming. 

Hanne Fischer var skeptisk, inden arbej-
det med arbejdstidsaftalen skulle i gang.

– Min første tanke var, hvorfor man 
havde copy-pastet arbejdstidsaftalen fra 
folkeskolen til FGU. Vi er ikke folkeskolen, 
lige som FGU også er en helt anden type 
uddannelsesinstitution end en erhvervs-
skole, siger Hanne Fischer. 

Undervejs i processen er hun dog 
blevet positivt overrasket. For eksempel 
oplevede Hanne Fischer, at det imple-
menteringsværktøj, som var udarbejdet 
fra Medarbejder- og Kompetencestyrel-
sen, Uddannelsesforbundet og Lærernes 
Centralorganisation, faktisk var en hjælp i 
arbejdet med at få skabt klarhed i løbet af 
de måneder, hvor arbejdet med arbejds-
tidsaftalen var i proces.

Aftalen ændres næste skoleår 
Bjørn Andersen Samming lægger heller 
ikke skjul på, at det på grund af tidspres 
og arbejdstidsaftalen var en helt ny måde 
at tale arbejdstid på. Det betød, at man 
måtte tage nogle klare valg. Dem står 
han dog gerne på mål for sammen med 
direktøren. 

– Min første tanke 
var, hvorfor man 
havde copy-pastet 
arbejdstidsaftalen fra 
folkeskolen til FGU.
Hanne Fischer, direktør FGU 
Vestegnen

– Vi tænkte, at det var bedre at tage 
nogle klare beslutninger fremfor nogle 
mere gummiagtige. Så måtte vi jo se på 
sigt, om beslutningerne fungerer, eller om 
de skal laves om, siger han.

Allerede efter de første måneder står 
det klart for både fællestillidsrepræsen-
tanten og direktøren, at der er behov 
for ændringer i det, som blev besluttet i 
første omgang. De peger begge på, at FGU 
som ny skoleform endnu ikke har fundet 
sin endelige form. Det skyldes ikke kun, 
at det er mindre end tre år siden, at FGU 
slog dørene op for de første elever. Coro-
na-nedlukningerne har på FGU Vestegnen 
også betydet, at erfaringerne med under-
visningen er nogle andre end dem, der var 
forventet. 

Opgaveoversigten gør arbejdet 
synligt 
Et af grundprincipperne i den centrale 
ramme for arbejdstidsaftale er netop, at 
der lokalt på en skole skal tages hensyn, 
hvis opgaverne ændrer sig. Derfor skal 
ledelse og medarbejderrepræsentanterne 
hvert år igennem en række punkter for 
at vurdere, om de aftalte principper, for 
at håndtere arbejdstiden holder stik i 
virkeligheden. 

Det betyder også, at man løbende skal 
justere hver enkelt lærers opgaveoversigt, 
hvis der er behov. Det håndtag blev taget 
i brug på FGU Vestegnen allerede efter et 
par måneder. Ifølge direktøren og fælles-
tillidsrepræsentanten er en af årsagerne, 
at der er løbende optag af elever på FGU 
gennem hele året. Derfor kan nye elever 
betyde, at opgavefordelingen imellem 
lærerne kan ændres. 

– Opgaveoversigterne er med til at 
skabe transparens om prioriteringen 
af opgaverne på skolen. Det er også et 
redskab for hver enkelt lærer, som jo kan 

Kort om arbejdstids
aftalerne i staten og 
kommuner 
De nye arbejdstidsaftaler på FGU, 
VUC, AMU, erhvervsakademier og 
erhvervsskoler er en del af resultatet 
fra overenskomstforhandlingerne i 
2021. Aftalerne lægger sig i sporet 
af de arbejdstidsaftaler, som blev af-
talt for folkeskolen, ungdomsskoler 
og kommunale sprogcentre i efter-
året 2020. Fremover skal ledelsen 
og tillidsrepræsentanterne hvert år 
gennem en proces, der skal skabe 
klarhed om skolens mål og priorite-
ter i det efterfølgende skoleår. 
På de uddannelsesinstitutioner, 
hvor Uddannelsesforbundets med-
lemmer arbejder, er en ny arbejds-
tidsaftale trådt i kraft i august 2021 
og januar 2022. En række skoler 
tager først arbejdstidsaftalen i brug 
i august 2022. 
Se mere om arbejdtidsaftalerne 
på uddannelsesbladet.dk/arbejds-
liv/2021
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Udnyt dine muligheder som senior 
Kan du skimte pensionsalderen forude? Har du måske overvejet at gå ned i arbejds
tid, når du runder de 60 år? Få tjek på, hvordan du kan få gavn af din ret til senior
bonus og ekstra frihed, hvis du er på en statslig eller kommunal arbejdsplads. 

De offentlige arbejdsgivere har 
sammen med lønmodtager
organisationerne aftalt vilkår for 
lærere, som bliver længe i jobbet. De 
kaldes typisk for seniorvilkår og kan 
variere alt efter, om du er ansat på 
en statslig eller kommunal arbejds
plads. Typisk vil seniorvilkårene være 
en mulighed, når du fylder 60 år. I 
nogle tilfælde har du seniorrettighe
der allerede som 55årig, hvis du er 
ansat på FGU, EUD, AMU eller VUC. 
Ud over de aftaler for seniorvilkår, 
som er indgået ved de store overens
komstforhandlinger, kan der også 
gælde særlige vilkår for netop din 
arbejdsplads, der er aftalt lokalt. 
 
Tal med akasse og 
pensionsselskab
Når du overvejer, hvornår du vil stop
pe med dit arbejde, er det en god 
ide at kontakte din akassen eller 
dit pensionsselskab. På Uddannel

sesforbundets områder er det enten 
FTF-A eller Lærernes a-kasse, som 
for eksempel kan hjælpe i forhold til 
eventuel overgang til efterløn eller 
efterlønsbonus. Rådgivning om pen
sion får du hos PFA eller Lærernes 
Pension, der eventuelt også løbende 
har orienteret dig om dine forhold.  

Tal med din TR
Din tillidsrepræsentant har nor
malt plads i samarbejdsudvalget 
og kender den lokale seniorpolitik. 
Tillidsrepræsentanten kan også 
hjælpe dig videre i forhold til de 
vilkår og bestemmelser, som gælder 
på dit område. Desuden får du og 
tillidsrepræsentanten bistand fra 
Uddannelsesforbundet, når der for 
eksempel skal forhandles særlige vil
kår ved fastholdelse eller fratræden. 
Tal derfor med tillidsrepræsentanten 
om dine muligheder, inden du skal til 
MUS eller have en seniorsamtale. 

Vil du gå ned i tid? 
De nye arbejdstidsaftaler indeholder 
særlige vilkår i den normperiode, 
hvor du er fyldt 60 år. Så kan du 
vælge at gå ned i tid med op til 175 
timer, men stadig få indbetalt fuldt 
bidrag til din pension. Hvis du er 
deltidsbeskæftiget, gælder denne ret 
forholdsmæssigt. I nogen tilfælde 
gælder regler om særlig aldersre
duktion.

Seniorbonus med valgmuligheder
På det kommunale område har du 
ret til to fridage i kalenderåret, hvor 
du fylder 60, tre dage, når du fylder 
61 og fire dage, når du fylder 62 år. 
På det statslige område opspares 
fra det år, du fylder 62 år, ret til 
seniorbonus på 0,8 procent af den 
sædvanlige løn. Du har ret til at kon
vertere bonussen til to seniorfridage 
eller et ekstraordinært pensions
bidrag. 
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tjm-forsikring.dk/bedstitest-forsikringspakke

Til dig, der
er medlem af

Uddannelses- 
forbundet

Forsikring

Sammenhold
betaler sig

Den bedste  
forsikringspakke til 

den bedste pris
Indbo-, Hus-, Bil- og Ulykkesforsikring
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FIRE FRISKE FRA FORSKNINGEN
YX

Læs om flere forskningsprojekter på www.uddannelsesbladet.dk/forskning 

Job betyder mindre 
danskundervisning

Når flygtninge kan få arbejde, falder chancen for, at de 
gennemfører danskundervisning. Det viser en ny analyse 
fra Rockwool Fonden. Det bekræfter tendensen fra et 
tidligere studie, hvor indførelsen af den virksomhedsrettede 
praktik for flygtninge medførte et fald i mængden af 
danskundervisning. Undersøgelsen viser ikke, om man i 
højere grad end på skole lærer dansk på sin arbejdsplads, 
men den kortlægger, hvor højt sprogkravet er i det job, som 
flygtningen finder. Og det er i gennemsnit lavt. Flygtninge, 
som finder et job i løbet af de første fire år efter asyl, 
arbejder typisk i job, som kræver mundtlige og sproglige 
færdigheder på niveau 20 på en skala fra 0 til 100.

Følelsesmæssigt 
krævende jobs øger 
risikoen for depression

At være lærer rummer høje følelsesmæssige krav i arbejdet, 
og det gør dig mere udsat for at blive diagnosticeret 
med depression. Det viser ny forskning fra Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA. Resultaterne 
bygger på registerundersøgelser af data fra cirka 
2,5 millioner lønmodtagere fra forskellige brancher. 
Følelsesmæssigt krævende arbejde opleves særligt inden 
for undervisning, sundhed og omsorg, hvor ansatte må 
vise empati og engagere sig følelsesmæssigt med de 
mennesker, som de kommer i kontakt med på arbejdet.

