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KORT NYT

AF LUCAS V. ENGELL

Ny EEO-formand

AMU-TAL FOR LEDIGE HALVERET
I første halvdel af 2014 havde AMU den største nedgang i syv år
for ledige på seks ugers selvvalgt uddannelse. I første kvartal faldt
antallet af kursister fra 33.000 til 16.000 i forhold til samme kvartal året før, og i andet kvartal faldt tallet fra 26.200 til 13.757. I alt
var lidt over 30.000 ledige på selvvalgte AMU-kurser, og det er det
laveste tal siden 2008.
Medlemmer af en a-kasse har siden juli 2013 haft ret til seks
ugers selvvalgt uddannelse efter fire måneders ledighed. Før da kunne man vælge de seks uger i løbet af de første ni måneders ledighed.

Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO), som er talerør for eleverne på de tekniske skoler, har fået
ny formand. Hun hedder Mie Hovmark og afløser Morten Ryom, som
har valgt at koncentrere sig om sin
nye rolle som folketingskandidat for
Socialdemokraterne i Nordjylland.

Ingen straffesag i Nordsjælland
Kort før jul ransagede politiet Erhvervsskolen Nordsjælland i en sag om bedrageri med offentlige tilskudskroner. Nu har politiet droppet sagen.
- Der bliver ingen straffesag. Vi har efterforsket og fundet, at vi ikke kan bevise noget straffemæssigt i sagen, siger politikommissær Keld Olesen fra Nordsjællands Politi.
Ransagningen i Hillerød var en del af en større sag, hvor et rengøringsfirma var mistænkt for svindel med VEU-godtgørelse.
Afgørelsen betyder, at Undervisningsministeriet igen overvejer at forsøge at stille nogen til ansvar for det generelle økonomiske kaos på den
nordsjællandske skole, der siden 2011 har kostet daværende direktør og bestyrelse deres poster og har ført til, at knap 90 medarbejdere har mistet jobbet. Undervisningsministeren har tidligere udtalt, at der skulle placeres et ansvar. Processen har imidlertid været skudt til hjørne, mens politiet efterforskede sagen mod rengøringsfirmaet. Nu skal ministeriet tage stilling på baggrund af de nye oplysninger.
- Vi vurderer stadig ansvarsspørgsmålet og håber på en snarlig afklaring, siger Kasper Warrer, der er kontorchef i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Kamp

Valg i sektionerne

Mors øjne skal åbnes

Sektionerne i Uddannelsesforbundet har holdt generalforsamlinger
forud for kongressen i november.
I VUC-lærernes og produktionsskolelærernes sektioner var der
kampvalg om formandsposten, og begge steder førte det til ny sektionsformand. Folkeoplysere og daghøjskolelærere samt vejledere
og konsulenter i det offentlige har også skiftet formænd, men her
skyldtes det, at de hidtidige formænd ikke genopstillede. Nu har
sektionerne følgende formænd:
VUC-lærerne: Lotte Klein (ny)
Produktionsskolelærerne: Per Nielsen (ny)
Folkeoplysere og daghøjskolelærere: Kirsten Christensen (ny)
Lærere i dansk som andetsprog: Anna Konstantelos Birke
Ungdomsskolelærerne: Jan Sylvest Andreasen
Vejledere og konsulenter: Janni Rosendahl (ny)
Ledergruppen genvalgte Steen Devantier, og Mogens Larsen
repræsenterer fortsat seniorerne.
Se de nye bestyrelser på uddannelsesforbundet.dk
Se også kandidaterne til formands-, næstformands- og hovedbestyrelsesvalgene her i bladet (s. 18-23) og på uddannelsesforbundet.dk

Danske Erhvervsskoler har sat gang i en kampagne, der skal
"nuancere mødres syn på ungdomsuddannelserne". Mødre til
unge, der står over for at vælge ungdomsuddannelse, skal få
øjnene op for de mange spændende muligheder, der ligger i erhvervsuddannelserne.
- Mange forældre anbefaler per automatik deres teenager
at vælge det almene gymnasium. Men jeg tror ofte, det bunder
i, at forældre ikke kender til de mange andre spændende muligheder. Og det vil vi gerne lave om på, siger Ib Haahr, næstformand i Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne.
”Mor-kampagnen” består blandt andet af hjemmesiden
ungkarriere.com, events og konkurrencer.
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Pædagogiske tilsyn skal styrkes

