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Her tager 
lærerne de faglige 
beslutninger
Alle lærere på UCS10 i Skanderborg har fået tildelt ansvarsom-
råder, der før lå hos lederen. Nu kan de selv lægge linjen. Og det 
har både givet mere engagement og færre fællesmøder.



Ordblind
og hva’ så?
Elever med ordblindhed kan sagtens nå deres 
erhvervsdrømme, hvis de bliver hjulpet godt på 
vej. Giv dine elever med ordblindhed de rette 
værktøjer til at komme godt i gang med deres 
erhvervsuddannelse.

Hjælp dine
elever

godt på vej

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

Læs mere på: prx.dk/ordblind-og-hva-saa
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Danmark er nødt 
til at have en 
langsigtet plan 
for, hvordan vi 
uddanner især 
flere faglærte med 
både tekniske og 
merkantile kom-
petencer

Folketingsvalget gav stor udskiftning 
på Christiansborg og i kredsen af 
ordførere på uddannelsesområdet. 
Vi tager i Uddannelsesforbundet 

kontakt til hver enkelt for at introducere de 
særlige udfordringer, der er på de uddan-
nelsesområder, hvor I som medlemmer 
arbejder.  

Som I selv har oplevet, mangler der mange 
steder kursister og elever. De seneste år har 
mange brancher skreget på arbejdskraft – og 
især unge, ufaglærte og faglærte har haft let 
ved at få arbejde. Højkonjunktur og travlhed 
på arbejdsmarkedet betyder, at få har tid til 
uddannelse. 

På erhvervsskolerne, AMU-centrene og 
VUC afhænger finansiering fra staten af, 
hvor mange kursister og elever, der er og 
gennemfører de forskellige typer af uddan-
nelser og kurser.  Så i de seneste år har I 
mange steder oplevet røde tal på bundlinjen, 
fordi der er færre at undervise. Men situ-
ationen vil vende, siger al erfaring. Derfor 
nytter det ikke, at uddannelsestilbuddene er 
nedlagt, når kursisterne viser sig igen. 

Derfor er Uddannelsesforbundets budskab 
til de nyvalgte folketingsmedlemmer: Det er 
ugennemtænkt at udmagre de uddannelses-
steder, som skal opkvalificere og uddanne de 
faggrupper, der er brug for i den grønne om-
stilling, selvom der lige nu mangler kursi-
ster. Danmark er nødt til at have en langsig-
tet plan for, hvordan vi uddanner især flere 
faglærte med både tekniske og merkantile 
kompetencer. Samtidig er det nødvendigt 
at videre- og efteruddanne de nuværende 
faglærte og ufaglærte, for vi har brug for, at 
alle er skarpe til deres job fremover. 

I Uddannelsesforbundet ser vi det nu ikke 
kun som en uddannelsesmæssig ambition 
alene at kunne klare en arbejdsdag. Man 

skal også have kompetencerne til at kunne 
deltage aktivt i samfundet i øvrigt. Derfor er 
det nødvendigt at komme i gang med tre-
partsforhandlinger mellem lønmodtagerne, 
arbejdsgiverne og regeringen om videre- og 
efteruddannelse – de såkaldte VEU-treparts-
forhandlinger. Her har vi stærke ønsker om, 
at det bliver en målsætning, at alle borgere 
får reel adgang til tilbud, der er relevante og 
som giver dem det løft, der skal til for også 
fremadrettet at klare sig både på arbejds-
markedet og i samfundet. Det er nødvendigt, 
men utilstrækkeligt at fokusere på AMU og 
FVU. Vi skal også have set på AVU, dansk-
uddannelser til udlændinge, både til dem, 
der er nytilkomne, og til dem, der har været 
her i mere end fem år, og så skal voksenvej-
ledningen styrkes markant.

Uddannelsesforbundets ønskeliste til de 
nyvalgte til Folketinget er lang. Og det bliver 
hårdt arbejde at få ønskerne indfriet i de 
kommende år.  

Uddannelsesforbundets
 ønskeliste er alvorligt ment 
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FÅ TJEK PÅ 

… dine muligheder for 
at få orlov ved alvorlig 

sygdom i familien.

Det, der sker i teenageårene, er med 
til at moderere de hændelser, du har 
været udsat for i de første leveår.
Signe Hald Andersen, forsknings professor i 
Rockwool Fonden.
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EN 4-DAGES ARBEJDSUGE FOR ALLE? 
Kan du som underviser også tillade dig at 
drømme om en 4-dages arbejdsuge? Læs hvad 
forskeren mener – og hvor udfordringerne kan 
vise sig. 

4/2022



28
FIRE FRISKE FRA 
FORSKNINGEN
Gabet mellem pigers og 
drenges karakterer vokser. 
Det og andet kan du læse 
her.

30
NU KOMMER DER SPOT 
PÅ FAREN VED DE PSY-
KISKE BELASTNINGER
Et nyt studie fra Det 
Nationale Forskningscenter 
for Arbejdsmiljø får 
Arbejdstilsynet til at 
sætte spot på det 
psykiske arbejdsmiljø i 
undervisningsbranchen. 
Langvarigt sygefravær og 
depression skal undgås.

32
ALLE LÆRERE HAR  
ET ANSVAR FOR  
KUR SISTERS SKRIVE-
VANSKE LIGHEDER
Eleverne får styrket deres 
skriftlighed, hvis alle lærere 
– også faglærere – tager 
del i arbejdet. Det viser et 
projekt, der blev præsenteret 
på Ord22-konferencen.

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

38
FRA UDDANNELSES-
FORBUNDET – TIL DIG
Du får gode råd til, hvordan 
du – måske – kan gøre små 
penge større i julen og-eller 
leje en feriebolig. Du får også 
et fagligt råd om, hvordan du 
får styr på dit nye arbejdsår 
og overtid.
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ER TEENAGERE VIRKELIG LUKKET PÅ 
GRUND AF OMBYGNING? 
Vi går i dybden med ny og overraskende 
forskning, der viser, at teenagere er åbne 
for påvirkning. Læs hvorfor din lærerrolle 
er afgørende her i interviewet med 
forskningsprofessor Signe Hald Andersen.

22
TEMA: ORDENE HAR MAGT OVER 
 UDDANNELSESVALG OG IDENTITET
Da Danmark i 00’erne blev udråbt til 
et videnssamfund, gik søgningen til 
erhvervsuddannelserne voldsomt ned. Og 
tallet har ikke rettet sig meget siden. Det 
betyder noget for en uddannelses status og 
søgning, hvordan der bliver talt om den. Og 
for de unge selv.    

20
DENGANG DA DEN SOCIALE ARV 
BLEV BRUDT 
Det er cirka 55 år siden, at begrebet 
social arv blev brugt første gang. Og på 
uddannelsesområdet blev den for alvor 
brudt, da man afskaffede landsbyskolerne 
og indførte ni års skolepligt. Siden er der 
… ikke sket så meget. 
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LEDELSESLØS LEDELSE GIVER 

OVERSKUD TIL ANDRE TING
På UCS10 i Skanderborg har lærerne 

inden for visse rammer fået større 
ansvar og ret til at bestemme. Små 

grupper af lærerne arbejder inden 
for cirkler på 13 områder og træffer 

beslutninger for hele skolen.

Glædelig jul  
og  

godt nytår



6 UDDANNELSESBLADET 4/22

A
F 

M
E

TT
E

 J
E

N
SE

N
 /

 M
O

D
E

LF
O

TO
S:

 I
ST

O
C

K
/G

E
TT

Y 
IM

A
G

E
 O

G
 C

O
LO

U
R

B
O

X

4-dages  arbejdsuge 
–  fremtid eller far out?
Janne Gleerup står bag det første forskningsdokumenterede forsøg, 
som ser på effekterne af en 4-dages arbejdsuge. Vi har spurgt hende 
om muligheden for, at dit job som underviser vil kunne passe ind i et 
fire dages skema. Få hendes svar her.

Flere private virk-
somheder er gået 
fra fem til fire 
ugentlige arbejds-
dage, og efterhån-
den har flere kom-
muner fulgt trop 

med tilbud om kortere arbejdsuge 
til udvalgte medarbejdergrupper.

Odsherred Kommune stod bag 
det første offentlige initiativ. Her 
overgik 300 administrative medar-
bejdere i en forsøgsperiode på tre 
år til en arbejdsuge fra mandag til 
torsdag på 35 timer plus to selvfor-
valtede kompetencetimer. Forsøget 
blev afsluttet i august i år. 

Kabalen lægges anderledes
Arbejdslivsforsker ved Roskilde 
Universitet Janne Gleerup har sam-
men med kollegaen Henrik L. Lund 
lavet følgeforskning på forsøget. 
Dermed har hun fra nærmeste 
hold fulgt implementeringen af en 
4-dages arbejdsuge. 

Ifølge hende er det ikke ureali-
stisk, at man i fremtiden kommer 
til at se en sådan ordning rullet ud 
til andre faggrupper end admini-
strativt personale. Men der kan 
være forhold, som gør det svært in-
den for netop uddannelsesområdet, 
hvor behovet for at være fysisk til 
stede er større end i for eksempel et 
kontorjob.

– Jeg har ikke et konkret bud på, 

A r b e j d s l i v i  fo ra n d r i n g
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Her har de også fået øjnene op for 4-dages arbejdsuge
Gentofte Kommune: Har siden 2021 haft forskellige forsøgsordninger for at få flere med-
arbejdere til at gå fra deltid til fuldtid. Et af dem har været tilbud om en 4-dages arbejds-
uge i en daginstitution, hvor de ansatte ikke havde en fast fridag, men en fast rækkefølge 
af vagter. Tilbuddet er i dag en fast ordning.
Kerteminde Kommune: I administrationen har medarbejdere mulighed for at arbejde fra 
mandag til torsdag. Arbejdsugen er på 35 timer plus to kompetencetimer, som de selv kan 
planlægge. 
Odense Kommune: Undersøger lige nu muligheden for, hvordan man kan tilrettelægge 
en fleksibel arbejdsuge for alle medarbejderne i kommunen blandt andet ved hjælp af en 
4-dages arbejdsuge på 30 timer til fuld løn. Der er ambitioner om, at det også skal gælde 
lærere og elever i byens skoler.
Solrød Kommune: Har fra september 2021 haft Fleksibel Fredag for administrative 
medarbejdere. Ordningen er inspireret af en 4-dages arbejdsuge og betyder, at de ansatte 
selv kan vælge, om de vil arbejde hjemme, holde fri eller møde op på arbejdspladsen om 
fredagen.

Listen er ikke udtømmende, der vil løbende blive tilført flere til artiklen på Uddannelses-
bladet.dk

hvordan det kunne se ud på undervis-
ningsområdet. Men hvis man har den for-
nødne volumen i undervisere til at kunne 
tilrettelægge undervisningen på nogle 
mere kreative måder, så er der selvfølgelig 
mulighed for at lægge kabalen anderledes 
og tænke i en anden struktur end 37 timer 
over fem dage, siger Janne Gleerup.

Fleksibilitet kan svække 
fællesskabet 
Hun fremhæver, at hvis man skal tilbyde 
medarbejdere en 4-dages arbejdsuge, men 
dække et skema på fem dage, så kræver 
det fleksibilitet fra alle parter. Derudover 
kan det påvirke arbejdspladsens sociale 
liv, at fridagene ligger spredt over ugen, da 
flere derved får individuelle mødetider og 
arbejder på forskellige tidspunkter.

– På den korte bane tænker man må-
ske, at man snildt kan undvære samvær 
med sine kolleger. Men hvis man over 
længere tid arbejder meget asynkront, 
svækkes det faglige fællesskab og vedli-
geholdelsen af de kompetencer, man får 
i kraft af den faglige kvalitetssikring og 
uformelle sparring, der foregår i arbejds-
fællesskaberne.

– Så det er noget med at finde en 
balance imellem at give plads til ønsker 
om mere fleksibilitet på den ene side og 
på den anden side sikre noget sammen-
hængskraft ved at have tidspunkter, hvor 
man mødes og samler op, siger Janne 
Gleerup.

Sammenhæng i fridage en fordel
Samtidig gør de varierende fridage, at alle 
ansatte ikke nødvendigvis har mulighed for 
at holde fri i forbindelse med weekenden. 
En af erfaringerne fra Odsherred-projektet 
er, at det har været en stor gevinst med tre 
sammenhængende fridage.

– Vi kan se i tilbagemeldingerne, at 
fridagen fredag er meget skattet. For 
mange opvejes fire hårde dage af de tre 
sammenhængende fridage. Det giver så 
stor en restitution, og du kan simpelthen 
noget andet, når du har tre dage frem for 
to, siger Janne Gleerup.

Skulle man lave en model på skolerne, 
hvor alle ansatte har fri fredag, må man ind 
og se på, om elevernes undervisningstid 
også kan skæres ned til fire ugentlige dage.

– En sådan løsning kræver, at man kig-

ger ind i, hvad det er for nogle rammer og 
regler, området er underlagt, siger Janne 
Gleerup. Hun hæfter sig ved, at nedluk-
ningerne i forbindelse med coronakrisen 
lærte os, at det er muligt at tænke i nye 
formater for undervisningen. 