Kun hver femte EUD-elev 
er er under 18 år første 
skoledag 

19 procent af eleverne på erhvervsuddannelserne er 18 år 
eller under, når de starter på GF2. Til sammenligning er 93 
procent af eleverne på de gymnasiale uddannelser 18 år 
eller under, når de starter i 1. g eller 1. hf. Det viser et notat 
fra EVA – Danmarks Evalueringsinstitut. 
På tværs af alle erhvervsuddannelser er 
gennemsnitsalderen 25 år ved opstart på GF2. Til 
sammenligning er de studerendes gennemsnitsalder 24 år, 
når de starter på de videregående uddannelser.
Notatet fokuserer på gennemsnitsalderen ved opstart på 
grundforløb 2 (GF2), da det er her elever, der ikke starter 
på en erhvervsuddannelse direkte efter 9./10. klasse, i 
udgangspunktet begynder deres uddannelse.

Det går den forkerte  
vej med unges mentale 
sundhed

Mistrivslen blandt unge er steget markant gennem de 
seneste fire år. Andelen af kvinder mellem 16-24 år, som 
scorer lavt på den mentale helbredsskala, er steget med 
over 18 procent over en periode på 11 år. Denne stigning er 
højere end i den øvrige befolkning, og tallet bliver dårligere 
for hver gang, man gennemfører den store nationale 
sundhedsprofil – som nu er den fjerde i rækken fra 
Sundhedsstyrelsen. Flere end 180.000 personer har svaret 
på undersøgelsen i Danskernes Sundhed – den nationale 
Sundhedsprofil – om deres sundhed, sygdom og trivsel i 
foråret 2021. Det kan dog have påvirket resultaterne, at 
undersøgelsen er gennemført i en corona-tid, understreges 
det i rapporten.
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Lyntog eller 
vildmarkstur
– når vejen til 
 uddannelse  
ikke er lige let
Hver femte 25årige er uden job eller uddannelse. Selvom 
det ikke er en stor homogen gruppe, har de unge alligevel 
fællestræk. Læs, hvad forsker ser som årsager til, at så 
mange har svært ved at finde vej i uddannelsessystemet. 
Få også tre unges egen forklaring.A
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T E M A –  Un ge  u d e n  u d d a n n e l s e  

46.560 unge mellem 15-24 år står 
uden en ungdomsuddannelse og 
er hverken i uddannelse eller job. 
Det viser den seneste opgørelse, 
som bygger på tal fra 2020.

I UU København, Københavns 
Kommunes ungevejledning, 

arbejder de dagligt med at hjælpe unge ud af denne 
statistik og gennem uddannelsessystemet. Bag 
Blågård Plads på Nørrebro, omkranset af områdets 
mange almene boliger, ligger vejledningen, som 
står for den opsøgende og opfølgende vejlednings-
indsats af unge i alderen 13-24 år. 

Her forklarer centerchef Peter Schantz, at en del 
af dem, de taler med, i en periode ville have bedre 
af at være i arbejde og så uddanne sig ved siden af 
eller på et senere tidspunkt. 

– Grundskolen er gennem årene blevet meget 
akademisk. Det udfordrer særligt de unge, som har 
en praktisk tilgang til læring. Sat på spidsen er det 
mest håndværksmæssige, eleverne præsenteres for 
i dag, vel nærmest skabet med limpistoler i faget 
håndværk og design. Er du ikke boglig stærk, så er 
grundskolen lang, og nogle af de unge føler stor 
skyld over ikke at passe ind og kunne profitere af 
undervisningen. De ved jo godt, hvor vigtigt det er 
at få en uddannelse.

Tro på egne evner og brobygning 
En risiko ved at falde uden for fællesskabet og 
opleve personlige nederlag i skolen er, at de unge 
i stedet søger andre fællesskaber for eksempel i 
kriminalitet eller misbrugsmiljøer. Derfor er der i 
UU København fokus på at give tro på egne evner. 
Og ikke mindst på at få matchet eleverne med de 
rette tilbud. 

De yngste vejleder de ofte mod 10. klasse – gerne 
en mere praksisrettet 10. klasse på en erhvervs-
uddannelse – men også FGU, ungdomsskolens 
heltidsundervisning og praktik. For de 18-24-årige 
kan der blandt andet sættes ind med forberedende 
aktiviteter som fuldtidsarbejde, VUC som enkelt-
fagssupplement til unge i beskæftigelse og FGU.  

Koordinator Morten Aagaard forklarer, at det 
som vejleder i høj grad handler om at bygge bro 
mellem den enkelte elev og tilbuddet samt få itale-
sat, hvad den unge har brug for. 

– Mange unge har svært ved at få fortalt uddan-
nelsesstedet om deres særlige behov. De har ikke 
lyst til at udstille sig selv fra start. Vi gør meget 
ud af at gøre de unge opmærksomme på deres 
rettigheder og forsøger også at få dem til at se 
deres muligheder for støtte som noget, der ikke er 
skamfuldt. 

Forsøger at leve op til forventninger 
Lektor og ph.d. ved Center for Ungdomsforskning 
Anne Görlich har udsatte og sårbare unge uden for 
uddannelsessystemet som sit primære forsknings-
felt. Ifølge hende er det ikke de unges motivation 
for uddannelse, der mangler: 

– Man skal ikke tro, at der lige nu ligger 50.000 
unge hjemme på sofaen og ser Netflix. Langt de 
fleste prøver og vil gerne leve op til samfundets 
krav og forventninger om at tage en uddannelse, 
siger hun. 

Det bakkes op af et blik i statistikkerne. Samlet 
set har 93 procent af de 25-årige uden uddannelse 
haft påbegyndt et eller flere uddannelsesforløb 
siden grundskolen – størsteparten på en erhvervs-
uddannelse. 

Når det trods motivation ikke lykkes at gen-

Kommission kommer med forslag sidst på året 
Siden 2006 år har der været fokus på at få så mange unge som 
muligt igennem uddannelsessystemet. Alligevel er antallet uden 
job eller uddannelse stort set det samme som for 10 år siden. 

Til december kommer Reformkommissionen med forslag til, hvor-
dan man kan skabe bedre og mere fleksible ungdomsuddannelser 
til hjælp for de unge, der i dag enten dropper ud eller aldrig får 
begyndt en uddannelse.

Det kan både være usikre familieforhold, faglige udfordringer, 
sygdom og diagnoser, som komplicerer de unges liv.  

Reformkommissionens tal viser, at:
•   40 procent har flere komplekse 

udfordringer at slås med 

•   30 procent har en enkelt 
udfordring udover manglende 
uddannelse

•   30 procent har manglende 
ungdomsuddannelse som eneste 
kendte udfordring.
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nemføre, så skyldes det, at bruddet med 
uddannelse ofte blot er et blandt en serie 
af sammenbrud i de unges liv, forklarer 
Anne Görlich: 

– Mange af dem har det rigtig svært. 
Skal de kunne fuldføre en uddannelse, er 
der nødt til at være en vis stabilitet om-
kring dem og hjælp til at håndtere deres 
personlige udfordringer. 

Ida: Kom ikke i skole i et år 
En af de unge, der har oplevet at droppe 
ud af en ungdomsuddannelse, er 20-årige 
Ida. Hun har taget to grundforløb på HG 
og startede senere på uddannelsen som 
SOSU-assistent. Ingen af delene var dog 
det rette for hende. I dag er hun elev på 
FGU Bornholm og håber at komme ind 
på uddannelsen som eventkoordinator på 
NEXT efter sommerferien. 

For Ida har det hele med egne ord altid 
været lidt svært. Fra midten af 8. klasse blev 
hun væk fra skole i et år. Hun kunne ikke 
koncentrere sig eller sidde stille og blev ofte 
sendt uden for døren. Som hun siger: 

– Til sidst kom jeg slet ikke. For jeg blev 
jo alligevel fortalt, at det kan du ikke finde 
ud af, eller det har du ikke lært. 

Ida blev tilknyttet Ung På Vej – et tilbud 
i ungdomsskolens heltidsundervisning. 
Her mødte hun åbenhed og forståelse. Det 
blev et vendepunkt. 

– De forstod jo godt, at man ikke bare 
kan lære, og at man ikke bare kan sidde 
stille et vist antal timer, siger Ida, der 
sidenhen har fundet lysten til uddannelse 
på FGU. 

– Jeg er meget mere voksen. Jeg er be-

Fællestræk for de unge uden uddannelse 
Svage faglige forudsætninger 

15 procent gennemfører enten ikke grundsko-
lens afgangs eksamen eller opnår 
ikke det nødvendige karakter-
gennemsnit for at komme videre 
på for eksempel en erhvervsud-

dannelse. 
Blandt de 25-årige uden en uddannelse er der 
seks gange flere med dårlige karakterer end 
hos jævnaldrende med en uddannelse. 