Af Hanne
Pontoppidan
formand for
Uddannelsesforbundet

FOLKETINGET LOVGIVER. Ministerier og kommuner skal
holde øje med, at eksempelvis uddannelsesinstitutionerne
lever op til de gældende love. Gennem årene er der sket
et markant skred i, hvad dette indebærer.
For år tilbage var fokus på overholdelse af lovens intentioner og på elevgruppens rettigheder – altså fokus
på lovgivningen i relation til borgeren. I dag er der sket
et skred, så fokus stort set alene retter sig mod, hvorvidt der sker et misbrug af offentlige midler – altså fokus
på økonomien i relationen til det offentlige/udbyderen.
I rigtig mange sammenhænge ses, at fokus flytter sig
som et pendul svinger, og der er ingen tvivl om, at de ovennævnte fokuseringer er to yderpunkter på pendulets rejse.
Når man - som nu – alene fokuserer på anvendelsen af
tilskudskronerne og det, der aktuelt vurderes som hardcore lovbrud, så får det betydelige konsekvenser for de
områder, der glider ud af fokus.
Vi ser, at pædagogiske tilsyn i den grad svigtes. Ingen
interesserer sig for, om uddannelsesinstitutionerne lever
op til intentionerne bag lovgivningen og til de dele af loven, der kvalitetssikrer tilbuddet for den enkelte borger.
DET BETYDER, at ingen myndigheder reelt påtager sig
ansvaret for, at indvandrere tilbydes dansk på den Danskuddannelse, de egentlig er berettiget til, eller at de får et
tilstrækkeligt timetal til at kunne klare kravene. Det betyder også, at ordblinde måske ikke genvisiteres, selv
om deres behov ikke er dækket. Og det betyder eksem-

pelvis også, at ingen myndigheder sidder inde med tilstrækkelig viden til at kunne gribe ind, hvis udsatte unge
sættes i farlige eller socialt uantagelige situationer, når
de institutionsanbringes. Derfor er vi i disse år vidne til
en række rigtig grimme sager, hvor udsatte borgere behandles helt uanstændigt.
Det stærke økonomifokus i tilsynet betyder også, at
dele af lovgivningen for nogle virker mindre relevant at
overholde. Eksempelvis ser vi nogle private AMU-udbydere, der ser stort på, at der i loven stilles krav til særlige
lærerkvalifikationer og til et voksenpædagogisk miljø,
der alene kan etableres via en solid gruppe fastansatte
lærere. Da ingen griber ind, kan de fortsætte med at tilbyde AMU-kurser udelukkende ved brug af timelønnede
lærere uden pædagogisk uddannelse. Noget, der er decideret er ulovligt, men som ingen tilsynsmyndigheder
i disse år prioriterer at forfølge. Det sænker kvaliteten,
det forvrider konkurrencesituationen, og borgerne er de
egentlige tabere.
VI HAR i den grad brug for at skubbe til pendulet, så det
ikke kommer til at hænge fast i sin nuværende yderposition. Det er derfor positivt, at ministeriet nu har taget initiativ til at udarbejde en vejledning om pædagogisk tilsyn i
forhold til Danskuddannelserne til kommunerne, men der
er behov for et betydeligt stærkere signal om, at det pædagogiske tilsyn skal i fokus fremadrettet. Konsekvenserne af at negligere det er både dyre og usympatiske. •

UDDANNELSESFORBUNDET
Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K, tlf. 7070 2722,
info@uddannelsesforbundet.dk, www.uddannelsesforbundet.dk.
Telefontid: mandag-torsdag kl. 9.00-12.00 og 12.30-15.30, fredag kl. 9.30-12.00.
Formand: Hanne Pontoppidan. Næstformand: Børge Pedersen. Sekretariatschef: Birgitte Johansen.
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Lærere skal arbejde gratis på lejrskoler
Lærerne i ungdomsskolen har fået nye arbejdstidsregler – med en enkelt undtagelse. Når det kommer
til lejrskoler, er alt ved det gamle. Og det er ikke i orden, lyder det fra Uddannelsesforbundet.
{ A F S I G N E DA M LU KOWS K I }

Da ungdomsskolelærerne mødte ind efter
sommerferien, var der kommet nye boller
på arbejdstidssuppen. Som de fleste andre lærergrupper får de nu løn for den tid,
de er på arbejdspladsen, og når de ikke får
løn, så har de fri. Lige bortset fra når lærerne tager på lejrskole med eleverne. Så
kan lærerne maksimalt få løn for 14 timer
i døgnet, selv om de fortsat har tilsynspligt
med eleverne i alle 24 timer.
- Der er ingen tvivl om, at hvis man er på
arbejde, skal man have løn, og det skal man
selvfølgelig også, hvis arbejdet er en lejrskole. Hvis kommunen kun vil aflønne for
14 timer, skal man ikke være på arbejde re-