– Posen blev rystet meget under corona, 
hvor en stor del af undervisningen på godt 
og ondt blev henvist til digitale formater. 
Her blev brugt andre pædagogiske greb og 
praksisser, end man er vant til. Tilsvarende 
kan man sige, at hvis det ikke var corona, 
der var udfordringen, men et ønske blandt 
medarbejdere om 4-dages arbejdsuge, 
hvad ville så være de relevante uddannel-
sesformater? Nogle steder kan det måske 
lade sig gøre at have hjemmestudiedag om 
fredagen, eller at undervisningsforberedel-
se foregår hjemme om fredagen.

Lange dage skræmte i starten
Da Odsherred Kommune i 2019 besluttede 
at indføre forsøget, var det ud fra et ønske 
om at skabe bedre trivsel, styrke rekrutte-
ringen, tilbyde borgerne øget tilgængelig-
hed samt sikre en effektiv opgaveløsning. 

Kamilla Sine Hartman, der har været 
projektleder på forsøget om 4-dages 
arbejdsuge, husker, da hun og kollegerne 
første gang hørte om planerne.

– Da vores kommunaldirektør præsen-
terede det her, var det ikke jubelscener, 
han blev mødt af. Det var mere stilhed. 

Tanken om fire meget lange dage skræm-
te mange, siger hun.

En del var utrygge ved, om det over-
hovedet var muligt at konvertere fem 
arbejdsdage til fire. Særligt de medarbej-
dere, som oplevede et stort arbejdspres, 
frygtede, at det ville intensivere deres 
arbejdsuge, når der pludselig var en dag 
mindre til opgaverne. Mange børnefami-
lier var også i tvivl, om de kunne få fami-
lie- og arbejdslivsbalancen til at hænge 
sammen.

Tillid og fleksibilitet følges ad
En af de afgørende forudsætninger for, at 
forsøget er blevet en succes, har været, at 
der med den nye indretning af arbejds-
ugen også fulgte en stor portion fleksibili-
tet, fremhæver Kamilla Sine Hartman:

– Lederne skulle gå ind og kigge på de 
individuelle behov og ønsker. Hvis man 
for eksempel havde behov for at gå tidligt 
mandag, skulle man have mulighed for 
at gøre det og så selv lægge timerne på 
et andet tidspunkt i løbet af ugen. Det er 
klart, at så meget fleksibilitet og mulighed 
for hjemmearbejde kræver, at der er stor 
tillid fra lederens side. 

Netop den store grad af tillid fra 
ledelsen og selvledelse blandt de ansatte 
markerer en ny tænkning. Også for de fem 
faglige organisationer, som har medlem-
mer repræsenteret i ordningen.  
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Det rummer Odsherred 
Kommunes  aftale om 
 fleksibel  arbejdstid
Medarbejdere, der er omfattet af 
aftalen:

• Skal stå til rådighed for arbejde 
på op til otte fredage om året. Kan 
dog frit vælge, om vedkommende 
vil holde fri eller arbejde 34 fredage 
om året.

• Har ikke som i forsøgsordningen to 
ugentlige kompetencetimer, da der 
ikke er hjemmel til at registrere min-
dre end 37 timer for en medarbejder 
på fuld tid. Kompetenceudvikling 
indgår fortsat i arbejdstiden.

• Skal præstere 32 arbejdstimer ud af 
ugens 37 arbejdstimer i gennemsnit 
mandag-torsdag, men kan frit pla-
cere fem af ugens arbejdstimer uden 
for planlagt arbejdstid.

• Skal være til rådighed for borgerbe-
tjening mindst én lang dag om ugen. 

Kilde: Odsherred.dk

– Aftaler og overenskomster er normalt 
kendetegnet ved, at parterne forhandler 
klare rammer, som regulerer arbejdstiden. 
Men meget i en 4-dages arbejdsuge hand-
ler om at prøve at styre mere værdi- og 
tillidsbaseret og mindre regelstyret, siger 
Janne Gleerup. 

– Når ingen ved, hvad fleksibiliteten gør 
ved arbejdslivet på lang sigt, tager man 
det selvfølgelig alvorligt i de faglige orga-
nisationer. Den der hyper-fleksibilitet er 
alle tiltrukket af på den korte bane, men 
det er også lidt et tveægget sværd, fordi 
nogle af effekterne på den lange bane kan 
vise sig at være nogle andre, end de øn-
skede. Det kan være negative konsekven-
ser i form af, at arbejdslivet bliver mere 
individualiseret, og sammenhængskraften 
rammes.

Nye veje til fleksibilitet afprøves
Tilbage i oktober vedtog Odsherred Kom-
mune en permanent ordning om fleksibel 
arbejdstid, der er baseret på erfaringerne 
fra det treårige forsøg. Den træder i kraft 

i 2023. Indtil da kører medarbejderne fra 
forsøget videre med 4-dages arbejdsuge.

Sideløbende undersøges det, om andre 
jobgrupper også kan tilbydes mere fleksi-
ble arbejdsforhold. Der er eksperimenter i 
gang på plejecentre og i børnehaver, mens 
også døgnområdet i psykiatrien ser på, 
hvad man kan gøre. Der arbejdes blandt 
andet med drømmevagtplaner, eller at 
teams selv laver deres vagtplan.

– Vi kan ikke få en aftale og en model, 
der passer en hel kommune. I de her 
forsøg kigger man mere på den enkelte 
medarbejders behov og ønsker, og arbej-
der med at imødekomme ønsker om for 
eksempel bestemte fridage eller andre 
mødetider end normalt. Det handler om 
at forsøge at give de medarbejdere, der 
ikke kan arbejde hjemme eller få 4-da-
ges arbejdsuge, indflydelse og mulighed 
for bedre at tilrettelægge deres privatliv 
sammen med arbejdet, siger projektleder 
i kommunens HR-afdeling Kamilla Sine 
Hartman. 

A r b e j d s l i v i  fo ra n d r i n g



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



L e d e l s e s l ø s  l e d e l s e

Her har lederen 
 uddelegeret  
faglige beslutninger  
til alle lærerne 
På UCS10 i Skanderborg har lærerne inden for visse rammer 
fået større ansvar og ret til at bestemme, hvor ledelsen tidligere 
har bestemt. På 13 områder træffer to til fire lærere beslutninger 
for hele skolen. Det har betydet færre møder og mere tid til at 
arbejde med fagligheden. 
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Ansvaret for den 
pædagogiske 
udvikling ligger 
hos én cirkel af 
lærere. Ansvaret 
for elevernes 
videre færd står 

en anden cirkel for. En tredje gruppe 
lærere tager beslutningerne om årets 
fællestur i telte. 

Siden november 2021 har lærerne 
på UCS10, der er 10. klassecenteret 
i Skanderborg Kommune, organi-
seret sig på en ny måde i forhold til 
ansvarsfordelingen af det pædago-
giske og didaktiske arbejde med de 
mere end 300 elever. Der er dannet 
13 såkaldte cirkler, som hver består 
af to til fire lærere. De lærere har – 
indenfor nogle overordnede rammer 
– ansvaret for at planlægge og træffe 
beslutninger på det felt, som de er 
ansvarlige for. 

Den retning, cirklen udstikker, 
gælder for hele skolen. Det har flere 
fordele. En af dem er, at de enkelte 
lærere ikke skal sidde til så mange 
fællesmøder, hvor de ikke nødvendig-
vis går op i alle emner. 

– Det giver os mulighed for at 
arbejde med det, vi brænder for, siger 
Janni H. Juul, der er med i cirklerne 
”Events” og ”Karrierekanonen”.

Lavthængende frugter 
Inspirationen til den anderledes 
struktur fik skolens leder, Anders 
Jepsen, da han hørte oplægget ”90 
procent ledelsesløs organisation”. Han 
vurderede, at der var lavthængende 
frugter på UCS10.

– Meget af det passede til skolen 
og den måde, jeg gerne vil lede på. 
Det handler om, hvordan vi kan få så 
mange som muligt med til at træffe 
beslutningerne, uden at vi skal bruge 
al vores tid på møder. Det kræver, at 
det ikke er konsensusbeslutninger, 
siger lederen.

Anders Jepsen har regnet ud, at læ-
rerne tidligere brugte cirka 2,5 timer 
om ugen på møder, hvor alle var til 
stede. Det kan blive omkring 80 timer 
på et år på møder, som nogle gange 

var gode, men langt fra altid førte 
nogle steder hen, fortæller han. 

Hjørneflag om rammen
Den nye struktur krævede forarbejde. 
Det foregik blandt andet, da ledelse 
og lærere i november 2021 brugte to 
hele dage sammen med en konsulent. 
Man skulle finde ud af, hvilke cirkler 
der skulle dannes, hvem der skulle 
med i dem, og hvad de helt præcist 
skulle bestemme og ikke bestemme. 

Fra begyndelse har det stået 
klart, at selvom lærerne bestemmer 
indholdet i de 13 cirkler, er der stadig 
ledelse på skolen. Først og fremmest 
er der sat såkaldte hjørneflag ned. De 
markerer den ramme, lærerne i hver 
cirkel træffer beslutninger indenfor. 

– Det er vigtigt, at skolen har en 
overordnet retning og strategi. Den 
indebærer blandt andet, at vi ikke 
siger nej til nye elever, selvom skolen 
er vokset meget, og at vi holder fast i 
vores skemastruktur, fortæller Anders 
Jepsen og giver et eksempel på, hvad 
en cirkel kan bestemme og ikke 
bestemme.

– Man kan ikke sige, at kollegerne 
skal ændre deres arbejdstidsorgani-
sering, men er man med i cirklen, der 
står for skituren, kan man godt sige, 
at alle skal være aktive på turen fra 
klokken 10 til 16. 

Må æde andres beslutning
Planen var egentlig, at strukturen 
i begyndelsen bare skulle prøves af 
i det små, men begejstringen var 
stor, så lærerne kastede sig ud i det 
stort set fra begyndelsen. Hurtigt 
fandt de ud af, at hver enkelt lærer 
maksimalt kan være med i to cirk-
ler, ellers bliver det for svært at få 
møderne i kalenderen. I forhold til 
indholdet er lærerne efter et år ved 
at have vænnet sig til, at de på nogle 
områder træffer beslutninger, som 
kollegerne skal rette sig efter, og at 
de selv skal rette sig efter kollegernes 
beslutninger. 

– Vi kan altid give input til de andre 
cirkler, men vi må nogle gange æde, 
at beslutningen ikke bliver den, vi selv 

ville have truffet, fortæller lærer og 
tillidsrepræsentant Mette Danielsen, 
som er med i henholdsvis Personale-
plejecirklen og Studieturscirklen.

Det oplevede underviserne for nylig 
på en tur med overnatning i telte. 
Vejret var dårligt, og det var vådt, så 
om morgenen var det fristende for 
lærerne at være søde ved eleverne og 
lade dem ligge et par timer ekstra i 
soveposerne. 

– Tidligere ville vi måske lige have 
vejret stemningen, og så ville konklu-
sionen måske have været, at eleverne 
skulle blive liggende. Men det kunne 
vi ikke, for det var besluttet, at de 
skulle op på et bestemt tidspunkt, 
fortæller Anders Jepsen og uddyber, 
hvorfor det gav god mening at jage 
eleverne ud i regnen.

– I cirklen havde lærerne forholdt 
sig til, hvad de ville med turen. De 
havde spurgt sig selv, om det skulle 
handle om, at eleverne skulle have det 
godt, eller at de skulle udfordres lidt. 
De ville udfordre dem, så de havde 
vurderet, at eleverne kunne holde til 
at være våde. De kunne godt klare sig 
udenfor, når de havde udsigt til at 
komme ind i en tør bus klokken 14, 
siger han.

Uenighed holdes professionelt
Når medlemmerne af en cirkel orien-
terer de øvrige lærere om en beslut-
ning på større møder, kan der stadig 
være uenighed. Der er et system for, 
hvordan det skal håndteres.

– Hvis der er uenighed, bliver 
beslutningen ikke skudt til hjørne, og 
man venter heller ikke på, at jeg byder 
ind. I stedet kommer beslutningen 
tilbage til cirklen, som så forhol-
der sig til, hvad kollegerne mener, 
hvorefter lærerne i cirklen træffer en 
beslutning, fortæller Anders Jepsen.

Indtil videre har det ikke ført til 
uvenskab, at lærere på nogle områder 
træffer beslutninger på kollegernes 
vegne.

– Vi er ærlige og kan være fagligt 
uenige, men vi ved godt, det er det 
faglige, vi er uenige om. Derfor bliver 
vi ikke uvenner, siger Janni H. Juul.A
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Mere dybde end praktik på møder 
Generelt giver arbejdet i cirklerne mulig-
hed for at bore sig ned i de enkelte om-
råder, fortæller Janni H. Juul, som blandt 
andet er med i en cirkel, der har fokus på 
elevernes videre færd i uddannelsessyste-
met. Her har hun været med til at ændre 
i tidsplanerne for, hvornår lærerne skal 
vurdere, om eleverne er uddannelsespara-
te, ligesom der er sket ændringer i forhold 
til samarbejdet med UU og forældrene.

– Tidligere spurgte en kollega måske på 
et møde, om nogen havde styr på aftalerne 
med UU. Det var der ikke altid, og ofte blev 
vi enige om at gøre nogenlunde ligesom 
året før. Nu tager vi mere ansvar, fordi det 
netop er vores ansvar. Vi forholder os i god 
tid til, hvordan det gribes bedst an, siger 
Janni H. Juul og nævner endnu en fordel.

– Vi behøver heller ikke bekymre os 
om, hvorvidt andre har husket, hvad de 
skal, i de cirkler vi ikke selv er med i. Det 
er deres ansvar, og de nok skal finde ud af 
det, siger hun.