Diagnoser og psykisk sårbarhed  

Fire ud af ti af de 25-årige uden uddannelse 
har været psykiatriske patienter 
på et tidspunkt, siden de fyldte 
13 år. Blandt jævnaldrende med 
uddannelse er det kun godt en ud 
af ti. Udover angst er de udbredte 

diagnoser for unge uden uddannelse ADHD, 
skizofreni, personlighedsforstyrrelse, autisme 
og mental retardering. 

Problematisk hjemmebaggrund 

Der er syv gange så mange med massive 
sociale problemer (anbringelse 
eller en anden form for børne-
sag) i gruppen af 25-årige uden 
uddannelse, som blandt dem med 
en uddannelse. 

Forældres uddannelsesniveau spiller også 
ind på sandsynligheden for at gennemføre en 
ungdomsuddannelse. 

Kilder: Reformkommissionen, Danmarks Statistik og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

gyndt at tage tingene seriøst. Det her med, 
at det ikke er lige meget at komme i skole. 
At det ikke er lige meget, hvordan jeg har 
det. Jeg skal leve – ikke kun overleve. Før 
var jeg sådan; hvis jeg bare lige overlever 
skolen, så er det perfekt. Men du skal jo 
ikke bare overleve tingene. Du skal gøre 
dem, fordi du har lyst. 

Laust: Matematikproblemer og 
skizofreni 
I Odense er 20-årige Laust ved at tage hul 
på de sidste måneder af sin tid på FGU 
FYN. Her har han gået i knap 2,5 år. 

Det har været nødvendigt med et langt 
tilløb inden starten på HF-enkeltfag, som 
venter efter sommerferien. Både fordi 
han har svært ved matematik. Men ikke 
mindst fordi han lider af skizofreni. 

– Jeg kan have dage, hvor jeg er så para-
noid for at dø, at jeg ikke kan gå uden 
for en dør. Og jeg kan have dage, hvor jeg 
fuldstændig lukker ned og ikke kan noget 
rent psykisk eller fysisk, siger han. 

– I modsætning til de andre uddannel-
ser, hvor det gik meget stærkt, og der var 
mange ting man skulle, så er tempoet sat 
lidt ned på FGU. Og det er rart. 

– Vi er også med til at beslutte, hvordan 
undervisningen skal foregå, hvor mange 
afleveringer, vi vil have, og hvor længe vi 
skal have til at aflevere dem. Det gør, at 
man føler sig inkluderet og taget seriøst, 
siger Laust. 

Lucas: Kørte træt i karakterræs 
På HF & VUC Nordsjælland er Lucas på 
24 år i gang med en 2-årig HF. Men vejen 
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dertil har været lang med både bump, 
blindgyder og omveje. Det var dog hverken 
psykisk sygdom eller sociale udfordringer, 
der var grunden til først tre sabbatår og 
senere ophold på både produktionsskole 
og FGU. 
Lucas var ramt af massiv skoletræthed: 

– Jeg oplevede, at folkeskolen blev min-
dre kreativ, musisk, håndværksmæssig og 
alsidig, jo tættere vi kom på 9. klasse. Det 
blev bare røv i sædet og tavleundervis-
ning, og for mig var det meget demotive-
rende, siger han. 

Tænkepauserne har boostet ham 

personligt og givet afklaring. Men det har 
også været frustrerende: 

– Det gav mig en følelse af at være 
bagud og af at være unormal. Når man 
går på uddannelse, og specielt når man 
falder fra, så har man en ide om, at alle 
andre ved, hvad de vil. Det at stoppe op og 
tænke sig om virker som et nederlag i den 
forbindelse. Man ryger ligesom ud af takt 
med sine jævnaldrende.  

– Det har virket for mig at få frihed til 
at undersøge alle de ting, jeg var nysgerrig 
på. Jeg flyttede mig ikke i den konven-
tionelle undervisningsramme. På FGU var 

det en del af processen at hoppe frem og 
tilbage mellem værksteder. Den accept, at 
det er okay at afsøge ting og tage tingene 
i eget tempo, var god for mig. Vi lærer 
alle sammen forskelligt. Hvis man kan 
adressere og tage hånd om det, så føler 
man sig ikke fanget i et system som elev. 
Så føler man sig set, hørt og forstået – og 
så er man også mere villig til at lytte til 
de lærere og vejledere, der er omkring en, 
slutter Lucas. 

Let presset for ikke-boglige 
Det ønske bakkes op af Anne Görlich fra 

Investering i uddannelse 
 betaler sig 
3,1 mio. kroner. Så stor er den gennemsnitlige 
samfundsgevinst af en erhvervsuddannelse 
målt over en persons liv. Derudover er der de 
personlige gevinster for den enkelte ved at 
være faglært. 
Kilde: Mindre frafald hos børn af ufaglærte 
giver milliongevinster for samfundet, AE.dk
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Center for Ungdomsforskning: 
– Det er nødvendigt med en anden grad 

af fleksibilitet i uddannelsessystemet, så 
man ikke kun har et lyntog som billede på 
den vej, de unge skal ud på. For nogle unge 
er det mere en vildmarkstur, der kræver, 
at de overkommer en masse ting på deres 
vej til uddannelse. Det skal systemet have 
en rummelighed og en fleksibilitet til at 
kunne understøtte. 

Havde hun muligheden for at sætte 
retningen for et uddannelsessystem, der 
evner at hjælpe flere unge igennem en 
ungdomsuddannelse, så handler det om 
at få lettet det pres, som ikke boglige 
elever oplever i skolen. 

– Der er kommet et øget fokus på 
præstationer i uddannelsessystemet. Og 
en synliggørelse af, hvad man skal lære og 
kunne. Det er ikke særligt motiverende, 
hvis man har svært ved det. Det bliver en 
barriere, som kan komme til at forstærke 
den manglende motivation for at sidde 
ned og lære. Mange af de unge, som har 
det svært, er mere rettet mod noget prak-
tisk og mod at bevæge sig, og det er på en 
eller anden måde forsvundet ud af grund-
skolen, siger Anne Görlich og tilføjer: 

– De børn skal kunne se sig selv som en 
del af skolen og ikke som dem, der er nødt 

Risikofaktorer skaber markant social slagside 
Chancen for at få en uddannelse er i gennemsnit 82 procent, men for en ung med mange risikofaktorer kan den være helt 
nede under 25 procent, viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Psykiske lidelser, manglende afgangsprøver i 
grundskolen, svag hjemmebaggrund og alvorlige sociale problemer er de primære barrierer. Se herunder, hvordan chancen 
for at få en uddannelse varierer alt efter risiko- og styrkefaktorer.

Etnisk dansk pige opvokset i en højindkomst-
familie uden for de fire største byer. Begge 
forældre er akademikere og bor fortsat sammen. 
Familien bor ikke i en almen bolig, og pigen har 
fået mindst 2 i både danske og matematik  
= 99 procent chance. 

Dreng, som er vokset op hos en enlig, ufaglært 
mor i en almen bolig i København. Han har fået 
mindst 2 i dansk og matematik og har ingen 
psykiske udfordringer  
= 75 procent chance. 

Pige, der tidligere har været i psykiatrisk be-
handling. Hun går på en skole med et karakter-
gennemsnit på mindst 7 og er opvokset uden 
for de fire store byer. Moren har en mellemlang 
videregående uddannelse 
 = 86 procent chance. 

Dreng, der tidligere har været i psykiatrisk 
 behandling, været anbragt og mangler  
afgangsprøve i både dansk og matematik  
= 23 procent chance.

Kilde: Psykisk sygdom og dårlige karakterer spænder ben for unges uddannelse, AE.dk 

til at gå i ét med væggen, fordi de ved, at 
de ikke kan leve op til de krav, der bliver 
stillet. 

På papiret er der de rette forberedende 
tilbud efter grundskolen, mener Anne 
Görlich, men peger dog på, at der er bred 
enighed om, at et støttende tilbud som 
FGU’en er underfinansieret: 

– Og så bliver det jo ramt af sygemel-
dinger, skiftende personale og i værste 
fald kaotiske forhold for de unge. 

Corona har givet ekstra udfordring 
Tilbage i UU København ser de ind i nogle 
normalt travle uger op til sommerferien. 
Efter to års coronakrise er der dog stadig 
ting, som ikke helt er, som de plejer. 

– Vi kunne se, at flere unge i byens 
9. klasser ikke følte sig klar til at vælge 
ungdomsuddannelse ved fristen 1. marts. 
Vi oplever en stigning i antallet at unge, 
der har skolevægring på grund af psykisk 
mistrivsel af den ene eller anden slags, 
hvilket gør det at komme fysisk i skole 
svært for dem, og dermed også svært at 
overskue at vælge en ungdomsuddannel-
se, siger centerchef Peter Schantz. 

Han forventer derfor, at der ligger en 
opgave for vejledningen i at få nedluk-
ningsramte unge hjulpet i gang igen. 