NYHED!

sten af døgnet, siger Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.
Formand for KL’s løn- og personaleudvalg Michael Ziegler kan ikke se problemet. Han siger til folkeskolen.dk, at det jo
bare er ”business as usual”. Men det afviser Hanne Pontoppidan:
- Tidligere kunne man lave akkorder for,
hvordan tingene hang sammen, når lærerne
for eksempel skulle på lejrskole. Det kan
man sådan set også i dag, hvis man vil. Men
lov 409 definerer et princip om, at man arbejder og får løn, fra man kommer, til man
går, og det ville være helt urimeligt, hvis det
ikke gjaldt alle former for arbejde.

Uddannelsesforbundet opfordrer lærere,
som tager på lejrskole, til at sikre, at de er
enige med ledelsen om lejrskolens varighed, hvis der kun medregnes 14 timer per
døgn. Det skal bruges til at kræve godtgørelse, hvis forbundet og Danmarks Lærerforening via LC vinder en kommende faglig voldgift om sagen.
- Vi er nødt til at gå videre med denne
sag, når arbejdsgiverne har det synspunkt,
at vores medlemmer skal arbejde i deres
fritid, lyder det fra formanden. •

stuDiErEjsEr 2015
Vi har gjort det meget lettere at
arrangere studierejsen - og spare tid.
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Der kom
to damer fra
kommunen …
Det pædagogiske tilsyn
med sprogcentrenes arbejde
skal styrkes, og lige nu
arbejder kommunernes og
regionernes forskningsinstitut
KORA med at finde en form
til det. På Vestegnens Sprogog Kompetencecenter har
man haft glæde af et
tilsyn – af flere grunde.
Læs her hvorfor.

UDDANNELSESBLADET 11-2014

{ A F D O RT H E P L E C H I N G E R - T E G N I N G : N I E L S P O U L S E N }

V

estegnens Sprog- og Kompetencecenter i Brøndby fik i foråret meget fine karakterer ved et pædagogisk tilsynsbesøg af ”to damer fra kommunen”. Sprogcenteret har generelt været glad
for besøget og det blå stempel, det medførte. Det betyder, at mennesker med indflydelse på, hvad kommunen vælger af sprogundervisning for voksne, har givet god respons på den pædagogiske vej, man har
valgt at slå ind på her. Derudover har det givet konstruktiv inspiration til, hvordan man
kan følge den fremover:
- Tilsynet har ikke sat nogen dogmer eller restriktioner op, men lagt nogle spørgsmål ind i deres rapport, som er af reflekterende karakter, og dem kan vi forholde os til
i vores videre arbejde, fortæller tillidsrepræsentant Jette Søe fra Vestegnens Sprogog Kompetencecenter, VSK, om tilsynet.
Instituttet for Kommuners og Regioners
analyse og forskning, KORA, har netop
meldt de første anbefalinger ud om, hvor-

dan man bedst styrker det pædagogiske tilsyn og dermed kvaliteten af sprogundervisningen for voksne. Det er Undervisningsministeriets Kvalitets- og Tilsynsstyrelse, der
fører tilsyn med knap 1200 selvejende uddannelsesinstitutioner og deres tilskud på
mere end 30 milliarder kroner, som gerne vil
vide det. Og i KORA anbefales det, at man
i stedet for at give nogle stringente krav til
de metoder, kommunerne skal bruge i det
pædagogiske tilsyn, giver plads til ”meningsfulde lokale tilpasninger”.
Meldingerne fra Vestegnens Sprog- og
Kompetencecenter er, at de har været meget glade for netop denne mere reflekterende metode, som man pædagogisk kan
bruge til at arbejde videre med. Men også,
at det pædagogiske tilsyn faktisk kan bruges - også på andre måder:

TILLIDSREPRÆSENTANTERNE:

Det stiller
os stærkere
- kursisterne har givet os nogle rigtig
pæne målinger, og derfor kan vi tage det
lidt roligt. Vi er meget glade for tilsynsrapporten, fordi den giver os et fingerpeg om,
at vi gør det godt inden for de rammer, vi har,
siger tillidsrepræsentant Jette Søe, VSK,
og henviser til, at der i rapporten, som er
skrevet på baggrund af de pædagogiske
tilsyn, der repræsenterer de syv brugerkommuner, blandt andet står:
At sprogcentret er velfungerende med
meget engagerede medarbejdere. At det
er tilsynets opfattelse, at ledelse og lærere går professionelt til opgaven og medvirker til både at skabe undervisningstilbud
af høj faglig kvalitet og et undervisningsmiljø med en åben, positiv og imødekommende atmosfære. ”Denne indsats resulterer i særdeles tilfredse kursister”, hedder det fra tilsynet.
Susanne Baun Sørensen, som også er
tillidsrepræsentant, siger:
- Tilsynsrapporten viser jo, at der er kvalitet i undervisningen med de nuværende
rammer. Den er altså ikke et argument for
at ændre eller stramme op.
Med andre ord satte rapporten ikke ligefrem lærerne i en dårlig forhandlingssituation, da for eksempel de nye arbejdstider på stedet skulle forhandles.
Rapporten forholder sig især til pædagogikken på stedet – blandt andet om
man bruger IKT og Cooperative Learning
i undervisningen, som man siger, at man
gør. Men i stedet for at konkludere har tilsynet altså omsat observationer til spørgsmål, som man kan reflektere videre over:
”Hvilket formål vil I opnå ved at anvende
IKT, og i hvilken grad er lærerne forpligtet på at anvende IKT i undervisningen?”,
hedder det blandt andet.
Og det er relevante spørgsmål, som vil
blive diskuteret på nogle møder her i efteråret, fortæller Jette Søe.
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LEDELSESREPRÆSENTANTEN:

Det er uhyggeligt
vigtigt, at kommunen
ved, hvad der foregår
at have kvalificerede øjne på, hvad der foregår i undervisningen, men det er også
uhyggeligt vigtigt, at nogle i kommunen ved, hvad der foregår helt ned i detaljen, og kan stå på mål
for det på et marked med benhård konkurrence, siger forstander på VSK, Lars Nordborg Olsen:
- Og til næste år kommer de to damer fra kommunerne – eller nogle andre – ud igen og kan
sige: "Nå, lad os så høre, Lars, hvor langt er I egentlig kommet med refleksioner på de punkter,
vi beskrev?" Og så vil de tage nogle interviews med lærerne og kursisterne om, hvorvidt de kan
mærke, om der er sket noget på skolen. Dét, der er tanken med tilsynet, er, at der er den store
omgang hvert andet år og en opfølgning på den hvert andet år.
Men ifølge loven er det kun hvert tredje år, kommunerne skal føre tilsyn?
- Vi laver det jo ikke for ministeriets skyld, men for vores egen. Vi har fundet en model, som
vi synes, passer os. I virkeligheden ville vi helst have kommunerne ud til det store tilsyn hvert år,
for jo mere, vi kan forventningsafstemme med vores kommuner – det vil sige, jo mere de ved,
hvad vi laver, og jo tryggere de er ved vores arbejde – des mindre er sandsynligheden for, at de
sætter os i udbud, siger han og tilføjer:
- Rigtig mange kommuner har jo ikke nogen, der er kvalificerede til et pædagogisk tilsyn. Vi
har en styregruppe, hvor to af personerne derfra har store kompetencer på undervisnings- og
evalueringsområdet. Sådan en kapacitet skal man jo bruge, når den er der.
I har fået fine roser i rapporten i forhold til den kvalitet, I leverer inden for de nuværende rammer,
er det ikke svært at argumentere for ændringer – for eksempel i forbindelse med arbejdstidsregler?
- Man kan jo ikke sove i en succes. Grunden til, at vi er der, hvor vi er i dag, er, at vi hele tiden
har udviklet os. Når der nu kommer en lov, der siger, at arbejdstiden skal ændres, er det klart, at
vi må se på, om vi yderligere kan gøre tingene bedre i det nye univers. Vi har valgt en model her,
hvor lærerne arbejder rigtig tæt sammen, og det er klart, at jo tættere de kan arbejde sammen om
fælles forberedelse, des større kvalitet tror vi også, deres arbejde får. Og skal man arbejde sammen, er det en fordel at være i nærheden af hinanden. Hos os får lærerne tre timer, som de kan
lægge, hvor de har lyst til, og resten af tiden skal de være på skolen, siger Lars Nordborg Olsen.
det er dejligt