De mere fokuserede møder har ført til, 
at emnerne har flyttet sig væk fra at hand-
le om at aftale praktiske ting. 

– Der er flere pædagogiske diskussi-
oner, og de har mere dybde end tidlige-
re, fortæller tillidsrepræsentant Mette 
Danielsen.

Netop diskussionerne kan lærerne dog 
blive bedre til.

– Alle er passionerede og har faglig 
stolthed, så vi har tendens til at mene, at 
det, vi selv siger, er klogt. Vi er også vant 
til at sige, hvad vi mener om de forskellige 
emner – nogle gange flere gange. Derfor 
øver vi os stadig på at blive skarpere på 
kun at sige vores mening, når det er rele-
vant, siger Mette Danielsen.

Mere tid til ledelse
Selvom inspirationen til den nye struktur 
kom fra et oplæg, der hed ”90 procent 
ledelsesløs organisation”, har det ikke væ-
ret meningen, at der skulle være mindre 
ledelse på skolen.

– Jeg kalder vores nye organisering for 
”mer-involvering”, da lærerne nu er endnu 
mere involveret i beslutningerne i daglig-
dagen. Det er i høj grad lykkedes. Mange 

beslutninger, som ofte skulle træffes i 
plenum – eller af mig, fordi teamet var 
uenige – træffes nu af cirklerne. Det er en 
kæmpe styrke, siger Anders Jepsen

– Jeg har fået tid til at påtage mig op-
gaver, jeg ikke kunne nå at løse før, siger 
han, inden Janni H. Juul supplerer:

– Din dør har altid stået åben, og det er 
også sådan, du er som leder, Anders. Du 
har bare mange gange haft så travlt, at du 
ikke har været på kontoret. Det er anderle-
des nu, siger hun. 

L e d e l s e s l ø s  l e d e l s e

Her er lærernes 
 ansvarsområder 

Lærerne på UCS10 i Skander-
borg er opdelt i 13 cirkler, der har 
ansvaret for forskellige områder. 
Der er to til fire medlemmer af en 
cirkel, og den enkelte lærer må 
maksimalt være med i to.  
De 13 cirkler er:

Studieture – planlægger studietur, 
fordeler opgaver, har kontakten med 
rejsebureau med mere. 
Fællesuge – planlægger fællesuge, 
booker sted, sørger for bemanding 
og informationer til lærere.  
Events – arrangerer blandt andet 
volleyturnering, VM-fest, juleafslut-
ning og filmaften.
Elevindflydelse – opretter elev-
udvalg, arrangerer events som 
fredagscafé, film og bordtennistur-
nering efter skoletid med videre.
Introdage – planlægger og er tov-
holder på introugen. 
Fodbold – koordinerer kampe, 
træning, workshops, U17 liga1 og 
video-analyse. 
Praktik – sørger blandt andet for 
information til elever og forældre 
om tilbuddet – skriftligt eller fysisk. 
Holder møder med elever op til 
hjemmeugen. Indsamler bekræftel-
ser på praktikaftaler og inddrager 
UU i formidlingsdelen
Pædagogisk udvikling – holder 
øje med pædagogiske tendenser i 
tiden. Holder oplæg på lærermøder 
og sørger for blandt andet at dele 
relevante artikler til kollegerne. 
Står også for større pædagogiske 
udviklingsprojekter.
Trivsel – sørger blandt andet for 
sparring af elever, supervision og 
relevante oplæg.
Personalepleje – står for mentor-
ordning, julefrokost og sørger for 
generelt fokus på personaletrivsel.
Karrierekanonen – står for OSO 
(Obligatorisk Selvvalgt Opgave), 
vurderingen af uddannelsespa-
rathed, samarbejde med UU og 
forældresamtaler.
Fællessamlinger – planlægger og 
står for fællessamlingerne hver  
14. dag.
Kultur & udveksling – planlægger 
og står for udvekslingen til Girona 
i 2023.

Mette, Anders og Janni har alle fået større glæde af at arbejde i cirkler.
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Langt de fleste medlemmer af 
Uddannelsesforbundet er omfat-
tet af en overenskomst, hvor de 
har mulighed for at få tjeneste-
frihed af familiemæssige årsager.

Gælder det dig, har du mulig-
hed for at søge om pasningsorlov, 
hvis du ønsker at pleje en nært-
stående, som er alvorligt syg eller 
lider af et handicap. Du kan også 
søge om orlov med plejevederlag, 
hvis du vil pleje en nærtstående, 
som ønsker at dø i eget hjem. 
I begge tilfælde kan du få en 
økonomisk kompensation i form 
af en løn eller et vederlag fra 
kommunen. Der gælder også 
særlige bestemmelser for dig, når 
børn bliver alvorligt syge.

Fra 2023 giver et nyt EU-direk-
tiv dig desuden ret til at få op til 
fem dages omsorgsorlov uden løn.

Alvorligt syge børn
De fleste af Uddannelsesfor-
bundets overenskomster giver 
forældre ret til at få fri med 
løn i op til fem dage pr. år, hvis 
hjemmeboende børn under 14 
år skal indlægges på hospitalet. 
Derudover er der i overenskom-
sterne forhandlet mulighed for, 
at forældre til alvorligt syge børn 
under 18 år kan få helt eller del-
vist fri med løn, når visse betin-
gelser er opfyldt. Arbejdsgiveren 
kan dog begrænse retten til en 
måned pr. barn pr. kalenderår.

Pasning af svært syge
Du kan søge om orlov til pasning, 
hvis en nærtstående lider af svær 
sygdom eller et handicap (psy-
kisk eller fysisk funktionsned-
sættelse). Det er et krav, at du 
har tilknytning til arbejdsmar-
kedet. Når du får pasningsorlov, 
bliver du ansat af den kommune, 
hvor den nærtstående har bopæl. 

Det er derfor denne kommune, 
du skal ansøge om ordningen. 
Lønnen følger den maksimale 
dagpengesats plus et pensions-
bidrag. 

Døende familiemedlemmer
Hvis du vil passe en nærtståen-
de, der ønsker at dø i eget hjem, 
er du berettiget til plejevederlag. 
Det skal du søge den kommune, 
hvor din pårørende bor, om. Det 
er en betingelse, at behandlin-
gen anses for udsigtsløs, og at 
den syges tilstand er af en sådan 
karakter, at vedkommende kan 
blive passet i hjemmet. Plejeve-
derlaget er lidt højere end satsen 
for sygedagpenge. Hvis din ar-
bejdsgiver betaler dig løn under 
plejeorloven, får arbejdsgiveren 
udbetalt plejevederlaget.

Omsorgsorlov
Fra næste år kan du få fem 
ulønnede omsorgsdage pr. år. 
Dagene kan holdes samlet 
eller enkeltvis. Omsorgsorlov 
kan bruges til at passe eller 
hjælpe egne børn, forældre, 
partner eller person, som bor 
i husstanden. Personen skal 
være alvorligt syg og have be-
hov for væsentlig omsorg eller 
støtte på de dage, du vælger 
– for eksempel i forbindelse 
med en lægeaftale. Du skal 
give besked til arbejdsgiveren, 
der har krav på at se doku-
mentation. Den kan være fra 
en læge eller et sygehus. Du 
har først ret til omsorgsorlov 
efter seks måneders ansæt-
telse. 

Du kan læse mere på www.uddannelsesforbundet.dk om mulighederne for orlov. 

Mulighed for orlov ved alvorlig 
sygdom i familien
Der findes forskellige former for orlov, hvis du ønsker at pleje en nærtstående med 
alvorlig sygdom eller et handicap.



UDDAN 
DIG TIL
UNGE- 
COACH

OM UDDANNELSEN
Få opkvalificeret din viden om
unge og relevante tematikker
såsom sensitivitet, selvværd samt
angst, selvskade- og
spiseproblematikker. Gennem
coachende samtaleteknikker
bliver du i stand til at håndtere
samtaler med forskellige
ungetyper med varierende
udfordringer.

LÆS MERE PÅ 
WWW.GENERATORPP.DK

UNDERVISER, GRETHE LINDBJERG

HVAD SIGER DELTAGERNE?
"Dejligt, at Grethe har baggrunden
som efterskolelærer og derfor
kender aldersgruppen og mange
af problematikkerne."

OPBYGNING
MODUL 1 – RELATIONSDANNELSE

OG COACHENDE SAMTALER

MODUL 2 – UNGETYPER OG

TEMATIKKER

MODUL 3 – DIN ROLLE SOM

UNGECOACH
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Jo tidligere, jo bedre.
Det satte den højt 

estimerede øko-
nomiprofessor og 
nobelprismodtager 
James Heckmann på 
formel i 00’erne: Jo 

tidligere, du lægger en indsats i et 
barns liv, des større afkast får du. Og 
siden har netop denne formel været 
dominerende. 

Heckmann-kurven, som viste, 
at de første 1.000 dage af et barns 
liv er de bedste at lægge en indsats 
i – i hvert fald ud fra en cost-bene-
fit-tilgang – fik enorm indflydelse. 
Sundhedsfagligt. Psykologisk. 
Pædagogisk. Og når der politisk 
skulle fordeles penge til indsatser i 
barndom og ungdom. 

Men et nyt, dansk studie peger på, 
at sandheden er mere nuanceret. 
Teenageårene er helt afgørende for, 
hvilken betydning hændelserne i 
de første leveår får. Det kan være 

skræmmende – eller opløftende 
– ny viden for forældre, fagfolk og 
undervisere. For det betyder også, 
at man som voksne i den unges liv 
spiller en afgørende rolle.

Studie rokkede ved sandhed
Forskningsprofessor Signe Hald 
Andersen fra Rockwoolfondens 
forskningsenhed har været med i 
projektet.  Hun undersøgte først, 
om negative begivenheder, der 
sker tidligt i et barns liv, har større 
betydning for, hvor godt man 
klarer sig i voksenlivet, end hvis de 
negative begivenheder sker senere i 
barndommen. 

Da det studie blev publiceret, blev 
hun og to andre forskere spurgt, 
om man ikke også skulle se på 
kombinationen af, at der sker noget 
tidligt og noget sent. Det blev et 
gennembrud.

– Jeg havde ikke set på interaktio-
nen mellem de to dele. Jeg fandt ud 

af, at det, der sker senere i barndom-
men, i virkeligheden ser ud til at have 
mere betydning for, hvordan man 
klarer sig sidenhen, siger Signe Hald 
Andersen.

Og vupti. Så lå der et studie, der 
rokkede ved sandheden om, at de 
første tre år er de vigtigste.

Minus plus minus giver plus
Det, Signe Hald Andersen fandt, 
overraskede lidt. For ganske vist så det 
ud til, at hjernen i alderen fra 0-3 år 
er særligt sensitiv. Men også perio-A
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”Barnets første tre år er de vigtigste” og ”teenagere er 
lukkede og under ombygning” er udsagn, næsten alle 
kender. Men ny forskning rokker ved begge sandheder 
og understreger, hvor vigtig en rolle du har som 
underviser af unge. 

Teenagere er  
åbne, og din 
lærerrolle er 
 wafgørende



UDDANNELSESBLADET 4/22 17 

I  DY B D E N  M E D  

den fra 13 til 17 år så ud til at være særligt 
betydningsfuld, en sensitiv periode, hvor 
hjernen er mere modtagelig fysiologisk 
end i andre perioder. De 17 år er ikke et 
skarpt ”slutpunkt”. Hjernen ser ud til at 

være ekstra modtagelig i de meste af teen-
agetiden, og studiet har målt frem til det 
fyldte 18. år. 

Ud fra dét perspektiv er slaget altså 
langt fra tabt, hvis man ikke har ”handlet i 

tide”, eller hvis et barn har været udsat for 
negative påvirkninger i de tidligste år.

Signe Hald Andersen fandt frem til, at 
det, der sker senere i barndommen, ser ud 
til at have mere betydning for, hvordan 
man klarer sig sidenhen. Da hun sammen 
med de to andre forskere så på interakti-
onen mellem det, der sker tidligt, og det 
der sker sent, opdagede de også, at det, 
der sker tidligt, betyder mindre for børn, 
hvor der også sker noget sent.

– Hvis du har haft dårlige oplevelser de 
første 1.000 dage af livet, men også har 
dårlige oplevelser i teenageårene, så bety-

Signe Hald Andersen
Ansat siden 2008 i Forskningsenheden i Rockwool Fonden, hvor hun er forskningspro-
fessor og souschef. Ph.d. i sociologi. Forsker i anbringelser af børn uden for hjemmet, 
kriminalitet, arbejdsløshed, effekter af aktiv arbejdsmarkedspolitik, sociale og økono-
miske processer i familier, kvantitativ sociologi.  
https://www.rockwoolfonden.dk/organisation/signe-hald-andersen/
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der de dårligere oplevelser tidligt mindre, 
end hvis du kun har haft dårlige oplevel-
ser tidlig, forklarer Signe Hald Andersen.

Det virker ulogisk? Vil det sige, at minus 
plus minus giver plus? 

– Det kan du sige. Det ville jo være 
bedre, hvis der ikke er negative hændelser 
på nogle af tidspunkterne. Men hvis der 
er, viser studiet, at det relativt set bliver 
mindre udslagsgivende, hvad du har op-
levet i den tidligere periode, hvis du også 
oplever noget negativt senere, siger hun 
og uddyber:

– Det, der sker i teenageårene, er med 
til at moderere de hændelser, du har været 
udsat for i de første leveår. 