– Som ung udvikler du dig i samspil 
med andre unge. Når du i lang tid har 
været afskåret fra at være fysisk sammen 
med andre og i stedet har måttet spejle 
dig i jævnaldrende gennem en skærm, så 
mister man en masse. Der er nogle unge, 
som er blevet endnu mere trukket tilbage 
på grund af det. 
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Af en ny statusredegørelse af EUD-re-
formen fremgår det, at 41 procent 
falder fra den erhvervsuddannelse, 
de startede på inden for fem år. Re-
degørelsen viser også, at det særligt 
er elever over 25 år, der holder ved. 
Her fortsætter 56 procent fra grund-

forløbet til hovedforløbet. Kun 49 procent af de unge i 
alderen 18-19 år fortsætter fra erhvervsskole til praktik 
ifølge redegørelsen. 

Hos Danmarks Statistik har man tal fra de seneste år, 
der viser de samme tendenser som i statusredegørelsen. 

Men bliver vi klogere af at læse tallene? Får vi svar på, 
hvorfor de falder fra eller ikke gør, og hvornår i uddannel-
sen det sker? Det har vi spurgt professor mso  Christian 
Helms Jørgensen fra RUC om. Han har i mange år 
beskæftiget sig med frafald og fastholdelse på erhvervs-
uddannelserne.

– Det er svært at finde ud af, hvad der gemmer sig bag 
frafaldsstatistikkerne. For statistikker skjuler ofte mere, 
end de afdækker, lyder det fra ham. 

Blander æbler og pærer 
Helt grundlæggende risikerer man at blande æbler og 
pærer, når man samler frafaldstal i én stor og samlet kurv, 
mener han: Frafaldstal er generelt et statistisk ”artefakt”:

– Det er en administrativ kategori, som i virkelighe-
den dækker over mange forskellige elevbegivenheder. 
Og erhvervsuddannelserne dækker meget forskellige 
områder, der formelt set er samlet under én hat. Derfor 
er det relevant at differentiere frafaldstal i forhold til, 
hvad det er for uddannelser, eleverne falder fra, hvornår 
og hvorfor, siger han. 

Et eksempel er, at det er rimelig veldokumenteret, at 
frafaldet især sker i grundforløbets tre første måneder 
for erhvervsuddannelserne samlet. Men på SOSU-områ-
det er det især i den første praktik, at eleverne falder fra. 
Et samlet svar på, hvornår eleverne falder fra, risikerer 
derfor at give et forkert billede.

– Der er store forskelle på de enkelte uddannelses-
områder. Både imellem elevprofiler, og dermed også på 
frafaldsmønstrene. Og det er mig bekendt ikke kortlagt i 
detaljer nogle steder, siger han.

Statistikker viser for lidt 
En anden udfordring ved at se på frafald som én samlet 
størrelse er også, at den dækker over både det problema-
tiske og alvorlige frafald, og dét, hvor eleven med tiden 
kommer på andre og bedre tanker.

– Frafald er alvorligt – men ikke kun, siger  Christian 
Helms Jørgensen og forklarer, at en betydelig del af 
frafaldet handler om den måde, vi har indrettet uddan-
nelsessystemet på. Vil de unge på EUD, skal de tidligt i 
deres liv tage et uddannelsesvalg i et relativt specifikt fag 
blandt over 100 muligheder. Det har de unge ikke altid 
forudsætninger for, kendskab til – og ofte har de heller 
ikke familiære bekendtskab med nogle af de mange fag. 

– Derfor må en del af frafaldet forstås som del af de 
unges søgeprocesser og deres afprøvninger af forskellige 
fag. Og det er jo noget ganske andet og mindre problema-
tisk – men det fremstår i statistikken som frafald på linje 
med det problematiske frafald.

Uddannelsesforskeren mener derfor, at det er relevant 
at være kritisk over for den administrative tilgang til 
frafald. For det afføder ofte politiske tiltag:

– Og når uddannelsespolitikken bliver tilrettelagt på A
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Frafald er ikke 
bare  frafald 
Frafald på erhvervsuddannelserne er alvorligt  
– men ikke kun. Det mener professor mso Christian Helms 
Jørgensen. Der er mange uafklarede svar om, hvorfor, hvem 
der falder fra og hvornår. Der er behov for at analysere mere 
nuanceret på frafald på EUDområdet. 
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baggrund af den slags aggregerede tal – 
hvor man slår alt muligt sammen og ikke 
differentierer – ender det ofte med, at 
de tiltag, man sætter ind kun måske – i 
heldigste fald – virker for nogle grupper, 
men samtidig har nogle utilsigtede konse-
kvenser for andre, siger Christian Helms 
Jørgensen.

Han henviser til årtiers erfaring med 
erhvervsuddannelsernes forskellige refor-
mer (se boks). 

The comeback kids
Vi bliver derfor nødt til at få en meget 
mere reflekteret forståelse af frafaldstal, 
hvis der skal gøres noget ved dem, og altså 
også erkende, at et vist skifte af uddannel-
se er forventeligt. For vi har et uddannel-
sessystem, der forekommer uoverskuelige 
for en del unge, mener han. 

Derfor er det mere præcist at tale om 
afbrud af uddannelse og eventuelt start på 
en anden. 

– Nogle unge har brug for at prøve sig 
selv og systemet af og finde ud af, hvad de 
har forudsætninger for, hvad de er gode 
til, og opleve i praksis, hvad de forskellige 
uddannelser og fagligheder er. Det bliver 
de klogere af. Nogle bliver måske så skuf-
fede, at de i hvert fald i en periode helt 
opgiver uddannelse, men mange af dem 
starter jo på en ny uddannelse senere, 
siger Christian Helms Jørgensen.

– En del frafald er en naturlig eller for-
ventelig del af et velfungerende uddannel-
sessystem. En del unge skifter og vender 
tilbage, fortsætter han.

Der er en del fokus på dette i flere 
forskningsprojekter lige nu. For eksempel 
i Norge, hvor han selv er tilknyttet. 

– Vi kalder dem The comeback kids. 
Dem, der vender tilbage. Og vi skal måske 
være bedre til at sikre, at det er let og 
 smidigt for dem at vende tilbage, siger 
Christian Helms Jørgensen og tilføjer, 
at det handler om at sikre, at elever – og 
særligt dem, der er i risikozonen – får 
anerkendelse samt en tillidsfuld og 
omsorgsfuld kontakt med en voksen – 
eksempelvis en kontaktlærer.

– Det er langt hen ad vejen den oversete 
historie i EUD: Erhvervsuddannelserne 
lykkes jo faktisk med at få rigtig mange 
unge, som er i risikozonen, med, siger 
han.

Det skyldes blandt andet, at erhvervs-
uddannelserne anerkender eleverne for 
at være gode til at fremstille noget med 
deres hænder og kroppe. Det giver mere 
mening for den gruppe af elever frem for 
at sidde stille i timerne, skrive, tale, arbej-
de med symboler, tal og tekst. 

– Det er langt fra alt, der statistisk 
optræder som frafald, der er et problem. 
Og man kan også lære meget ved at se på 
dem, der gennemfører – på trods af dår-

lige odds, understreger Christian Helms 
Jørgensen.  

Godt på tegnebrættet  
– mindre godt i praksis 
Christian Helms Jørgensen har fulgt skiften-
de erhvervsuddannelsesreformer gennem 
mange år og set mange forsøg på at lave nye 
forsøg med at få mindsket frafaldet. Udfor-
dringen har bare været, at det, der virker for 
nogle elever, ofte har betydet et større frafald 
for andre.

1 Løbende optag
En overgang blev det forsøgt med lø-
bende optag på erhvervsuddannelserne. 

Unge, der måske tidligere havde været i gang 
med en erhvervsuddannelse, skulle hurtigt 
og smidigt kunne komme ind på en anden 
uddannelse. Det viste sig, at det gav en 
voldsom uro og ustabilitet i det sociale miljø i 
nogle klasser, når der hele tiden dukkede nye 
elever op. Det blev en medvirkende årsag til 
at øge frafaldet. 

2   Særlige klasser
Det er også blevet forsøgt at differen-
tiere indsatsen for at forhindre frafald. 

For eksempel ved at sætte hold sammen ud 
fra deres frafaldsrisiko og give dem elastik 
i forhold til den tid, de måtte bruge på at 
tage grundforløbet. Det fungerede godt for 
nogle elever, men havde for andre negative 
og stigmatiserende effekter. Det havde også 
negative kammeratskabseffekter at placere 
alle elever, som havde mest modstand, flest 
negative erfaringer og laveste forventnin-
ger på et hold – de kom let til at forstærke 
hinandens negative holdninger til at være i 
uddannelse. 

3 Personlig uddannelsesplan
At individualisere uddannelserne med 
en personlig uddannelsesplan er et 

andet forsøg. Tanken var, at når alle unge fik 
det, de vil have, kunne de da ikke falde fra. 
Men det kunne de. Efter reformen i 2000 
steg frafaldet. Indsatsen havde den utilsigte-
de effekt, at der blev en svagere holdstruktur. 
Det sociale miljø blev svagere. Det gik især 
ud over de socialt svage og udsatte unge, 
når de skulle skifte imellem forskellige hold 
og klasser og ikke kunne udvikle et stærkt 
tilhørsforhold til et socialt miljø. Nogle år 
efter gik man derfor i den modsatte retning 
og lavede strukturerede grundforløbspak-
ker – hvilket viste sig at have nogle andre 
utilsigtede effekter for andre grupper. 