Det siger KORA
et økonomisk, administrativt og pædagogisk tilsyn med danskuddannelserne for voksne udlændinge. Men det har haltet med især det pædagogiske tilsyn, og derfor har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen under Undervisningsministeriet bedt KORA om at tjekke,
hvordan tilsynet fungerer i praksis. Ud fra det skal KORA komme med anbefalinger til, hvordan
kommunerne kan styrke tilsynet.
KORA er netop blevet færdige med den første del af arbejdet. Undersøgelser i fire forskellige kommuner viser, at der er stor forskel på, hvordan det pædagogiske tilsyn føres i de fire
kommuner. Og det er vanskeligt for kommunerne at føre tilsyn med, om kvaliteten af sprogcentrenes pædagogiske indsats er i orden.
Derfor anbefaler KORA, at de i stedet fører et grundigt tilsyn med resultaterne af sprogcentrenes arbejde.
Hele undersøgelsen forventes færdig til januar næste år.

kommunerne skal føre

TILSYNSREPRÆSENTANTEN:

Gør de det,
de siger,
de gør?
- jeg repræsenterer en af samarbejdskommunerne omkring VSK, og derfor ser jeg på
det fra kursisternes eller borgerens synsvinkel: Er det godt nok dét, der sker på skolen,
og hvordan er det i forhold til de ting, sprogcentret melder ud? Når de siger, at de praktiserer Cooperative Learning, er det så dét,
de gør? spørger Lisa Overgaard.
Hun er pædagogisk-administrativ konsulent i Albertslund Kommune og har dels
været med i sprogcentrets styregruppe fra
samarbejdskommunerne, dels været del af
tilsynsbesøget sammen med en anden med
en pædagogisk evalueringsbaggrund. Tilsammen har de to udgjort ”de to damer fra
kommunen”, som Vestegnens Sprog- og
Kompetencecenter humoristisk kalder dem.
- Det overordnede for styregruppen er at
se, om kursisterne nu får den undervisning,
de har ret til. Og det kan et pædagogisk tilsyn helt klart bruges til – som én ud af flere
tilsynskilder, understreger hun.
Hvad kan egentlig få dig til at reagere ved
et tilsynsbesøg?
- Det handler dybest set om, hvad kursisterne lærer. Og om der er en sammenhæng mellem de ting, skolen melder ud,
at den vil, og det, man kan se ved et tilsyn.
Vi taler også med de forskellige grupper –
kursisterne, lærerne og ledelsen – og kan
se, om der er en vis konsistens i deres visioner for undervisningen og det, de så gør.
Hvis der ikke er, kan vi gå i dialog med skolen bagefter.
Har du nogen sinde været udsat for, at I
ved et pædagogisk tilsyn har vendt tommelfingeren nedad?
- Vi kan jo ikke i et pædagogisk tilsyn gå
ind og lukke en virksomhed, som for eksempel Arbejdstilsynet kan. Det har vi slet ikke
kompetence til, og det handler et pædagogisk tilsyn overhovedet ikke om. Alting kan
gøres på en anden måde pædagogisk, så
her handler det om, hvorvidt vi kan stå inde
for kvaliteten, der bliver leveret, eller vil vi
have den bedre eller på en anden måde. •

TIL DANSKUNDERVISNINGEN

BEGYNDERSYSTEMER
Til modul 1 og 2 og ’Arbejdsmarkedsrettet Dansk’
DU3:
På vej til dansk – trin for trin
Videre mod dansk – trin for trin
DU2:
Vi taler dansk 1

DANSK UDTALE

BREVE/SKRIFTLIG
FREMSTILLING
DANSK
TALESPROG
Alle bøger er velegnede ved klasseundervisning, differentieret undervisning, selvstændigt
arbejde, gruppe- eller pararbejde.
Læs mere på www.synope.dk

Randager 90, 2620 Albertslund
7020 2810, forlaget@synope.dk
www.synope.dk
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Tosprogede AMUkursister lades i stikken
De fleste tosprogede kursister på AMU går på almindelige kurser, som ikke er målrettet til tosprogede.
Derfor klarer de sig dårligere og får mindre udbytte af kurserne end etnisk danske kursister.
{ A F H E I D I K V I STG A A R D G ÜT T L E R }

K

un ganske få AMU-udbydere tilbyder kurser, som er målrettet
tosprogede kursister. Samtidig tager undervisningen på de ordinære AMU-kurser, hvor 96 procent af de tosprogede befinder
sig, ikke hensyn til deres særlige behov, og kun få steder er der tilbud
om supplerende danskundervisning knyttet til den faglige undervisning. Det viser en ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).
Konsekvensen er, at mange tosprogede kursister ikke får optimalt
udbytte af kurserne. Det viser tallene i EVAs undersøgelse tydeligt.
Der er nemlig stor forskel på, hvordan henholdsvis tosprogede kursister og kursister med dansk baggrund klarer sig.
Det er især markant på certifikatkurserne, som afsluttes med en
prøve. Her er andelen af kursister, som falder fra inden prøven, dobbelt
så stor blandt tosprogede kursister som blandt kursister med dansk
baggrund. Og hvis de tosprogede kursister når hele vejen frem til prøven, er sandsynligheden for, at de dumper, mere end tre gange så stor
som for kursister med dansk baggrund.