Undervisere er vigtige 
rollemodeller 
Hvad kan man så bruge den viden til? 
Ganske meget, hvis man spørger forsk-
ningsprofessoren. 

Først og fremmest til at forstå, at man 

kan gøre noget, og at man som voksen 
fortsat spiller en afgørende rolle i teen-
agerens liv. Det gælder ikke kun forældre.

– Som lærer er du også en gennemgå-
ende person i et ungt menneskes liv. Så 
selvom der er andre voksne, er under-
viseren også et anker, en rollemodel og 
en mentor. Dit nærvær gør en forskel, 
understreger forskeren.

Som underviser er du ikke bare formid-
ler af et fagligt stof, men en voksen i deres 
hverdag, som repræsenterer et værdisæt. 
Som rollemodel kan du have en afgø-
rende betydning i deres liv. Især hvis du 
tager udgangspunkt i den særlige måde, 
teenagere orienter sig på. Dét kræver lidt 
hjerne-forklaring.

IKKE lukket – men under 
ombygning
Tilbage til udsagnet om, at teenagere er 
lukkede og under ombygning. For det er 
kun halvdelen af udsagnet som passer, 

Kort om studiet
Studiet ”Betydningen af de første 
leveår afhænger af, hvad der sker 
i teenageårene”, som artiklen 
handler om, kan læses på www.
rockwoolfonden.dk. Den belyser 
sammenhængen mellem antal 
år med negative påvirkninger på 
forskellige tidspunkter i opvæksten 
(før det fyldte 18. år) og risikoen for 
at opleve negative begivenheder i 
det tidlige voksenliv. Undersøgelsen 
baserer sig på registerdata.
Negative påvirkninger er i dette stu-
die anbringelser uden for hjemmet, 
forældres langvarige arbejdsløshed, 
dårlige mentale helbred, kriminali-
tet, død og skilsmisse. Negative be-
givenheder i det tidlige voksenliv er 
den unges dårlige mentale helbred, 
kriminalitet, manglende uddan-
nelse og manglende tilknytning til 
arbejdsmarkedet. 
Hovedkonklusionen er, at betyd-
ningen af negative påvirkninger i de 
første leveår afhænger af, hvad man 
udsættes for i teenageårene. 
Mange negative påvirkninger i 
opvækstårene øger risikoen for at 
opleve negative begivenheder i det 
tidlige voksenliv. Men betydningen 
af negative påvirkninger i de første 
leveår afhænger af, hvad man ud-
sættes for i teenageårene. 
Det betyder overordnet, at vi ikke 
kan vurdere betydningen af det, 
der sker tidligt i livet, uafhængigt 
af hvad der sker senere i livet, og at 
alt dermed ikke er tabt, fordi barnet 
udsættes for negative påvirkninger i 
de tidlige år. 
Andersen, Signe Hald, Steinberg, 
Laurence & Belsky, Jay (2021): 
Beyond Early Years vs. Adolescence: 
The Interactive Effect of Adversity 
in Both Periods on Life-Course 
Development. Developmental 
Psychology.

I  DY B D E N  M E D

viser Hald Andersens forskning. De ER 
under ombygning. Men langt fra lukkede.

–  Der sker en reorganisering af hjernen 
i teenageårene, som handler om, hvornår 
de forskellige centre udvikler sig. Centre-
nes relative dominans ændres, forklarer 
Signe Hald Andersen. 

Teenagere lærer simpelthen ander-
ledes. De orienterer sig pludselig langt 
mere mod social anerkendelse, og er 
mere villige til at tage risici. De er mere 
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udforskende, sensationssøgende og åbne 
over for nye ting. De lærer gennem sociale 
interaktioner og negativ feedback.

Hvordan underviser man teens?
Dermed er den rollemodel, som formår 
at give dem det, de higer efter, i stand til 
at flytte teenageren endog meget lang.  
De unger higer efter social anerkendelse, 
fællesskab og at opnå mål, der kræver en 
risiko.

For undervisere betyder det, at det kan 
være en god idé at tilrettelægge sin un-
dervisning, så den tilgodeser, at man løser 
opgaver i fællesskab. 

En anden god idé er at tænke teenage-
rens hang til risiko ind. Ligesom det for 
nogle udsatte unge er sejt at stjæle en 
bil, fordi det er risikofyldt og giver social 
anerkendelse i dén subkultur, kan man 
indarbejde positive risici i undervisningen. 

De elementer skal selvfølgelig være 
lidt mere fornuftige ud fra et samfunds-
mæssigt perspektiv end at stjæle en bil, 
ironiserer forskningsprofessoren, men 
peger på, at elementer, hvor der er ”noget 
på spil” for den unge, sagtens kan indgå i 
undervisningen.  

Og selvom det næppe er underviseren, 

der kan afgøre dét, så kan teenagerens 
ændrede døgnrytme også klart tale for, at 
man lader dem møde lidt senere. 

Teenagehjernen er nyt åbent 
vindue
Selvom forskningen i teenageårene stadig 
er underbelyst i forhold til den tidligere 
barndom, viser de nye forskningsresul-
tater ifølge Signe Hald Andersen, at vi 
i højere grad skal se teenagere som et 
ubeskrevet blad. 

For selvom hun har undersøgt effekten 
af negative påvirkninger, er det – som hun 
siger – ret plausibelt, at hvis man kan 
moderere negative hændelser ved, at der 
sker noget negativt senere, så kan man 
også opnå en endnu mere modereren-
de effekt, hvis der skete noget positivt i 
teenageårene. 

– Teenagetiden er et nyt, åbent vindue. 
Interventioner giver mest mening, hvis de 
afspejler de sensitive perioder. Det er jo 
her, man virkelig kan rykke noget og give 
de bedste rammer for at klare sig senere i 
livet, lyder det fra Signe Hald Andersen. 

Forskeren har flere steder, hvor hun for 
nyligt har holdt oplæg, hørt, at ressourcer 
til det sociale og pædagogiske arbejde i 

Vil du læse mere?
Artikel: ”Importance of investing in 
adolescence from a developmental 
science perspective” af Ronald E. 
Dahl1, Nicholas B. Allen2, Linda Wil-
brecht3 & Ahna Ballonoff Suleiman4. I: 
Nature, 2018.

The Adolescent Brain: A Second 
Window of Opportunity – A Compen-
dium. Kan downloades på Unicefs 
hjemmeside, https://www.unicef-irc.
org/adolescent-brain.

undervisningen er blevet reduceret over 
tid. 

– Selvom jeg ikke skal komme med 
politiske anbefalinger, så viser min forsk-
ning i hvert fald, at der også er et vigtigt 
arbejde at løfte dér. Man bør ikke kun have 
fokus på en tidlig indsats, men også se 
teenageårene som en tid, hvor vi virkelig 
kan gøre en forskel for, hvordan de klarer 
sig senere i livet. Den nuance er man nødt 
til at have med. 
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DENGANG DA...

Siden er udviklingen stagneret, og de seneste 20 år gået 
tilbage trods gratis uddannelse og SU. Mens cirka 30 procent 
af uligheden i uddannelse i Danmark gik i arv for børn født i 
midten af 1960’erne, gælder det i dag for omkring 50 procent 
for børn født i slutningen af 1980’erne. Dermed er vi nu på 
samme niveau som USA. 

Kilder: Sociologisk institut Københavns Universitet: soc.ku.dk 
og rockwoolfonden.dk

Begrebet social arv har cirka 55 år på bagen. Det blev i 1967 
opfundet af den svenske børnepsykiater Gustav Johnsson, der 
i sin disputats viste, at kriminalitet går igen fra generation til 
generation.

Det gør den sociale arv i uddannelse også. Det lykkedes 
dog i helt enestående grad at bryde den, da man i midten af 
det 20. århundrede afskaffede landsbyskolerne og hævede 
den obligatoriske skolegang fra syv til ni år:

Før fik cirka 60 procent af børnene ni års skolegang, 
men efter var det næsten hele årgangen født i 1960. 
Dermed blev Danmark et af de mest lige lande målt på 
uddannelsesmobilitet.

Nu slæber vi igen den sociale 
arv med os 
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Vi vil alle gerne være 
på det rigtige hold 
og træffe ”det rette” 
valg. Derfor påvirker 
det os og ofte også 
de uddannelsesvalg, 
vi træffer, når poli-

tikerne og samfundet sætter en bestemt 
agenda eller taler om en uddannelses-
retning på en bestemt måde.

– Politikere er tilbøjelige til at sige: 
Vi afspejler bare, hvad befolkningen 
ønsker. Det er ikke en mening, vi skaber. 
Men det passer ikke. De skabte for ek-
sempel vendingen ”brødløse” uddannel-
ser om de humanistiske uddannelser. 
Og den vending gik igen og igen hos 
medier, ministre, økonomiske vismænd, 
formænd for Dansk Industri med flere, 
siger professor i retorik ved Københavns 
Universitet, Christian Kock.

De humanistiske universitetsuddan-
nelser, som Christian Kock selv er en del 
af, fik under den tidligere Thorning-re-
gering begrebet ”brødløse” hæftet på 
sig. Årsagen var, at uddannelserne 
skulle ”dimensioneres” efter, i hvor høj 
grad de førte til job eller ledighed. Men 
de blev kaldt brødløse, fordi graden af 
ledighed var lidt større end de øvrige 
universitetsuddannelser.

– Det var både misvisende og samvit-
tighedsløst. For forskellen til de andre 
var ikke stor, pointerer Christian Kock.

Nedsætter agtelsen
Efter hans vurdering giver det en ud-
præget efterklang og effekt i befolknin-
gen, når politikere og meningsdannere 
hæfter et begreb som for eksempel 
brødløse på uddannelser. Og det har 
konsekvenser for både selvforståelsen 
hos dem, det handler om, søgningen til 
uddannelserne, omverdenens opfattelse 
og dermed også den goodwill og de be-
villinger, som de eller deres uddannelse 
opnår. 

– Det er jeg sikker på også gælder for 
de uddannelsesområder, som I repræ-
senterer, siger han.

Christian Kock henviser til de konse-
kvenser, det har haft i ”hans verden” for 
blandt andet sproguddannelserne på 
universiteterne at blive kaldt brødløse. 
De er skåret ned i stort omfang og har 
mistet bevillinger:

– Det er områder, der er blevet rin-
geagtet. Og resultaterne er, at bevillin-
gerne og søgningen er skrumpet. Det er 
klart, at de to ting bider sig selv i halen: 
Skærer man på bevillingerne, og der 
dermed ikke er interessant undervis-

ning, så trækkes de studerende jo ikke 
derhen. Det nedsætter den generelle 
agtelse for de pågældende og deres fag. 
Og det, er jeg sikker på, skader samfun-
det, siger han og tilføjer:

– I det her tilfælde ved jeg da ikke, 
hvor smart det er, at vi nu står og mang-
ler sprogeksperter i russisk og kinesisk.

Død over produktionssamfundet
Den udvikling får måske en klokke til 
at ringe hos lærere, der har været ansat 
i erhvervsskoleverdenen de seneste 
årtier? I 2001 erklærede daværende 
undervisningsminister Margrethe 
Vestager, at vi var på vej mod et videns-
samfund. Målet var, at halvdelen af en 
ungdomsårgang fik en videregående 
uddannelse, og de studerende på de 
videregående uddannelser var ”bærere 
af Danmarks fremtid. 

Og måske hørte de unge – eller deres 
forældre – efter. Før 2001 søgte 32 pro-
cent af de unge en erhvervsuddannelse. 
Siden har tallet ligget og skvulpet på 
omkring 20 procent. 

Retorikken fortsatte i øvrigt med den 
nye konservative videnskabsminister, 
Charlotte Sahl-Madsen. Hun mente, at 
det nationale mål var, at 25 procent af 
en årgang skulle være akademikere. 

Ordene har magt på 
uddannelsesvalg 
og identitet
Hvad betyder det for en uddannelses status, søgning og bevilling, 
at den bliver talt ned eller op? Og hvad eller hvem påvirker, hvordan 
man ser på blandt andet en erhvervsuddannelse? Det har vi spurgt 
en retoriker, en brandingekspert og en rektor om. De er enige. Ord 
og fortællinger har stor magt.

Ta l  d e  u n ge  og  u d d a n n e l s e r n e  o p 
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Et enormt svigt af 
erhvervsuddannelserne
Lars Kunov, der dengang var direktør for 
organisationen Danske Erhvervsskoler, 
var ikke i tvivl, da han udtalte til en artikel 
i KL.dk oktober 2012:

”Politikerne er i mange år lykkedes med 
at tale de lange, boglige uddannelser op, 
mens de praktiske uddannelser er blevet talt 
ned. Det startede vel for alvor, da Margrethe 
Vestager i 2001 proklamerede, at produkti-
onssamfundet var dødt”.

I 2011 regnede Danske Erhvervsskoler, 
som organisationen hed dengang, ud, at 
regeringen siden 2003 havde forringet 
fællestaxameteret til de erhvervsrettede 
uddannelser med 32-35 procent, og kaldte 
det et enormt politisk svigt.

Stereotyperne
Omtalen af erhvervsuddannelserne 
ændrede sig dog så småt i samfundet, da 
det i 10’erne gik op for alle, at vi også skal 
være et produktionssamfund. Flere unge 
skulle tage en erhvervsuddannelse. Den 
skulle igen være prestigefyldt og derfor 
ikke være for alle. Der kom karakterkrav 
og en kombineret erhvervs- og gymnasie-
uddannelse i form af EUX’en. 