Se mere om Christian Helms Jørgensens 
arbejde med frafald her https://www.
diva-portal.org/smash/get/diva2:1256778/
FULLTEXT01.pdf



28 UDDANNELSESBLADET 2/22

LÆRER TIL LÆRER

Del din ide
Har du eller dine kolleger fundet en god eller smart måde at håndtere små eller store udfordringer 
på, som du tror kan inspirere andre lærere – så del det med os på dop@uddannelsesforbundet.dk

Del din ide
Har du eller dine kolleger fundet en god eller smart måde at håndtere små eller store udfordringer på, 
som du tror kan inspirere andre lærere – så del det med os på dop@uddannelsesforbundet.dk

A
F 

D
O

R
TH

E
 P

LE
C

H
IN

G
E

R
 /

 F
O

TO
: P

R
IV

AT
FO

TO

Er det lovligt fravær, når Abdi hver 
tirsdag går til lægen i to timer? 
Når Emma skal til køretime midt i 
undervisningstiden? Eller hvis Nikolaj 
skal til begravelse hos en bekendt? 

Det troede FGU-vejleder Pernille 
Mortensen, at den velfungerende 
lærergruppe hos FGU Nordvests 
Aabybro afdeling var helt enige om. 
Men en øvelse om fravær viste det 
modsatte:

– For selv om vi synes, vi er enige 
om alting, var vi det overhovedet ikke 
her.

FGU-skolen har som mange andre 
udfordringer med fravær blandt 
eleverne. Det har i gennemsnit været 
på 19 procent. Men efter et seminar 
med læringskonsulenterne i STUK-
styrelsen valgte Pernille Mortensen, 
vejlederkollega Thomas Moe og 
skoleleder Lene Hedver at fordybe 
sig i fraværsproblematikken. 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, 
der skulle definere, hvilke typer 
af fravær der kan godkendes af 
hvem, og hvordan der skal sættes 
ind over for det. Det er resulteret i 
Fremmødeproceduren. Her gives 
faste retningslinjer for registrering 
og arbejdet med højt fravær hos den 
enkelte eller en hel klasse.

– Vi vil helst ikke tale om fravær, 
men om fremmøde, så vi har en 
positiv vinkel på det. 

Hvad er jeres 
definition af 
lovligt fravær?
– Eleven har selvfølgelig ret til at gå 
til psykolog, begravelse, til møder 
med den Kommunale Ungeindsats, 
opkvalificeringskurser, læge, 
tandlæge og lignende. Men skolen 
skal have dokumentation for, at det 
er lovligt fravær.  

Hvis ens barn er sygt, har man 
også ret til lovligt fravær på barnets 
første og anden sygedag. Men 
derefter må eleven finde alternativer 
til at få barnet passet.

Pernille Mortensen understreger, 
at der stadig er en gråzone 
i registreringen. Her er det 
kontaktlæreren, som kender eleven 
bedst, der vurderer situationen fra 
gang til gang. 

Fremmødeprocedurens form 
betyder også, at man registrerer 
fravær eller fremmøde i et excel-
ark, skolen selv har udarbejdet. Den 
enkle løsning har vist sig at være 
bedst.

Hvorfor er det 
en god løsning?
– Vi synes, at fremmøde giver 
mening, og trivsel og studieaktivitet 
er vigtigt hos os. Vi ved også, at 
FGU bliver målt på fravær. Og vi kan 
ikke bare læne os op ad ”vi plejer at 
gøre”, da FGU er så nyt, siger Pernille 
Mortensen 

– Vores elever har brug for struktur 
og tydelighed. De skal vide, at vi 
lærere og vejledere taler det samme 
sprog, når det handler om fravær 
og fremmøde. Vi er helt tydelige om 
vores registrering og har haft en 
indkøringsperiode for eleverne, så 
de kender det. Og vi har alle givet 
håndslag på, at det er sådan, vi gør 
det nu. Det, tror jeg, har pokkers 
meget betydning. 

Afdelingen i Aabybro er gået i gang 
med den nye fraværs-fremmøde-
registrering den 28. februar i år. 
Indsatsen skal evalueres den  
1. december, og det foreløbige mål er 
at få fremmødet op 
på 90 procent. 

Vi har fokus på fremmødet
På FGU Nordvest i Aabybro arbejder personalet målrettet på at få elevernes frem
møde op. Gennem et år har man arbejdet med at definere, hvad lovligt og ulovligt 
elevfravær er. Og der er nu skabt en fast procedure.

PERNILLE MORTENSEN er FGU-vejleder på 
FGU Nordvests Aabybro afdeling. Hun kommer 
fra VUC Nordjylland, hvor hun har arbejdet i 10 år 
– blandt andet med samme gruppe som på FGU. 
Hun har også arbejdet med forløberen for FGU – 
Den Kombinerede Ungdomsuddannelse, KUU.
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T E M A –  V U C  l æ gge r u n d e r v i s n i n ge n  o m  

Maria underviser  
på fire forskellige 
niveauer på én gang  

Forestil dig at gabe over 
syv danskhold med 
kursister på mindst 
fire forskellige niveau-
er. Det er hverdagen 
for AVU-lærer Maria 
Revsbech, efter at man 

med Læringscenteret på Nordvest-
sjælland HF & VUC har tilrettelagt 
AVU-undervisningen på en måde, så 
den kan fungere med et mindre optag 
af elever end normalt.

Det har betydet en anden måde at 
arbejde på for Maria Revsbech. Men 
én ting er sikkert. Hun kan sine fag- 
og læreplaner forfra og bagfra og ved 
præcist, hvad kursisterne skal lære på 
de enkelte niveauer. Det er hun nødt 
til at have på rygraden, når hun i det 
daglige skal flekse og jonglere rundt 
mellem forskellige kursister, niveauer 
og krav.

– Jeg skal holde tungen lige i mun-
den og har indimellem mange bolde i 
luften på samme tid. Men det vænner 
man sig til. De allerfleste lærere er jo 
vant til at omstille sig hele tiden, for A
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Nye undervisnings  
former udfordrer  
 lærerens  arbejde
Det kan udfordre undervisernes tilret-
telæggelse, undervisning og arbejds-
miljø, når undervisningen lægges om. 
Det gør VUC’erne nu, fordi der er færre 
kursister. 

For at tilbyde de tilbageværende kur-
sister undervisning og minimere røde 
tal i regnskaberne er VUC’erne ved at 
udvikle et ”kludetæppe” af undervis-
ningsformater, der supplerer den klas-
siske holdundervisning – for eksempel 
parallel-, hybrid- og simultanundervis-
ning samt flipped learning. 

Uddannelsesforbundet arbejder for, at 
de nye undervisningsformater stadig 
skal give lærerne ordentlige rammer 
for at tilbyde kursisterne en kvalifice-
ret undervisning. Derfor er det vigtigt, 
at man på det enkelte VUC får diskute-
ret, hvad de nye undervisningsformer 
betyder for både lærernes forberedelse 
og undervisningssituationen, hvis der 
skal undervises i flere fag eller på flere 
niveauer samtidig.

Nedgangen i antallet af kursister på 
VUC skyldes i høj grad, at de unge har 
fået flyttet deres almene uddannelse 
til FGU, og at flere af den tilbage-
værende VUC-målgruppe kommer i 
ufaglærte job i stedet for uddannelse. 
Tal fra Dansk HF & VUC viser, at alene 
i andet halvår 2021 er aktiviteten på 
almen voksenuddannelse – dansk og 
matematik på 9.-10. klasses niveau 
til voksne – faldet med 20 procent, 
skriver A4 Uddannelse. 

AVUlærer Maria Revsbech har været 
med til at udvikle et alternativt VUC
tilbud på grund af dalende kursist
tal. Rollen som underviser har ændret 
sig med den nye undervisningsform, 
der kræver meget forberedelse og 
fleksibilitet i arbejdet med kursisterne. 

sådan er det bare at være lærer: 
Der kan altid ske noget, man 
ikke er forberedt på, siger hun. 

Lærerne har været med til 
at udvikle tilbuddet
På Læringscenteret Nord-
vestsjælland HF & VUC er 
den såkaldte ”modulbaserede 
didaktiske læringscentertilbud”, 
som Maria Revsbech har været 
med til at udvikle, ét af de 
nye forsøg på at tilrettelægge 
VUC-undervisning på en måde, 
så undervisningen kan fungere 
med et mindre optag af elever 
end normalt. 

Mens Uddannelsesforbundet 
oplever, at de nye tilrettelæg-
gelsesformer alt for ofte sker 
ved, at lærerne bliver kastet ud 
i det uden tid til at omstille sig, 
er man på Nordvestsjælland 
HF & VUC gået en anden vej. 
Allerede da FGU-loven blev 
vedtaget, gik man i gang med 
at forberede et læringstilbud, 
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som kunne opretholde dynamikken 
på hold med færre kursister. Og her er 
det lærerne, der har stået for udviklin-
gen af tilbuddet inden for de rammer, 
som AVU-bekendtgørelsen giver.

– Det har været meget vigtigt for 
os. Det er Maria, Pernille og Jespers 
ejerskab til det, der betyder noget. Og 
det er dem, der skaber succesen, siger 
vicerektor for Nordvestsjælland HF 
& VUC, Claus Helbert Pedersen, med 
henvisning til de lærere, der står for 
Læringscenteret i Holbæk.

Underviseren er guide
Maria Revsbech har været ansat siden 
2015 og har været med til at udvikle 

det modulbaserede didaktiske tilbud. 
Først på VUC i Kalundborg, og siden 
efteråret 2019 på VUC Holbæk. 

Princippet i læringscentertilgan-
gen er, at det er kursisten og hans 
eller hendes fag og niveau, der er 
udgangspunktet for skemastruk-
turen og uddannelsesplanen, og at 
vedkommende får hjælp, støtte og 
guidning til at følge den fra en lærer. 

– Jeg fungerer nu mere som 
en slags vejleder i faget – en, der 
kan guide kursisterne, siger Maria 
 Revsbech.

Maria Revsbech erkender, at det 
er en anden måde at arbejde på. Man 
skal omstille sig i lærerrollen og 
være oplægsholder, mere konsulte-
rende og faciliterende, ligesom det 
var angstprovokerende at lægge alt 
materialet ud til kursisten og slippe 
kontrollen i starten. Især når de nu 
skal til eksamen i faget. 

– Men det kan sagtens lade sig 
gøre, fordi jeg hele tiden holder fast 
i kursisten og holder øje med den 
faglige progression. Jeg kan netop 

Modellen er: 
• Læreren giver et oplæg om et emne 

• Kursisten arbejder selv med ugens opgaver i Læringscentertimer 

• Selvstudier, hvor kursisten arbejder med afleveringsopgaver 

• Fremlæggelser for læreren. 

Arbejdet med ugens opgaver kan munde ud i en skriftlig, en digital 
eller en mundtlig fremlæggelse. De fem fag, der undervises i, er 
dansk, matematik, engelsk, naturvidenskab og samfundsfag. 

Undervisning er hver dag i tidsrummet 8:10-13:10. Man kan 
arbejde i eget tempo, individuelt eller i grupper og få individuel 
vejledning til at løse sine opgaver. 

Jeg fungerer nu mere som en 
slags vejleder i faget – en, der 
kan guide kursisterne. 
AVU-lærer Maria Revsbech.
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holde mere fast i kursisten nu end tidlige-
re, synes jeg.

Tager udgangspunkt i min master 
Det er altså kursisten, der selv har ansvar 
for uddannelsesplanen – men lærerne 
i Læringscenteret, der griber den og 
kobler den sammen i fagmodulerne og får 
skemaerne og kvaliteten til at gå op. Det 
betyder, at Maria Revsbech for eksempel 
lige nu skal kunne gabe over syv dansk-
hold med forskellige kursister på forskel-
lige niveauer. 

Det klarer hun ved at holde et fælles 
oplæg om et emne for alle kursisterne på 
alle niveauer – for eksempel om komma-
sætning eller Tove Ditlevsen. I lærings-
centertimerne arbejder kursisten herefter 
selv med det materiale, der passer til hans 
eller hendes niveau, mens Maria Revsbech 
står til rådighed for dem.

I ”gamle dage”, som Maria Revsbech 
kalder tiden før Læringscenteret, ville 
det lyde vanvittigt at skulle undervise syv 
hold. 

– Men det kan man godt, hvis noget 
ligner hinanden, og fordi jeg har forberedt 
mig, siger hun. 

Hun har nemlig fået tid til at udvikle 
dét, hun kalder sin master. Det vil sige 
basismateriale med eksemplariske tekster 
til hvert niveau på AVU.

– Det betyder, at jeg kan genbruge rigtig 
meget. Og det gør jeg. Det bliver jeg nødt 
til, hvis jeg skal kunne trække vejret med 
syv hold, siger hun, men tilføjer, at det er 
et vilkår. 

Maria kan dog stadig også udvikle, 
understreger hun. Det er der mulighed for 
på den digitale platform, der er tilknyttet 
Læringscenteret. Her kan hun for eksem-
pel lægge videoer, hvor hun kan tale ind 
over noget tekst, PowerPoint eller andet.

En bedre relation til kursisterne
Den udstrakte fleksibilitet har ikke umid-
delbart nogle bagsider, mener AVU-lære-
ren:

– Det hjælper mig, at jeg er et menne-
ske, der er god til at skabe struktur, tænke 
i kasser eller farver. Det er hårdt at forbe-
rede undervisningen til fire niveauer på 
én gang – og at skulle forberede undervis-
ningen til syv danskhold. 

Men det går ikke ud over relationen til 

kursisten. Tværtimod har hun 
bedre tid til den enkelte i sine 
læringscentertimer: 

– Jeg kan fornemme mine 
kursister på en anden måde, 
end jeg kunne før. Og jeg kan 
hele tiden tilpasse og presse 
og støtte fagligt og personligt, 
siger Maria Revsbech.

Hun fortæller, at kursister-
ne, der er kommet efter FGU’s 
start i 2019, er ældre, og ikke 
altid så strømlinede. 80-90 
procent af dem har en diagno-
se eller andre vanskeligheder, 
vurderer hun.

– Men det synes jeg, jeg kan 
rumme og imødekomme i 
Læringscentret, fordi der er få 
kursister. Jeg kan i højere grad 
nurse, siger hun. 

En af forudsætningerne for 
Læringscenteret er da også, at 
der ikke er for mange kursi-
ster. Der vil helt sikkert være 
en grænse, men hvor den går, 
ved vi ikke, understreger vicerektor Claus 
Helbert Pedersen.

– Men Maria er god til at sige, hvis der 
er for mange på et hold, og så går vi ind og 
justerer på det.

Vi kan ikke følge dem
Den ugentlige aflevering fra kursisterne 
til lærerne giver et godt indblik i, hvor 
kursisten er, og hvor der kan være brug for 
hjælp. Gennem dem kan Maria Revsbech 
se, hvad hun skal tale med kursisten om. 

– Så jeg kan bruge deres afleveringer til 
at vejlede, siger hun.

Men hvad Læringscenter-måden på sigt 
giver eleven – og om det bliver brugt til 
noget efterfølgende – ved man ikke, selv 
om det nu kører på tredje år, erkender 
vicerektoren:

– Når kursisterne er gået ud ad vores 
dør, må vi ikke følge dem mere. Så vi kan 
ikke se, om de har klaret sig bedre ude i 
samfundet, forklarer han. 

Det eneste, man kan vurdere ud fra, er 
en sammenligning af eksamensgennem-
snittet fra 2014 til 2021. Og her er ikke den 
store forskel – måske en lille stigning, 
erklærer han. Spørgsmålet er bare, som 
han siger, om det er de samme type af 

kursister, der gik og går ind ad døren, og 
om man derfor kan sammenligne dem? 

Claus Helbert Pedersen peger dog på en 
sidegevinst ved Læringscenteret. Lærerne 
bliver mere og mere dygtige, mens de 
udvikler tilbuddet – og mens tilbuddet 
udvikler dem:

– Vi er hele tiden i udvikling og i proces, 
og folk her er ikke bange for, at der skal 
ske noget nyt, siger Claus Helbert Peder-
sen og tilføjer:

– Vores mission er vigtig: Vi skal tilbyde 
god kvalificeret undervisning Og hvis det 
her er den rigtige måde at gøre det på, må 
vi finde pengene et andet sted. Lige nu 
kører det med et underskud, men det må 
vi håndtere. 

Nedgangen på Nordvest
sjællands HF & VUC
Antallet af årskursister siden 2017 
(FGU startede august 2019, men kur-
vens tal viser kalenderår)

2017: 334,4 årskursister 

2018: 311 årskursister

2019: 224,3 årskursister

2020: 168,3 årskursister

2021: 143,2 årskursister

I alt et tab på 191,2 årskursister

  T E M A –  V U C  l æ gge r u n d e r v i s n i n ge n  o m  

Pernille Frisgaard Øhlenschlæger underviser 
 Stephanie Novo i matematik 
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ge AVU-undervisningsform i små hold på 
Læringscenteret på Holbæk passer ham 
bedre. 

– Det er mere fleksibelt, mener han, der 
af personlige grunde nu er begyndt på 
dansk, engelsk, matematik og samfunds-
fag. Han nøler lidt med svaret på, hvad det 
skal bruges til:

– Måske skal jeg videre på hf.

Fravær er et vilkår
Det er ikke usædvanligt, at han næsten 
har Maria Revsbech for sig selv. Fravær er 
et vilkår for AVU-kursister i dag, fortæller 
hun. 

Alt materialet til kursisterne er tilgæn-
geligt på en digital platform. Det betyder, 
at kursisterne kan tilgå det hele der-
hjemme fra. Og også at hun har et bedre 

Christian Vinter Ras-
mussen sidder mut-
ters-alene med sin 
computer i et lokale 
på VUC Holbæk denne 
tirsdag formiddag. De 
to andre holdkursister 

i dansk er fraværende. Han er i gang med 
en opgave om besættelsestiden og får 
hjælp fra sin lærer i dansk, Maria Revs-
bech. Men det rører ham ikke, at han er 
den eneste kursist. Tværtimod.