Anita Baun Hørdum, som er partner 
i LEAD Agency, var med i arbejdet med 
branding af den nye EUD:

– Vi satte fokus på de mange mulig-
heder, man har med en EUD. På den 
måde ville vi forhåbentlig få skabt nogle 
andre fortællinger og billeder af, hvad en 
erhvervsuddannelse er og kan bruges til, 
siger hun og forklarer, at det er et område, 
”hvor vi alle sammen har enormt mange 
stereotype opfattelser af uddannelsen”:

– Og det er noget af det, de stadig lider 
under.

Vi har ikke fået det talt op
Anita Baun Hørdum peger ligesom Lars 
Kunov på, at vi i mange år kun hyldede det 
boglige og akademiske. Det var det, der var 
vigtigt at kunne og være dygtig til. 

– Gymnasiet er blevet det ’sikre valg’, 
hvor du ikke lukker muligheder. Og det er 
kommet til at stå i modsætning til EUD. Vi 
har ikke haft fokus på at få talt den del op, 
siger hun.

Men det handler også om måden, man 
taler om uddannelser på. At en EUD er for 
dem, der ikke kan komme i gymnasiet:

– Og hvis en EUD bliver betragtet som 
opsamlingssted for dem, der ikke kunne 
komme i gymnasiet, betyder det selvføl-
gelig, at man ikke har lyst til at sende sit 
barn derhen.

Det tager tid at ændre et image 
Det, man fortæller om uddannelse, skal 
dog svare til virkeligheden. For hvis man 
sender potentielle elever fra folkeskolen 
ud i brobygning, skal den virkelighed, de 
møder, være attraktiv. Noget, som Lærlin-
geoprøret med Anita Baun Hørdums ord 
har sat fokus på, at den ikke altid er. 

– Tingene skal følges ad. Det dur ikke, 
hvis du kommer ud på en erhvervsskole, 
hvor værktøjet er nedslidt, eller hvor toi-
letterne er ulækre. Der er en masse ting, 
der måske ikke er på det niveau, det skal 
være, på erhvervsskolerne, siger hun, men 
peger omvendt på, at nogle af fortællin-
gerne ikke passer mere:

– Derfor er det meget vigtigt, at man 
også fortæller de nye historier. For ek-
sempel om, at EUX kan noget andet. Den 
uddannelse satte jo erhvervsuddannelser-
ne ind i et andet lys og tiltalte måske en 
anden målgruppe, understreger hun.

Der var lagt mange kræfter i at sælge den 
nye EUD og EUX til de unge. Men der er 
stadig alt for lidt søgning. Hvad er det, det 
ikke er lykkedes at fortælle?

– At forny et image er ikke noget, du 
kan ændre fra den ene dag til den anden. 
Det tager tid, og det er manges opfattelse, 
du skal ændre: folkeskolelæreres, vejlede-
res, forældres og de unges egen – og hele 
det omgivende samfunds. Det er et langt, 
sejt, kontinuerligt træk og kræver mange 
indsatser. Og det synes jeg ikke, at politi-
kerne har taget alvorligt nok, siger hun.

Medvind på cykelstien
De relativt nye erhvervsakademier ser ikke 
ud til at have behøvet et langt sejt træk for 
at være attraktive. Det er en af de uddan-
nelser, som har haft næsten konstant 
”medvind på cykelstierne”, som rektor 
Ole Gram-Olesen fra Erhvervsakademiet 
Cphbusiness udtrykker det.

Han tror, at uddannelsernes succes i høj 
grad skyldes, at de er forankret i praksis:

– Det rammer ind i noget, som nogle 
unge gerne vil. De unge, vi henvender os 
til, er nogle, der ofte har lidt krudt i røven. 
De læser ikke for at læse – de vil ud at lave 

noget og få et godt job. Mange starter for 
sig selv, og det kan de få en del hjælp fra 
os til.

Men hvorfor er det selve business-delen, 
de unge i dag søger?

– Det er i høj grad holdningerne i sam-
fundet og den måde, vi taler om uddan-
nelserne på, der påvirker søgningen til 
dem. Og det er jo den agenda, der hersker 
i samfundet lige nu. Mange unge vil for 
eksempel gerne starte for sig selv og være 
iværksættere og innovative, forklarer Ole 
Gram-Olesen.

Han tilføjer, at det skal med på positiv-
listen, at det er uddannelser, hvor der er 
gode muligheder for job og en stor sikker-
hed for en høj livsindkomst – ligesom der 
ikke mindst er karrieremuligheder livet 
igennem. 

Retorikprofessor Christian Kock er enig 
i, at det betyder noget med løn- og ansæt-
telsesvilkår for søgnin-
gen til en uddannelse. 
Men det handler også 
om så meget andet, 
som samfundet og 
politikerne kan tale 
op. 

– Man kan tale 
om tilfredsstillel-
sen og værdien af 
selve det at udføre 
arbejdet og kun-
ne det – og at det 
er meningsfuldt 
for én. 

– Det er 
meget det, der 
trækker unge 
mennesker 
– den ople-
vede værdi, de 
forventer i deres 
liv ved at kunne 
og gøre de ting, 
siger Christian 
Kock.  

Ta l  d e  u n ge  og  u d d a n n e l s e r n e  o p 



Hvordan ændrer man et image?
Anita Baun Hørdum er partner i LEAD Agency og har blandt 
andet arbejdet med branding af EUD-reformen. Lige nu arbejder 
virksomheden blandt andet med at udbrede kendskabet til han-
delsuddannelsen, og hvad den kan bruges til. Vi har spurgt hende, 
hvordan man ændrer et image – og en søgning til en uddannelse. 

Det tager tid at ændre et image
Det kan være, at målet er, at flere elever skal søge ind på en EUD. 
Men der er en vej derhen og nogle trin undervejs. Derfor kan det 
være et langvarigt arbejde. Og det skal være vedholdende, for der 
kommer hele tiden nye i målgruppen.

Du skal ud på alle informationskanaler 
Det tager lang tid at få fat på de unge, deres forældre, vejledere og 
lærere gennem sociale medier, på uddannelsesmesser, Skills og 
lignende. 

Du skal give det rigtige kendskab
De unge skal først og fremmest vide, hvad uddannelsen går ud på 
og kan bruges til. Men det er vigtigt, at det, man fortæller, også 
svarer til den virkelighed, de møder, når de kommer ud på skolerne. 
Lærlingeoprøret har vist, at der mildt sagt er visse mangler på flere 
erhvervsskoler.

De positive historier skal fortælles
Det er vigtigt at ændre de negative historier, der ikke passer mere. 
For eksempel om mangel på lærepladser i alle brancher. Og få 
fortalt de historier, der måske overrasker og får nogle til at ændre 
opfattelsen af, hvad en EUD er. 

Udbred kendskabet til fagligheden på EUD
”Der er en helt ubeskrivelig faglig stolthed, når man taler med 
mange af de unge på EUD. Den skal vi få flere til at mærke og se”, 
siger Anita Baun Hørdum.

Vi skal vise ægte rollemodeller
Det er vigtigt at bryde med den stereotype opfattelse af, hvem der 
tager uddannelsen. Der skal bruges rollemodeller, man kan spejle 
sig i, hvor man ser det hele menneske – men de skal være ægte. 

Og alt det skal ske, inden det – måske – ender med, at flere 
søger en EUD. 
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De unge deltagere i pro-
jektet ”Unge med kant” 
har meget at byde på. 
De ved det bare ikke 
altid selv.

Og det gør omver-
denen heller ikke. De 

bliver ofte placeret i bokse som ”restgrup-
pen”, ”unge på kanten” og lignende.

– Når vi kalder vores projekt for Unge 
med kant, er det dels for de unges egen 
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De unge vil ikke 
have et negativt 
stempel 
Ikke mange synes, det er fedt at blive omtalt som restgruppe, ung 
på kanten – eller sårbar. I projektet ”Unge med kant” arbejder man 
med at få vist omverdenen og de unge selv, at de har noget særligt 
at byde på. 

selvforståelses skyld, dels for omverde-
nens. Vi vil gerne sende det signal, at de 
er mere end de problemer, de har med sig, 
siger Regina Lamscheck-Nielsen, som er 
projektleder.

Projektet kører nu i Enhed for ud-
dannelses- og erhvervsvejledning 
i KL og er støttet af EU-Social-
fondsmidler. Man arbejder 
lige nu med knap 650 unge 
i hovedstaden. De har alle 
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Unge med kant
Projektet Unge med kant er lige nu i slutfasen og ser ud til både at opnå sine mål og 
faktisk have ”overperformet”. Men, som projektleder Regina Lamscheck-Nielsen under-
streger, er det ikke kun et projekt, men en ”kapacitetsopbygning” af alle de involverede 
institutioner:
– Vi er ved at indsamle erfaringer med, hvordan de enkelte kommuner og skoler forankrer 
og integrerer deres tiltag efter projektet. Så det fortsætter – selv om projektet slutter i 
december, siger hun.
• Projektet gennemføres i region Syddanmark og Hovedstaden og støttes med blandt 

andet EU-midler, med ni kommuner, to erhvervsskoler og to FGU-skoler som partner-
organisationer. Reelt samarbejdes lokalt med langt flere organisationer, heriblandt 
erhvervsskoler og civilsektoren. 

• Lige nu er knap 650 unge i alderen 15-29 i Region Hovedstaden i gang med et indivi-
duelt forløb, der skal hjælpe dem til varig selvforsørgelse. 50 procent af dem forventes 
at være begyndt på en erhvervsuddannelse, og 70 procent forventes at være blevet 
uddannelsesparate. 

• I de ni kommuner, der er med i projektet, har den Kommunale Ungeindsats et kæde-
ansvar i forhold til den unge. Blandt andet skal de sikre et samarbejde og en kombine-
ret indsats på tværs af sektorer og professioner. Det vil sige, at der hele tiden er nogen, 
der har hånd om den unge. 

Læs case og mere om projektet på ungemedkant.dk

vedkommende skal være. Det kan være i 
uddannelse eller job, men det skal være 
”bæredygtigt”. Det vil sige, at den unge 
videre kan klare sig selv.

Jeg har kant
Det betyder noget, hvordan vi stempler 
denne gruppe af unge. Det fik Regina 
Lamscheck-Nielsen et eksempel på ved 
en konference på FGU-skolen AFUK i maj. 
Her var også nogle FGU-elever til stede. 
Og da de hørte, at der skulle være konfe-
rencen Unge med kant, gik de i aktion og 
fik lyst til at arbejde med det udtryk:

– De fremstillede plakater, hvor de 
tegnede sig selv som unge med kant – 
bogstaveligt talt kantede – og begyndte 
at sige om sig selv: ”Jeg har kant, jeg har 
noget, som måske er skævt, men som kan 
fremstå stærkt”. 

Hvem er det, der har behov for at sætte 
stempler på de unge?

– Det ved jeg ikke. Og måske er unge på 
kanten i virkeligheden et pænere udtryk 
end restgruppen. Men problemerne er der 
jo. Der er 50.000 unge, som ikke kommer 
videre, og som er i fare for at lande i varig 
offentlig forsørgelse og skal slås med 
sociale eller helbredsmæssige problemer 
resten af livet. Det er et problem, siger 
Regina Lamscheck-Nielsen.

Hun mener, at det er udtryk, som opstår 
et sted, og som efterhånden bliver institu-
tionaliseret. For udtrykket unge på kanten 
bliver brugt i både forskningen, i fonde og 
i ministerier.

– Men det resulterer nemt i en slags 
polarisering og et ”dem og os”, mener hun.

Regina Lamscheck-Nielsen mødte for 
nylig en kvinde, som hun fortalte om pro-
jektet. Og kvinden sagde, at sådan nogle 
unge mødte man da ellers aldrig.

– Og jeg tænker, at ”jo, du gør. Du mø-
der dem hele tiden, for de er jo ikke låst 
inde i institutioner… Og måske er der også 
nogen af os, der kunne havne i samme 
situation”. 

komplekse problemstillinger, og ikke to 
af dem er ens. De har typisk en porteføl-
je af flere tunge ting med sig i bagagen, 
forklarer Regina Lamscheck-Nielsen og 
nævner i flæng hjemløshed, kriminalitet, 
misbrug eller angst i en grad, så de ikke 
fungerer socialt. 

Et gennemgående træk er dog, at de har 
dårlige erfaringer med skolesystemet. Og 
når de har påbegyndt noget, falder de ofte 
fra. 

– De er ikke vedholdende i hverken 
økonomi, uddannelse eller relationer. De 
er på kanten og hele tiden ved at falde ud 
over – og nogle af dem har været på den 
anden side en del gange, siger hun.

På den anden side….
Alt det betyder dog, at de unge også har en 
styrke, et potentiale og nogle erfaringer 
med sig, som de på sigt kan trække på. De 
har dog brug for hjælp til at få øje på det 
og få det transformeret til dagens ”norm-
samfund”, som Regina Lamscheck-Nielsen 
kalder det. Og det er det, projektet hjælper 
dem med.

– Mange af de unge har for eksempel en 
særlig empati på grund af deres baggrund. 
Mange kan noget fagligt, selv om de er 
faldet fra en uddannelse tre gange. Og 
mange har noget med sig fra den anden 
side af loven. De har et udsyn i samfun-
dets lag, som jeg overhovedet ikke selv 
kunne drømme om at få. Og nogle har en 
livsvisdom med sig, som kan overraske.

Det særlige ved projektet er, at det går på 
tværs af sektorer og professioner. Hvad 
enten det gælder misbrugs-, frafalds- eller 
familiemæssige forhold – eller det hele 
på samme tid – skal den unge hjælpes 
mest gelinde igennem, og det sker bedst 
i samarbejde mellem alle instanser og 
kompetencer. Den unge bliver først slup-
pet, når han eller hun er havnet der, hvor 

Nu kan jeg i det mindste 
fortælle folk om mit liv.
”Malte”, 26 år, tidligere misbruger 
og nu i gang i praktikforløb

Jeg gør for første gang 
noget, der gør min mor 
stolt.
”Yonas”, 19 år, der nu er i gang med en 
EUD.
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FIRE FRISKE FRA FORSKNINGEN
YX

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

Voksen- og 
efteruddannelse  
af ledige virker

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for 
Velfærd har undersøgt, om voksenefteruddannelse 
fremmer lediges vej til job. Ja, siger analysen – hvis 
uddannelsen målrettes efter typen af ledige. Generelt 
har dagpengemodtagere gavn af arbejdsmarkedsrettede 
AMU-kurser, mens kontanthjælpsmodtagere har gavn af 
almene voksen- og efteruddannelseskurser.
www.vive.dk

Mulighed for at øge  
OBU-indsatsen

Der er flere steder at sætte ind, hvis man skal have flere 
voksne til at deltage i ordblindeundervisning. Det viser 
en ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). 
Antallet af voksne deltagere i ordblindeundervisning 
for voksne (OBU) er faldende, men både virksomheder, 
udbydere og de ordblinde kan selv gøre en række ting, 
som gør det mere attraktivt for voksne ordblinde at 
deltage. Det viser resultaterne fra EVA, der har undersøgt, 
hvilke faktorer der kan fremme og hæmme voksne 
ordblindes deltagelse i ordblindeundervisning. En positiv 
faktor er rollemodeller.
www.eva.dk

Erhvervsskolernes 
fysiske rammer er 
vigtige for at fastholde 
elever

I en ny analyse fra tænketanken DEA står det klart, at 
de fysiske rammer på erhvervsskolen spiller en stor rolle 
for, hvordan eleverne trives. De fysiske rammer har for 
eksempel stor betydning for både elevernes motivation, 
faglige udvikling og sociale velvære. Især rummenes 
fleksibilitet er vigtigt for eleverne. De foretrækker blandt 
andet rum, der formår at integrere teori og praksis og 
indbyder til vekslen mellem faglige og sociale aktiviteter. 
Det har også en tydelig indvirkning på elevernes 
identifikation med deres fag og på opbygningen af 
fællesskaber omkring deres fagidentitet, hvis lokalerne 
har tydelige fagmarkører, og rammerne afspejler rigtige 
erhverv.
www.DEA.dk

Gabet mellem pigers 
og drenges karakterer 
vokser

Pigernes karakterer stikker af fra drengenes – og den 
udvikling vokser. Det gælder også, når man ser på 
forskellen mellem piger med efterkommerbaggrund 
og drenge med etnisk dansk baggrund. Det viser ny 
analyse fra tænketanken Kraka. Historisk set opnår 
elever med efterkommerbaggrund ellers i gennemsnit 
lavere karakterer i grundskolen end elever med etnisk 
dansk oprindelse. Mønsteret blev brudt i 2020, hvor 
piger med efterkommerbaggrund opnåede lige så høje 
standpunktskarakterer som etnisk danske drenge. Det 
er overvejende et resultat af, at pigerne stikker af fra 
drengene på tværs af herkomst, og udviklingen ser ud til 
at fortsætte.
www.kraka.dk
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Har du travlt, og ople-
ver du samtidig høje 
følelsesmæssige 
krav eller uklare og 
modstridende krav i 
dit arbejde som un-
derviser? Så er det 

værd at være opmærksom på, hvordan 
det påvirker dig mentalt.

Det viser ny forskning fra Det Natio-
nale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 
(NFA), som har undersøgt konsekven-
serne, når forskellige belastninger i 
det psykiske arbejdsmiljø optræder 
samtidig. 

Arbejdstilsynet tager den nye viden 
alvorligt. Derfor har tilsynet sat et 
pilotprojekt i gang i undervisnings-
branchen. Det indebærer, at Arbejdstil-
synet det næste halve år har en særlig 
opmærksomhed på kombinationer af 
belastninger i det psykiske arbejdsmiljø 
under tilsyn på blandt andet ung-
domsskoler, tekniske skoler, fagskoler, 
HF-kurser og kulturelle undervisnings-
tilbud på blandt andet aftenskoler. 

Dialog skal fremme forebyggelse
Studiet fra NFA undersøgte disse fire 
forskellige kombinationer: 

– Høje følelsesmæssige krav + stor 
arbejdsmængde og tidspres. 

– Høje følelsesmæssige krav + ar-
bejdsrelateret vold eller trusler. 

– Stor arbejdsmængde og tidspres + 
arbejdsrelateret vold eller trusler. 

– Stor arbejdsmængde og tidspres + 
uklare krav og modstridende krav.

Hvis de kombinerede faktorer er 
på spil i dit daglige arbejde, bliver 
belastningernes ekstra farlige for din 
psykiske trivsel, viser resultaterne. Der 
opstår, hvad forskerne kalder en kom-
binationseffekt, som øger risikoen for 
depression og langvarigt sygefravær.

– NFA’s rapport viser, at de her fire 
kombinationer optræder inden for 
undervisning. Vores egne erfaringer er 
også, at kombinationerne er til stede, 
når vi har været på tilsyn på skolerne. 
Derfor vælger vi nu at prøve det af som 
et pilotprojekt i netop undervisnings-
branchen, siger tilsynschef i Arbejdstil-
synet Michael Dam. 

– Når de her udvalgte kombinationer 
af påvirkninger kan øge risikoen for 
sygefravær og depressive symptomer, 
er det selvfølgelig noget, vi vil handle på 
som myndighed. Projektet skal give os 
erfaringer med, hvordan vi bedst omsæt-
ter viden til handling. Det kan vi både ved 
at forklare virksomhederne om den her 
øgede risiko og klæde dem på til bedre 
forebyggelse, når vi er ude på tilsyn. Er 
det relevant, kan vi også give påbud.

Følelser, uklare krav og tidspres
Inden for undervisning er det særligt 
to af kombinationerne, der gør sig 
gældende. 46 procent oplever høje 
følelsesmæssige krav kombineret med 
stor arbejdsmængde og tidspres, mens 31 

Kombination af
psykiske belastninger
er farligt for dit helbred 

Svar, som kan afsløre 
tegn på belastninger
I NFA’s studie har man under-
søgt faktorer i det psykosociale 
arbejdsmiljø ud fra en række 
spørgsmål:
Stor arbejdsmængde og 
tidspres: Hvor ofte oplever du, 
at du ikke har tid nok til alle dine 
arbejdsopgaver? Er det nødven-
digt at holde et højt arbejdstem-
po? Hvor ofte får du uventede 
arbejdsopgaver, der sætter dig 
under tidspres? Hvor ofte har 
du tidsfrister, der er svære at 
overholde?
Høje følelsesmæssige krav: 
Hvor ofte bliver du følelsesmæs-
sigt berørt af dit arbejde? Hvor 
ofte har du i dit arbejde kontakt 
til personer, der befinder sig i 
vanskelige situationer?
Uklare og modstridende krav: 
Hvor ofte ved du helt klart, hvad 
der er dine arbejdsopgaver? Hvor 
ofte bliver der stillet modsatrette-
de krav til dig i dit arbejde?
Arbejdsrelateret vold: Har du 
inden for de sidste 12 måneder 
været udsat for fysisk vold på din 
arbejdsplads? Har du inden for de 
sidste 12 måneder været udsat for 
trusler om vold på din arbejds-
plads?

På baggrund af et nyt studie fra Det Nationale Forskningscenter 
for Arbejdsmiljø sætter Arbejdstilsynet nu spot på det psykiske 
arbejdsmiljø i undervisningsbranchen. Målet er at forebygge 
depression og langvarigt sygefravær. 

procent er udsat for stor arbejdsmængde 
og tidspres kombineret med uklare krav og 
modstridende krav. 

Ser man på høje følelsesmæssige krav 
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i samspil med en stor arbejdsmængde 
og tidspres, så er risikoen for depression 
mere end dobbelt så stor, hvis du oplever 
begge faktorer, som hvis du kun er udsat 
for én eller slet ingen af dem. De to på-
virkninger forstærker simpelthen hinan-
dens effekt, og gør risikoen for depressive 
symptomer endnu større.

Faren ved både at have travlt og være 
følelsesmæssigt involveret i jobbet er, 
at du kan mangle tid til at drage ordent-
lig omsorg for dine elever og kursister, 
hvilket kan tilspidse konflikter og dermed 
trække endnu mere på dine følelsesmæs-
sige ressourcer. Som personalegruppe 
gør tidspres det også sværere at være 
opmærksomme på hinanden i dagligda-
gen, og det kan være en barriere i forhold 
til forebyggende initiativer på skolen.

Belastninger er ofte et vilkår 
Ved stor arbejdsmængde og tidspres 
kombineret med uklare og modstridende 
krav sker der en forstærket kombinations-
effekt, når det handler om langvarigt 
sygefravær. Det vil sige, at de to faktorer i 
samspil skaber en signifikant højere risiko 
for en sygemelding over seks uger. Risiko-

en for depressive symptomer stiger også, 
når de to belastninger er på spil samtidig.

For at undgå, at du som medarbejder 
oplever uklare krav, er det vigtigt, at din 
leder er tydelig og fordeler klare roller og 
ansvar på arbejdspladsen. Er der travlt, 
kan det glippe. Omvendt kan uklare og 
modstridende krav i arbejdet også øge ar-
bejdsmængde og tidspres, hvis det skaber 
dobbeltarbejde.

Ifølge Michael Dam er løsningen ikke 
nødvendigvis, at belastningerne fjernes. 
Som underviser og vejleder kan det for 
eksempel være svært ikke at have følelser-
ne med på job, når eleverne kommer med 
forskellige forudsætninger og udfordrin-
ger i skoletasken.

– I langt de fleste jobs vil der være mod-
satrettede krav. Det er mange gange et 
grundvilkår. Det handler i høj grad om at 
forebygge, at det bliver til en belastning. 
Medarbejderne skal have mulighed for at 
håndtere de her krav på en måde, så de 
ikke bliver syge af det, siger tilsynschef i 
Arbejdstilsynet Michael Dam.

Forebyggelse kan blandt andet bestå i 
opkvalificering, øget indflydelse på eget 
arbejde, støtte og feedback fra kolleger 

Tilsyn: En mulighed  
for at få arbejdsmiljøet på  
dagsordenen
Et tilsyn er en mulighed for, at I kan 
få bragt udfordringer i det psykiske 
arbejdsmiljø frem i lyset. 

Den tilsynsførende vil ofte snakke 
med både AMR, TR og ansatte under 
tilsynet. Ved at være åben og ærlig, kan 
du hjælpe til, at problemer opdages 
og løses. Som ansat kan du stole på, 
at dine udtalelser er anonyme. Er det 
et varslet grundtilsyn, kan du rådføre 
dig med din arbejdsmiljørepræsentant 
eller din tillidsrepræsentant inden.

Som AMR og TR er det en god ide at 
tale med dine kolleger op til et tilsyn. 
Under tilsynet bør du oplyse Arbejds-
tilsynet om eventuelle udfordringer i 
det psykiske arbejdsmiljø.

og ledelse samt en viden i organisatio-
nen om, hvordan man håndterer psykisk 
mistrivsel.

Mere tilbundsgående tilsyn 
Generelt oplever Michael Dam en god dia-
log og samarbejde med virksomhederne 
om det psykiske arbejdsmiljø.

– Vi oplever, at mange har fokus på det 
– også fordi vigtigheden af et godt psykisk 
arbejdsmiljø har fået øget opmærksom-
hed i samfundet.

– Der er også kommet et stærkere regel-
grundlag, som tydeliggør, hvilke forvent-
ninger der er til ledelse og arbejdsmiljøor-
ganisationer, siger Michael Dam. 

Han peger på bekendtgørelsen om psy-
kisk arbejdsmiljø fra 2020. Den forpligter 
blandt andet arbejdsgivere til at sikre, at 
arbejdet kan udføres sundhedsmæssigt 
forsvarligt i forhold til netop stor arbejds-
mængde og tidspres, uklare eller modstri-
dende krav og høje følelsesmæssige krav.

Pilotprojektet i Arbejdstilsynet indebæ-
rer ikke flere tilsyn på de udvalgte skoler. 
Det er på allerede planlagte grundtilsyn, 
at der vil være et skærpet blik for kombi-
nationseffekter. 
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Der er skrivning i alle 
fag, og det er ikke 
kun dansklærerens 
ansvar at styrke 
skriftligheden, men 
alle læreres.

Sådan lød det fra 
uddannelsesleder Signe Skøt fra HF og 
VUC København Syd på Ord22-konfe-
rencen, som Uddannelsesforbundet var 
med til at arrangere i september.

Her stod hun sammen med  Peter 
Lützen, der arbejder i Nationalt Vid-
enscenter for Læsning og har været 
projektleder for en workshop om 
projektet ”Styrket Skriftlighed”, hvor HF 
og VUC København Syd og VUC Fyn har 
deltaget. I det toårige projekt har man 

arbejdet med at styrke lærernes kom-
petencer til at blive skrivevejledere for 
kursister med skrivevanskeligheder. 