– Jeg kan bedre lide det på den her 
måde. Når vi ikke er så mange, kan jeg 
bedre koncentrere mig, siger han.

Christian Vinter Rasmussen er 33 år og 
har arbejdet som procesoperatør i otte år. 
Da han tog uddannelsen, blev de undervist 
i store klasser. Den langt mere selvstændi-

kendskab til det faglige hos 
hver enkelt, fordi alle nu skal 
aflevere opgaver en gang om 
ugen. Det giver hende en for-
nemmelse af deres progression: 
Afleverer de til tiden, er det kun 
halve afleveringer, og er der 
noget, hun skal tale med dem 
om? Så tager hun fat på det. 

Der er ikke vennegrupper
Der kan være ulemper ved, at 
der er så få kursister – og så 
få fremmødte i klassen. Der er 
ikke mange andre kursister at 
diskutere, være uenige eller tale 
opgaver med. 

Christian Vinter Rasmussen 
nævner selv det sociale ved 
uddannelsen – eller rette-
re mangel på samme. Men i 
Læringscenteret hører han til 
fire forskellige grupper – en for 
hvert af de fag, han tager. Og på 
den måde er der ofte andre i et 
af fagene at tale med.

Er sådan et selvstudium for alle 
AVU-kursister, Maria?

– Der er sket noget med 
kursisttypen her efter FGU. De 
er blevet ældre og har i højere 
grad holdningen: ”Jeg vil gerne”. 
Men det kræver en vis disci-
plin, og nogle har svært ved 
at administrere det. Det er jeg 
opmærksom på, svarer Maria 
Revsbech.

Læringscenteret opstod ud 
fra en økonomisk nødvendig-
hed på grund af for få kursister:

– Men når det er sagt, kan det 
noget og måske noget mere end 
den traditionelle undervisning, 
siger Maria Revsbech. 
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  T E M A –  V U C  l æ gge r u n d e r v i s n i n ge n  o m  

Jeg kan bedre lide 
det på den her måde

Christian Vinter  Rasmussen 
har ikke noget imod at være 
alene i undervisningen, 
 understreger han.
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Der skal være 
 klarhed om 
 frivilliges rolle 
Er det rent winwin i en trængt undervisningssektor at 
bruge frivillige, eller har det konsekvenser for lærernes 
arbejde? Det er der brug for at diskutere i en tid, hvor 
brugen af frivillige stiger, mener en ekspert.

Frivillige er i høj kurs – senest i forbindelse 
med Ukraine-flygtninges integration. Og 
frivillighed, der før var knyttet til det, der 
bredt kaldes civilsamfundet, har flyttet 
sig mere og mere over på de offentlige 
områder. Det vil sige, at offentlige myn-
digheder i stadig højere grad inddrager 

frivillige til at hjælpe med at løse opgaver eller projekter 
– også i undervisningsverdenen.

– Det er klart en tendens at gå sammen om løsninger, 
og fonde har været meget flinke til at give penge til den 
slags projekter, siger Bjarne Ibsen, der er professor på 
Syddansk Universitet og ekspert i blandt andet civilsam-
fund og frivillighed. 

Senest har det Obelske Familiefond doneret 1,8 mil-
lioner kroner til et fireårigt projekt, hvor Foreningen 
Nydansker skal stå for rekruttering og uddannelse af 
frivillige mentorer. Også på Sprogcenter Slagelse er man 
ved at opbygge et netværk af frivillige. Og på erhvervs-
skolen Mercantec har man i flere år kørt en ordning med 
bedsteforældre, som dog har en anden funktion, da de får 
løn for deres trivselsindsats. 

Og what’s not to like ved sådanne ordninger? Mentorer 
som en billig støtte i en økonomisk trængt undervis-
ningsverden og med et stigende antal unge, der mistrives 
eller har sproglige udfordringer? 

Er fagligheden for monopolagtig?
Brugen af frivillige stiller dog spørgsmålet, hvem der ud-
fører en opgave bedst. I et stærkere samarbejde mellem 
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det offentlige og frivillige kan der nemt op-
stå et clash mellem fagligheder. Vi definerer 
en stærk offentlig sektor ved, at den består 
af faguddannede. Det vil sige faguddanne-
de lærere, pædagoger, socialrådigere. Og 
frivilliges faglighed består i højere grad 
af livs- eller joberfaring, mener professor 
Bjarne Ibsen:

– Så på den ene side kan frivillige anfægte 
fagligheden. Men du kan også vende det om 
og spørge, om det ikke er fagligheden, der er 
for monopolagtig? 

Professor Bjarne Ibsen henviser til, at un-
dersøgelser inden for faglige organisationer 
generelt viser en positiv holdning til brugen af frivillige 
– også hos medarbejdere. Der er dog større skepsis, når 
man begynder 
at tale om, hvad 
grænserne for de 
frivilliges arbejde 
er og skal være:

– Den store 
diskussion handler 
dybest set om, 
hvad det er, de 
frivillige må. Og 
måske kunne man 
godt i højere grad begynde at diskutere, hvad det er, de 
frivillige kan bibringe af noget andet end de faguddanne-
de, siger han.

Hvis den glade amatør 
eventuelt giver dårlige råd, 
hvem skal så samle op? 
Lektor Niels Rosendahl Jensen, DPU
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At undervise er kun at undervise
Spørgsmålet er for Bjarne Ibsen, om 
en underviser nødvendigvis er bedre 
til at hjælpe en ung, der står uden for 
arbejdsmarkedet og uddannelse, end 
en ældre mentor med et langt livs 
erfaring fra virksomheder. 

Lektor Niels Rosendahl Jensen fra 
Danmarks Pædagogiske Universitet, 
DPU, er på mange måder enig i denne 
vurdering. 

Han har deltaget i EU-projektet 
VERSO om involvering af frivillige 
kræfter i offentligt arbejde i flere 
europæiske lande. Og han mener, at 
”den glade amatør”, som han kalder 

det, ofte kan være et 
godt bekendtskab og 
en stor støtte for unge 
og voksne, der måske 
ikke oplever skolen som 
den ”lykkeligste stund” 
i deres tilværelse. Men 
der knytter sig nogle 
overvejelser til brugen, 
understreger han:

– For hvis den glade 
amatør eventuelt giver 
dårlige råd, hvem skal så 
samle op? 

De vigtige relationer
Spørgsmålet er også, 
hvad der sker med 
lærerens arbejde, hvis 
frivillige tager sig af 
relationsarbejdet, sprog-
træningen og trivslen 
hos elever og kursister. 
Forsvinder noget af det 
spændende og vigtige 
ved lærerarbejdet så? Det 
er en diskussion, der især 
har været på plejehjem, 
hvor det ofte er frivillige, 
der tager sig af alt det 
hyggelige, som at sætte 
sig ned og snakke med 
de ældre, mens sund-
hedspersonalet tager sig 
af det ”tunge” arbejde, 
fortæller Bjarne Ibsen. 

– Det vil sige, at mange 
af de ting, der har værdi og en kvalitet ved 
ens arbejde, og som man har glæde af, tages 
væk. 

Og Niels Rosendahl Jensen fra DPU er enig 
i, at det kan indebære en risiko. For læreren 
skal etablere, udvikle og fastholde relationer 
til den enkelte elev/kursist og til klassen:

– Evnen til relationsdannelse, solid faglig 
viden, færdigheder og kunnen er altafgøren-
de for, at undervisningen fungerer. Og der 
kan altså opstå en risiko for, at dette vigtige 
arbejde tages ud af hænderne på lærerne, 
siger Niels Rosendahl Jensen. 

Du kan læser flere artikler om frivillige i under-
visning på www.uddannelsesbladet.dk

Sprogcenter: 
Grænserne kan 
 defineres 
Frivillige spiller ofte en stor 
rolle for kursisternes træning i 
dansk som andetsprog. De kan 
være en del af selve undervis-
ningen, men også fungere som 
sprogtrænere uden for skolen. 
DSA-kursister ser ud til at have 
mest gavn af adgangen til både 
formel sprogindlæring på en 
sprogskole og frivillig støtte i 
og uden for deres klassevæ-
relse.
Det konkluderer man i det 
EU-støttede VIME-projekt, 
der blev færdigt i 2018. Her 
har fire lande med forskellige 
praksisser fundet en model for, 
hvilken rolle de frivillige spiller 
for sprogindlæringen, og hvem 
der bedst gør hvad i forhold til 
at træne elevernes sprog. 
Det er mundet ud i en lille, let 
tilgængelig model, der skal give 
både sproglærere og frivillige 
gode redskaber til og afklarin-
ger om deres arbejde.
Helt overordnet er det sprog-
lærerne, der skal sørge for 
fundamentet i sprogunder-
visningen og gøre kursisterne 
klar til at kommunikere og 
fungere i samfundet. Men de 
frivillige er ofte afgørende for, 
om kursisterne får trænet de 
nye sprogevner. Afgørende for 
at få modellen til at fungere 
godt, er dog koordinering og 
samarbejde mellem læreren og 
den frivillige. VIME definerer 
fire roller for frivillige:

1. Sprogassistenten der kan 
være en ekstra hjælp i klassev-
ærelset. 

2. Sprogcoachen som har 
sprogbrug i praksis som 
 hovedfokus. Arbejdet er ledet 
af en koordinator eller lærer. 

3. Sprogkammeraten der har 
fokus på, at kursisten kommer 
ud i og lærer lokalområdet at 
kende for at træne sproget. 

4. Sprogmesteren er en fri-
villig, der arbejder helt uden for 
skolens regi og går med kur-
sisten til læge, på biblioteker 
eller i børnehaven. Nuværende 
eller tidligere sprogkursister 
kan også stå for dette arbejde. 