At tale samme sprog
På HF og VUC København Syd blev der 
etableret et skrivecenter med fokus på 
blandt andet undervisning for ordblin-
de, FVU og specialpædagogisk støtte. 
Men man havde også en ambition om 
at være læse- og skrivevejledere for 
kollegerne på HF og AVU. Signe Skøt 
fortalte på konferencen, at det faktisk 
havde været noget af det sværeste ved 
at etablere læse- og skrivevejlednings-
funktionen: Hvordan man kunne få det 
læsevidenskabelige input formidlet til 
fagkolleger og omvendt. 

– Derfor så vi projektet som en mu-
lighed for at gøre det på en ny måde. Jeg 
så og gav feedback på undervisningen, 
hvor jeg kunne følge rammen om de 
ting, vi havde aftalt i workshoppen. Det 
var med til at styrke samarbejdet, fordi 
vi kom til at tale samme sprog, og fordi 
jeg var, hvor eleverne var. Det var noget 
af det, som det her setup kunne.  

Kursisterne skriver ikke selv
Lærerne skulle trænes i at være skrive-
vejledere. Og forud havde de udpeget 
grupper af kursister med skriftproble-
mer, som blev interviewet:

– Det var typisk kursister, som ikke 
afleverede opgaverne, og når de gjorde, 
var det med korte tekster. Alle, der er 

Tag hånd om kursisternesTag hånd om kursisternes
skrivevanskeligheder 
Alle lærere har stærke redskaber til at støtte skrivefærdigheder i 
undervisningen og et ansvar for at bruge dem, lyder det fra projektet 
Styrket Skriftlighed. Gode erfaringer og værktøjer blev delt på Ord22
konferencen. 
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ansat på FGU eller AVU vil formentlig 
kunne nikke genkendende til dette, sagde 
Peter Lützen, der fortalte, at der igennem 
disse interviews samlede sig en mængde 
empiri.

Ud fra det tegnede sig nogle overord-
nede tendenser. Først og fremmest, at 
kursisterne ikke skriver af sig selv. Hver-
ken i fritiden eller med værktøjer som 
sætningsstartere og skabeloner.

De bruger typisk en række undvigelses-
manøvrer for at blive fri – og indtaler må-
ske en besked i stedet for at skrive en sms.

– Det gør det svært, for det er noget 
af det, vi ofte bruger i undervisningen i 
forhold til de svage skrivere. Vi kan ikke 
påvirke, hvad de gør privat, men vi kan 
som undervisere påvirke selve ramme-
sætningen af undervisningen, slog Peter 
Lützen fast. 

Skrivning som holdsport
Helt overordnet forsøgte projektet at 
arbejde med struktur: Hvordan får man 
store skriftlige opgaver brudt ned, så man 
arbejder med overskuelige minimodeltek-
ster? For eksempel redegørelser. Ligesom 
der var et øget fokus på at få elever og 
kursister til at forstå, hvad opgaverne 
overhovedet gik ud på, hvorfor der blev 
lavet læseguides – også til mindre øvelser.

Som optakt til opgaverne lavede kursi-
sterne dem forud i fællesskab. En kursist 
skulle ved tavlen med hjælp fra de andre 
for eksempel markere de steder i en tekst, 
der gjorde den til en redegørelse.

– Det er et eksempel på, at skrivning 
ikke er en isoleret begivenhed, hvor man 
tager sin computer med og burer sig inde, 
men at det bliver en form for holdsport – 
vi skal finde ud af noget sammen. Og dem, 
der havde allersværest ved at skrive, viste 

sig også at kunne mestre denne opgave, 
oplyste Signe Skøt.

Opsøg kursisterne
En anden gennemgående erfaring af de 
forudgående interviews var, at kursister 
lægger afgørende vægt på relationen til 
den lærer, hvis time man skal skrive i.  

– Det tænker biologilæreren ikke 
nødvendigvis over, for han er jo biologi-
lærer. Men også her har man en særlig 
rolle i forhold til sine elever, som ikke kun 
handler om, at de skal være trygge ved at 
komme, men også om at give dem god 
sikkerhed og støtte i forhold til at produ-
cere opgaver, sagde Signe Skøt.

Peter Lützen forklarede, at man fra 
forskning i ordblindhed ved, at elever og 
kursister ofte bruger undvigelsesstrategier. 
De opsøger ikke selv biologilæreren, hvis 
de har brug for at høre, hvordan en opgave 
kan bygges op, eller hvis der er afleverings-
formater, de er i tvivl om: De går under 
radaren, medmindre man opsøger dem. 

– Så alle faglærere er nødt til at være 
meget eksplicit opsøgende i forhold til 
eleverne, lød det.  

Og det er faktisk en viden, der findes i 
en hvilken som helst didaktisk håndbog, 
sagde han og ridsede op: 

Læreren – dansklærer såvel som 
faglæreren – skal støtte planlægningen, 
lave eksplicit instruktion i præcist den 
tekstform, man ønsker eleven skal skrive. 
Man skal bruge modelteksterne, så eleven 
kan se, hvordan vellykkede løsninger kan se 
ud. I en didaktisk håndbog vil der også stå, 
at man skal arbejde med opsummeringer 
som en integreret del af undervisningen, så 
det foregår i fagene, mens læreren er der.

– Eleverne siger det, forskerne siger det 
– men det er ikke nødvendigvis det, ele-
verne får. Faktisk handler det meget ofte 
om slutmålstænkning, altså tænkning i 
eksamen, og nogle gange allerede fra dag 
ét, sagde Peter Lützen.

Brug en burger som model
Peter Lützen fik af de medvirkende lærere 
i projektet nogle eksempler på opgaver. 
Og ud fra dem fandt han nogle gennem-
gående træk i de vellykkede af slagsen. 
Dem sammenlignede han med en burger. 
I toppen er der en ordentlig introduktion 
af for eksempel en person, som står for 
et citat. Dernæst et velvalgt citat eller 

Et lille råd:
Det kan være en god idé at lægge 
ansvaret for feedback af en tekst hos 
skriveren i stedet for læseren: Skrive-
ren formulerer to ting, som han eller 
hun gerne vil have feedback på. 

Ny aftale om ordblinde-
venlige læringsmiljøer
Folketingets partier har netop 
indgået en aftale om at løfte det 
inkluderende og ordblindevenlige 
læringsmiljø i FGU. Det afsættes 
der 44,4 millioner kroner til fra 
2023-2026. Derudover afsættes der 
fem millioner kroner til at udvikle vi-
dens- og inspirationsmateriale samt 
temadage om, hvordan man kan 
skabe et ordblindevenligt undervis-
ningsmiljø på både FGU og øvrige 
ungdomsuddannelser.

Projekt Styrket 
 skriftlighed…
… blev gennemført i 2017-2019. Formålet 
har været at udvikle lærernes kompetencer 
som skrivevejledere ved større opgaver. 
VUC Fyn og HF og VUC København Syd 
deltog i tre grupper. En SSO-gruppe (Større 
Skriftlige Opgaver på HF) samt en historie- 
og danskgruppe. Fagene var valgt, fordi der 
her er store skriftlige krav. 
Læs mere på  
https://www.videnomlaesning.dk/projekter/
styrket-skriftlighed-paa-hf/

lignende. Og i bunden af burgeren en 
udlægning af teksten:

– Den struktur kan bruges på mange 
opgaver, sagde han og tilføjede, at det 
sværeste er at udlægge teksten. For her er 
eleven eller kursisten nødt til at bruge sin 
viden og de bøger, vedkommende har læst 
forud i undervisningen. 

– Fordelen er, at man som underviser 
kan arbejde meget præcist med, hvordan 
teksten kan blive bedre: Er alle tekst-
elementer med, er introduktionen god, 
citatet velvalgt, og viser udlægningen, 
om der er opnået viden, sagde han og 
understregede, at alt basal undervisning 
handler om det – at iagttage noget i ver-
den med et fags terminologi:

– Og her har man en skriftlig måde at 
gøre det på. Så opnår man at opsummere 
det, som samtidig opfylder slutmåls-
kravene.  

Og hvad har slutmålet været for det 
toårige projekt? Blev lærerne stærkere 
rustet som skrivevejledere – og fik kur-
sisterne løst deres skriveblokeringer?

Ja til begge dele. Før projektet afleverede 
cirka halvdelen af kursisterne den obliga-
toriske historieopgave på første del af HF. 
Efter projektet afleverede alle kursisterne 
opgaven. 
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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. 

Formativ evaluering 
AF TORBEN SPANGET CHRISTENSEN, 
 VIBEKE CHRISTENSEN, CAMILLA 
 KØLSEN PETERSEN & ANKE PIEKUT.  
FORLAG: FRYDENLUND. ANTAL SIDER: 
202. PRIS: 349,95 KRONER.

    

Formativ evaluering beskæftiger sig 
med begrebet og fænomenet forma-
tiv evaluering. I bogen er der fokus 
både på formativ evaluerings høje 
kompleksitet og de dilemmaer, som 
undervisere kan møde, når de skal 
arbejde med formativ evaluering, lige-
som barrierer og kommunikationen 
omkring emnet konkretiseres.

Bogen består af 11 kapitler, der 
gennemarbejder evalueringsbegrebet 
og giver underviseren redskaber til at 
varetage evalueringen i praksis. Det 
er dog ikke færdigleverede metoder, 
bogen peger i større grad på de dybere 
overvejelser og spørgsmål, der kan 
være relevante for en underviser at 
reflektere over i arbejdet. 

I kapitlerne er indholdet blandt 
andet en introduktion til begrebet 
og fænomenet formativ evaluering, 
formativ evaluerings grundform eller 
indre kompleksitet, peer feedback 

Lærerfaglige 
begreber – 
pædagogisk 
opslagsbog 2. udgave
AF STEEN TOMMY LARSEN. FORLAG: 
HANS REITZELS FORLAG. ANTAL SIDER: 
355. PRIS: 240 KRONER.

    

”Lærerfaglige begreber er en opslags-
bog til læreruddannelsen”, skriver 
forlaget. Den henvender sig først og 
fremmest til lærerstuderende, ja, men 
både form og indhold gør den til et 
oplagt bekendtskab for alle med inte-
resse for undervisning, pædagogik og 
didaktik.

”Bogen beskriver, forklarer og dis-
kuterer begreber og teorier fra fagene 
pædagogik, psykologi og didaktik”, 
står der i forlagets pressemeddelelse. 
Undertitlen ”pædagogisk opslagsbog” 
understreger også, at bogen kan gøre 
nytte i flere miljøer. Som del af et 
fælles fagbibliotek eller privat som 
en håndsrækning for den enkelte 
studerende.

I bogens introduktion kan læses, 
at ”…. intentionen først og fremmest 
er, at den fritlægning af pædagogiske, 
psykologiske og didaktiske begreber, 
som bogen foretager, skal kunne sti-
mulere din begavelse og interesser di-
rekte og mærkbart”. En direkte appel 
til læseren om et seriøst engagement!

”De faglige begreber og diskussio-
ner, som er i spil i bogen, udspringer i 
bund og grund af den samme faglige 
intention: Nemlig at blive klogere 
på, hvad undervisning er eller bør 
være (…)”, skriver forfatteren i bogen. 

samt et kapitel om formativ fagdidak-
tisk evaluering.

Bogen benytter illustrationer og 
modeller til at redegøre for betyd-
ninger og skabe strukturer, der kan 
være brugbare i lærergerningen, når 
lærere skal bryde ud af det, som for-
fatterne kalder for usikkerhedszonen. 
Dette skaber et fint overblik og en 
dybere forståelse for læseren, og for 
mit vedkommende er det også et for-
nøjeligt afbræk i en stærkt faglitterær 
bog, hvor tungen gerne skal holdes 
lige i munden. 

Som underviser på 12. år kan det 
godt føles lidt rustent at læse akade-
misk, og denne bog er bestemt ikke 
en almindelig søndagslæsning for mit 
vedkommende. Afsnit skulle genlæses 
og begreber slås op. Denne anmelder 
er dog ikke i tvivl om, at bogen vil 
være relevant på enhver lærerstude-
rendes hylde, ligesom den vil kunne 
skabe spændende refleksioner og god 
sparring med mine kolleger på VUC. 
Jeg satte især pris på de genkendelige 
situationer og dilemmaer, der bliver 
stillet op i kapitlerne. Det er van-
skeligt ikke at nikke eller trække en 
smule på smilebåndet, når man læser 
de velkendte overvejelser i brugen af 
formativ evaluering.

Anmeldt af  
Henriette Borup

Denne bog er 
bestemt ikke 
en almindelig 
søndagslæsning for 
mit vedkommende



4% i rente* på din lønkonto 
Ud over de økonomiske fordele er vi en 
bank som alle andre. Du kan bruge os til 
det hele – fra lønkonto til investering. Alt 
fra opsparing til realkredit og råd givning 
om boligkøb.

Vores rødder er i faglige fællesskaber
At tage ansvar for hinanden ligger i  
vores DNA. Lån & Spar tager klima,  
bæredygtighed og etik alvorligt. Godt  
hjulpet på vej af en engageret bestyrelse, 
som også ønsker at give medlemmer af  
Uddannelsesforbundet særligt favorable 
vilkår.

Lån & Spar er ejet af bl.a. 
Uddannelsesforbundet.  
Det betyder jo ikke, at  
du absolut skal vælge os. 
Bare at det er en god ide lige 
at tjekke de fordele,  
du får som medejer.