Se mere om VIME her: https://
www.languagevolunteers.com/
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Nye bøger
og lærermidler

A N M E L D E LS E R

Du kan læse flere anmeldelser på www.uddannelsesbladet.dk. 
Materialet er udvalgt af de enkelte anmeldere, og er derfor ikke et udtryk for en komplet for-
tegnelse af nye udgivelser. Anmeldelserne er et udtryk for anmeldernes personlige vurdering. 

Ordblinde elever – 
Metoder, Redskaber, 
Øvelser
AF RIKKE BUNDGAARD. FORLAG: DAFO-
LO. ANTAL SIDER: 104. PRIS: 199 KRONER.

    

Helt kvadratisk er den håndnemme 
lille ordblindebog ikke. Alligevel 
kommer man til at tænke på en gam-
mel reklame for chokolade: ”kvadra-
tisk, praktisk, god”. En smagfuld og 
mundret samling godbidder med fag-
lig tyngde og viden om allehånde dys-
leksi, men alligevel en ”håndbog” med 
fokus på praktisk anvendelighed. Der 
er øvelser, anvisninger og forslag, og 
”Har du brug for en håndsrækning?” 
skriver forfatteren på bagsiden. Dette 
fokus på anvendelighed og anvisnin-
ger holder hele vejen igennem.

Blandt lægfolk i almindelighed, og 
måske folkeskolelærere i særdeleshed, 
har det været en udpræget misfor-
ståelse, at når eleven har fået udle-
veret sit KIT – typisk en ”IT-rygsæk” 
indeholdende hardware og software, 
jamen så var eleven kørende. 

Det er galt, pointerer Bundgaard. 
Værktøjerne skal læres, og det kan i 
sig selv være et projekt, som kræver 
tid, follow up og støtte.

Der er mange IT-baserede værktøjer 
– lidt af en jungle må man forstå – og 
det er prisværdigt, at Rikke Bund-
gaard kommer omkring de vigtigste i 

en blanding af anvisning og forslag til 
anvendelse. Måske samme gennem-
gang også indeholder faremomentet 
for, at bogen hurtigt forældes af 
IT-opdateringer og nye versioner? Det 
vil være synd. Den lille velredigerede 
”practical guide” er nemlig fortræf-
felig for alle os, der gerne vil have an-
visninger på hjælp til ordblinde uden 
at skulle forholde os til neurologiske 
eller pædagogisk snørklede udrednin-
ger af problemet eller dets effekt på 
kognition og læreglæde.

Brug af IT-værktøjer er kun en del 
af anvisningssættet – omend en væ-
sentlig del. Læsetræning, læseforstå-
else, stavning og skrivning bliver også 
foldet ud i korte og meget konkret 
anvisende kapitler. Og hvad der ikke 
er plads til af skabeloner og lignende, 
kan man høfligt og gratis downloade 
fra forlaget. Det er skidegodt.

Rikke Bundgaards velskrevne og 
især vel-layoutede lille bog bør være 
hjemmehørende på skrivebordet hos 
alle lærere som, helt eller delvist, har 
ansvar for elever med grader af ord-
blindhed. Og det gælder vist de fleste.

Anmeldt af Verner Lynge

Fra  
fravær til 
 fællesskab 

AF GRO EMMERTSEN LUND. FORLAG: 
AARHUS UNIVERSITETSFORLAG. ANTAL 
SIDER: 198. PRIS: 145 KRONER. 

    

Fravær og mistrivsel er kommet højt 

på den skolepolitiske dagsorden i de 
senere år. Det har inspireret skole-
forsker Gro Emmertsen Lund til at 
undersøge, beskrive, forsøge at forkla-
re og finde udveje til en forandring af 
denne utilfredsstillende situation.

Med følgende citater fra teksten 
optegner forfatteren selv arenaen 
for sit stof: “Det er ikke altid klart 
for skolens professionelle, hvorfor 
skolefravær opstår, og det er ofte 
uklart for dem, hvad de skal gøre ved 
det.” Og andetsteds: “Det er svært at 
forestille sig en dag i skolen uden 
en eller anden form for problem-
håndtering. Det kan være håndtering 
af uro, konflikter, mobning, faglige 
udfordringer, sociale udfordringer, 
drillerier, misforståelser og andet i 
den boldgade. Jeg kalder alt dette for 
samspilsproblemer, fordi det i bund 
og grund er relationelle og kommuni-
kative problemer (…).”

Kapiteloverskrifterne fra bogen er 
blandt andet, hvad fravær er, bør-
nenes fortællinger, skolekulturens 
betydning for fravær, og hvad skolen 
kan gøre. 

Mistrivsel i skolen er traditio-
nelt blevet håndteret med følgende 
rollebesætning: en part som forkert, 
problematisk og usamarbejdsvil-
lig (forældrene). En næsten tavs og 
fraværende part (eleverne). Og en an-
svarlig (skolen/læreren), der står mere 
eller mindre afmægtig i forsøget på at 
standse fraværsspiralen og skabe en 
pædagogisk forandring.

Gro Emmertsen Lund fremlægger 
i bogen egne og kollegers erfaringer 
og perspektiver. Det er troværdige 
og solide visioner for, hvordan det er 
muligt at finde alternative måder at 
kommunikere på og således skabe en 
bedre social skole, hvor forældrene og 
elever inviteres ind i dialogen. Som 
ligeværdige, vidende og respekteret i 
samarbejdet. Det siges tydeligt i hvert 
kapitel.

Anmeldt af Marianne Bindslev
Læs resten af denne anmeldelse samt 
andre anmeldelser på Uddannelses-
bladet.dk
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Et fagligt rådAf Jens Dam,  
Forhandlingschef

Vi forstår din 
faglighed

Danmarks 
bedste a-kasse 
for lærere og 
undervisere 

Bliv medlem · laka.dk/bliv
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Brug dine muligheder ved fyring og jobskifte 
Mange medlemmer af Uddannelsesforbun-
det oplever i disse år at blive afskediget – 
fordi elevtallet falder, og økonomien på sko-
len ikke hænger sammen. Eller hvis man som 
privatansat lærer oplever, at ens arbejdsgi-
ver taber et udbud, og en ny udbyder over-
tager. Som lærer er man blevet mere udsat i 
sin ansættelse og er nødt til at tage bestik 
af denne situation.

Som medlem af Uddannelsesforbundet 
hjælper vi dig, så de krav og rettigheder, du 
har efter overenskomsten, efterleves af din 
arbejdsgiver. Ved en afskedigelse bliver du 
personligt betjent af en konsulent i forbun-
det. 

Kontakt a-kassen hurtigt 
Mange medlemmer bliver lige nu afskediget 

på de skoleområder, hvor Uddannelsesfor-
bundets medlemmer arbejder, men der er 
også en række jobåbninger. 

Derfor kan din a-kasse spille en vigtig rol-
le. Det er en god ide med hurtig kontakt her-
til for at afklare din situation. Når du søger 
job, kan du få bistand i a-kassen i forhold til 
den gode ansøgning og den rigtige måde at 
udforme et CV på.

Hvis du gennem længere tid har væ-
ret ansat på erhvervsskoleområdet, vil din 
a-kasse typisk være FTF-A. Ellers er din 
a-kasse Lærernes A-kasse.

Kontakt den lokale TR eller konsulent  
Kommer du nærmere jobbet, kan du kon-
takte sekretariatet for at få mere specifikke 
oplysninger om skoleområdet.

Du har også mulighed for at finde kontakt-
oplysninger på Uddannelsesforbundets til-
lidsrepræsentant på den arbejdsplads, hvor 
du søger arbejde, på Uddannelsesforbun-
dets hjemmeside. 

Læs mere hos:
Lærernes A-kasse på www.laka.dk     
FTF-A på www.ftfa.dk 
www.uddannelsesforbundet.dk 



FÅ ALLE KURSISTER 
 MED OMBORD
 – Glæd dig til fire spritnye digitale forløb til FVU

Praxis har, i samarbejde med Studieskolen, udviklet fire forløb, der dækker de fire 
trin på FVU-dansk og deres læringsmål. Forløbene til trin 1 og 2 er klar til brug, og 
forløbene til trin 3 og 4 er lige på trapperne. 

Ombord er udviklet til alle på FVU-dansk, men med et særligt fokus på kursister 
med dansk som andetsprog. 

De digitale forløb er fleksible og kan både bruges ved undervisning med fysisk 
fremmøde, i online undervisning og i blended learning. 

Læs mere på 
prx.dk/Ombord 

Hvis du vil vide mere, 
kan du kontakte 
redaktør Sara på mail: 
sjc@praxis.dk 

Praxis Forlag A/S
www.praxis.dk
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