Hvad har  
Uddannelses
forbundet med  
dit valg af bank  
at gøre?

Lån &
 Spar Bank A

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

*Sådan får du 4% i rente på din lønkonto
Du er medlem af Uddannelsesforbundet og har afsluttet 
din uddannelse. Du samler hele din privat økonomi  
hos Lån & Spar (LSBprivat®Løn er en del af en samlet 
pakke af produkter og services, som din økonomi kredit-
vurderes ud fra).
De 4% i rente er på de første 50.000 kr. på lønkontoen. 
Fra 50.001-500.000 kr. er renten 0,5%. Derefter er 
renten 0,75% på resten. Rentesatserne er variable  
og gælder pr. 7. november 2022. Se alle vilkår på  
lsb.dk/medlemsvilkaar. Du behøver ikke flytte dine 
realkreditlån. Men evt. ændringer og nye realkreditlån 
skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit.

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

PÅ
  LØ

NKONTOEN

FRA 7. N OV. 2022

Udd_2022-4_4%_Valg-A_220x275.indd   1Udd_2022-4_4%_Valg-A_220x275.indd   1 19.10.2022   10.5619.10.2022   10.56
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10 tanker om digital 
dannelse
AF STINE LIV JOHANSEN. FORLAG: 
DAFOLO. ANTAL SIDER: 164 . PRIS: 201,25 
KRONER.

     

Det er en overordentlig reflekteren-
de bog, som Stine Liv Johansen har 
begået. Let i tonen, spækket med kon-
struktive og essay-agtige erfaringer 
fra ungdomskulturen og Johansens 
eget liv.

Flere forfattere, fagfolk og sko-
lefaglige embedsmænd har forsøgt 
at indfatte og sammenfatte HVAD 
‘digital dannelse’ egentlig er for en 
størrelse, og denne bog cirkler – med 
10 tanker – omkring emnet, velviden-
de at der ikke ER nogen varm grød at 
nå ind til, men at den digitale kultur 
er kaotisk, fremspringende, vilkårlig, 
økonomidrevet og gennemgribende i 
alle menneskers hverdag.

Og hvad ER så egentlig digital 
dannelse? Bemærk at begrebet er 
sammenfattet af to ord. ‘Digital’ som 
basalt kan indkoges til binært 0 & 1. 
Og ‘dannelse’ som har århundreders 
humanistisk filosoferen bag sig. Og 
som mange stadig opfatter, som de 
skrevne og uskrevne omgangsformer 
borgerskabet sad på – indtil ung-
domsoprøreret fra 60’erne gjorde 
op med alt, hvad der bare lugtede af 
dannelse.

Digitaliseringen af vores kultur 
stiller sig på skuldrene af et ‘alment’ 
dannelsesbegreb, som fra 80’erne var 
under massive angreb og omstruktu-
rering.

Det er kommentarer som denne, der 
vidner om, at nutidens pædagogik og 
skolehistorie bygger på flere hundre-
de års skiftende opfattelse af, hvordan 
menneskelig erkendelse understøttes 
optimalt. Samtidig understreger den 
forfatterens solide ballast i både teori 
og praktisk undervisning.

Hvordan og hvorfor samfundet 
holder skole, er et endeløst, dynamisk 
sagsforhold. I denne bog bliver det 
tydeligt illustreret i viften af emner i 
de 39 kapitler. Hvert kapitel afsluttes 
med en kort liste over referencer og 
relevant litteratur.

Med løs hånd kan disse emner/ ka-
pitler give appetit på at gå i gang med 
”Lærerfaglige begreber –pædagogisk 
opslagsbog”.

- Almen didaktik – modeller
- Klasseledelse
-  Kommunikation og konflikt-

håndtering
- Sociale teknologier.

Hvert kapitel er således opbygget 
efter samme, faste struktur:

- Begreberne og teorien
- Et eller flere grafiske udtryk
- Begreberne i praksis
- Aktuelle udfordringer.

Som et nyttigt, sjældent og vel-
komment bidrag til faglitteraturen 
omhandler bogens sidste kapitel det 
uskarpe begreb, ”vejledning”. Her er 
delemnerne også teori og begreber, 
praksis og udfordringer.

Som det fastslås i introduktion, er 
pædagogikken det primære, når man 
taler om undervisning, opdragelse 
og uddannelse. Det er pædagogikken, 
der favner didaktikken, psykologi-
en, antropologien, filosofien og alle 
øvrige fagligheder, der tilsammen 
udgør drivkraften i opdragelse og 
undervisning.

Med den forståelse er der nok at 
tage fat på, når målet er at igangsætte 
og styrke indsigt, dannelse og livslang 
menneskelig udvikling.

Anmeldt af  
Marianne Bindslev

Måske derfor opfattes den digitale 
kultur som kaotisk. PC-introduktio-
nen og siden smartphones sparkede 
en åben dør ind, forstået som at en 
række af de begrænsninger, der ken-
detegner en klassisk dannelseskultur, 
var nedbrudt og aldrig rigtigt genrejst 
siden ungdomsoprøret.

Definitioner og afgrænsninger af 
hvad ‘digital dannelse’ ER – eller bur-
de være – forekommer derfor at være 
på konstant bagkant af en udvikling, 
hvor hver dag byder på en ny app 
og en ny historie om krænkelser på 
nettet.

Stine Liv Johansens 10 tanker – 10 
velskrevne esseays eller sociologiske 
udredninger – er noget af det bedste 
og reflektivt skarptsindige, som 
denne anmelder har læst i de snart 40 
år, han har beskæftiget sig med IT og 
digital kultur. Fra ‘grimme’ selfies til 
groteske Fake News foldes tankerne 
ud, sammenfattes og klargøres til 
næste tanke-kapitel. Vil man have 
mere, afslutter forfatteren med et 
sæt ‘referencer’ – litteraturlister – til 
hvert af de 10 tankerækker.

Bogen anbefales til alle lærere, 
formidlere, kursusinstruktører – alle, 
der anvender digitale platforme og di-
gital kommunikation som led i deres 
arbejde. Bogen giver ikke en masse 
svar, men den opfordrer os til at stille 
de spørgsmål, vi ikke nåede at stille 
til dannelse, inden den digitale kultur 
rullede ud.

Anmeldt af  
Verner Lynge

Digitaliseringen af 
vores kultur stiller 
sig på skuldrene 
af et 'alment' 
dannelsesbegreb.
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Se tjm-forsikring.dk/indboforsikring

Indboforsikring til dig
 Vælg den pakkeløsning, der passer dig

 Få boligalarm og cykelfordel med

 Du kan vælge 0 kr. i selvrisiko på alle skader

Se, om  
du også  

kan spare  
penge!

FEB. 2022

Forsikring
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fra
uddannelses
forbundet

Bliv
– opdateret på

– inspireret til og
– klogere på

forbundets tilbud

Tilskud til julen
Det er trange tider økonomisk for mange, men der kan være hjælp at 
hente:

Er du medlem af Forbrugsforeningen, så husk at bruge dit kort til 
indkøb. Den bonus, du har optjent gennem året, bliver i år udbetalt 
den 20. december.

Det vil sige, at der stadig er tre dage tilbage til juleindkøb.

Særlige vilkår i ”Uddannelsesbanken”
Der kan også være hjælp at hente, hvis du er kunde i Lån & Spar-ban-
ken. Den er ejet af 50 faglige organisationer – blandt andet Uddan-
nelsesforbundet – og banken har derfor målrettet sine tilbud til med-
lemmerne her.

Blandt andet kan man få en lønkonto med en rente på tre procent 
af de første 50.000 kroner, en kassekredit med en favorabel rente, 
hjælp til købet af en grøn bil med en rente på 1,75 procent – eller til 
øvrige biler på særlige lånevilkår.

Lej en feriebolig i det nye år
Fra 6. januar klokken 09:00 i det nye år er det muligt at booke en 
feriebolig i næste sæson. Her kan du som medlem af Uddannelses-
forbundet leje en af forbundets ferielejligheder og sommerhuse for 
hele året.

I højsæsonen lejes de ud fra lørdag til lørdag, men på andre tids-
punkter af året kan du også leje dem i blot et par enkelte dage. 

Du har mulighed for at leje:
• en lejlighed i København
• et sommerhus på Fanø
• et sommerhus på Møn
• en lejlighed i Malaga

Du kan se, hvad der er ledigt og selv booke på  
https://uddannelsesforbundet.bookhus.dk/

Er du kunde hos TJM Forsikring, kan du også leje:
• en ferielejlighed i Berlin
• et sommerhus på Langeland
• et sommerhus i Klint
• et sommerhus i Lønstrup
• et sommerhus i Ertebølle
plus en ødegård i Hylta i Sverige.

Det er besluttet, at ødegården skal sælges. Men indtil det sker, kan 
du stadig leje den. Vi kender desværre ikke datoen for salg endnu, 
men sker det i den periode, hvor du har booket, får du selvfølgelig 
information om det hurtigst muligt.

Her skal du logge ind på  
https://uddannelsesforbundet-tjm.bookhus.dk/

Du kan nu selv booke online, og det betyder, at vi har afskaffet book-
ning pr. mail og telefon.

MODELFOTO: COLOURBOX
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Et fagligt rådAf Amalie Ferdinand,  
Forhandlingschef

Vi forstår din 
faglighed

Danmarks 
bedste a-kasse 
for lærere og 
undervisere 

Bliv medlem · laka.dk/bliv

m
ed

le
m

Få styr på nyt arbejdsår og overtid
Årsskiftet nærmer sig. Det betyder for mange 
undervisere, at et arbejdsår afsluttes, og et 
nyt begynder. Når man underviser på en kom-
munal eller statslig arbejdsplads med kalen-
derarbejdsår – også kaldet kalender årsnorm 
– skal arbejdstiden opgøres ved årsskiftet. 
Forud for den nye normperiode skal du have 
en opgaveoversigt for det kommende år. 

Sammenhæng i opgaveoversigt
Du skal på en kommunal eller statslig arbejds-
plads have din opgaveoversigt senest fem 
uger fø,r den nye normperiode begynder. 

Formålet med en opgaveoversigt er, at 
du kan vurdere sammenhængen mellem de 
opgaver, du skal løse, og den tid, du har til at 
løse dem. Du skal have mulighed for at drøf-
te dette med din leder forud for, at du får din 
opgaveoversigt. 

Opgaveoversigten skal indeholde plan-
lagt/estimeret tid på:  Undervisning, indivi-
duel forberedelse, opgaver, der planlægges 
indholdsmæssigt senere på året og opgaver 
på mindst 60 årlige timer. Mindre opgaver 
kan samles i opgavekategori.

For lærere på deltid skal der tages højde 
for/tilpasses i antallet af undervisningsti-
mer, fællesaktiviteter, møder med videre.

Opgørelse af arbejdstid
Du skal som kommunal og statslig underviser 
mindst ved udgangen af hver tredje måned 
have en opgørelse over det antal timer, du 
har arbejdet. På den måde kan du løbende 
følge med i, hvor meget du har brugt af din 
årlige arbejdstid. 

Når arbejdsåret slutter, skal din præste-
rede arbejdstid gøres op, og du skal have 

besked på, om du har overtid. Det er din 
ledelse, som har ansvar for, at din arbejds-
tid opgøres korrekt. Vi anbefaler dog, at du 
også tjekker din opgørelse igennem.

Som fuldtidsansat arbejder du 1.924 
timer om året inklusive din ferie og søgne-
helligdagene. Har du arbejdet mere, har du 
overtid. Yderligere timer end normperiodens 
udmønter 50 procent afspadsering eller ud-
betaling. 

Din tillidsrepræsentant kan hjælpe
Hvis du oplever problemer, er der hjælp at 
hente hos din tillidsrepræsentant, som kan 
fortælle, hvilke aftaler, der er lokale, og hvor-
dan I kan komme videre, hvis der er proble-
mer i forhold til oversigt og opgørelse. 



I pakken får du to velkendte grundbøger, 
et træningsmodul om egenkontrol og et 
forløb om æg - alt sammen digitalt.  

Vi udvider løbende pakken med træningsmoduler 
samt forløb til andre fødevaregrupper; frugt og 
grønt, fisk, mejeri, kød og fjerkræ. Alle forløb er 
gennemsyret af en bæredygtig tilgang – vi giver 
bl.a. tips til brug af rester, så I undgår madspild 
og opfordrer til at bruge råvarer i sæson.

Bestil her 
prx.dk/gastronom

Tag fat i Lisa Toft, hvis du 
er interesseret i pakken 

Lisa Toft 
Tlf.: 2213 5595  
lto@praxis.dk
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Bogblok: 5.5 mm Rygbredde: 6.1 mm Totale bredde: 426.1 mm Total højde: 240 mm

Denne bog er skrevet til dig, der 

vil arbejde professionelt med mad. 

Grundtilberedningerne er nøglen til 

det håndværk, du uddanner dig til. 

Grundtilberedning er tilrette-

lagt med henblik på at formidle det 

faglige stof så letforståeligt som 

muligt. Teksten understøttes af et 

levende layout og en lang række 

fotos, som er udarbejdet specielt 

til formålet. 

Grundtilberedning er mål rettet 

undervisning på hovedområdet 

Fødevarer, jordbrug og oplevelser 

på erhvervs uddannelserne, men 

er også velegnet til undervisning 

på produktionsskoler og andre 

uddannelsesinstitutioner med 

grundtilberedning på skemaet. 
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