Tal fra undersøgelsen
I 2013 udgjorde tosprogede kursister ni procent af den samlede kursistgruppe på AMU.
2.323 kursister deltog i 2013 i et særligt forløb eller kursus,
mens der samlet set var 53.106 tosprogede kursister på AMU.
Under fem procent af de tosprogede gør altså brug af de særlige uddannelsestilbud.
Fire AMU-udbydere står for over 80 procent af aktiviteten på
de særlige forløb for tosprogede kursister:
29 pct.: AMU-Nordjylland
27 pct.: CELF
15 pct.: TEC
10 pct.: Tietgenskolen
Kilde: AMU for tosprogede kursister. Danmarks Evalueringsinstitut 2014.

Få prioriterer tilbuddet
Selv om regelgrundlaget for AMU siden 1960’erne har givet mulighed for at udbyde særlige tilbud til tosprogede kursister, er der kun
få, som udnytter det. EVA har i undersøgelsen set på aktiviteten hos
i alt 100 AMU-udbydere. Fire udbydere står for 82 procent af aktiviteten på de særlige tilbud for tosprogede, mens mange udbydere slet
ingen aktivitet har.
Der er altså meget stor forskel på, om tosprogede kursister rundt
om i landet har et reelt alternativ til de ordinære AMU-uddannelser,
og om de har mulighed for at deltage i et særligt tilrettelagt kursus
eller forløb, som tager udgangspunkt i deres sproglige udfordringer.
Rapporten fremhæver, at AMU-udbyderne står med et stort uudnyttet potentiale. Dermed risikerer samfundet at gå glip af et stort arbejdskraftpotentiale.
Men hvorfor udbydes og anvendes de særlige tilbud så lidt, når alt
tyder på, at flere tosprogede kursister kunne have glæde af mere målrettede tilbud? Hvad kan der gøres? Bliver der overhovedet gjort noget?
Uddannelsesbladet har konfronteret en række aktører på området
med de problemer, som rapporten ridser op, og bedt dem om at fortælle, hvad de mener, der skal gøres. •

AMU & TOSPROGEDE
AMU kan både tilbyde kurser, der er udviklet til tosprogede, og
særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, der er sammensat af
forskellige kurser. Undervisningen kan afholdes på andre sprog
end dansk eller med en kombination af dansk og et andet sprog.
AMU har udviklet forskellige kurser som er målrettet til tosprogede, for eksempel i dansk som andetsprog og introduktion til
det danske arbejdsmarked. Skolerne kan udbyde de forskellige
kurser enkeltstående ligesom andre AMU-kurser.
Den enkelte skole kan også tilrettelægge særlige uddannelsesforløb til tosprogede. Disse kurser består af mindst to AMUkurser eller enkeltfag. Ofte indgår dansk som andetsprog eller nogle af de andre AMU-kurser, der er udviklet til tosprogede. Det er muligt at forlænge de enkelte kurser, der indgår i
uddannelsesforløbet med op til 25 pct. Der kan eventuelt også
indlægges praktik.
Kilde: www.uvm.dk
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AMU Nordjylland står for næsten en tredjedel af alle de
AMU-kurser i hele landet, der er tilrettelagt specielt for tosprogede.

Her har de succes med tosprogede
{ A F H E I D I K V I STG A A R D G ÜT T L E R }

D

et står sløjt til med prioriteringen af
særlige forløb for tosprogede kursister hos AMU-udbyderne. Det viser en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Ud af 100 AMU-udbydere
tegner fire af dem sig for over 80 procent
af aktiviteten.
AMU Nordjylland er topscorer med 29
procent. Her har man i årevis haft en række
forskellige kurser, der er særligt tilrettelagt
for flygtninge og indvandrere.
Der er flere elementer i AMU Nordjyllands succes med aktiviteten for de tosprogede. Ét af dem er, at de har skabt efterspørgsel på kurserne. Den opstår blandt
andet via målrettede brochurer, infomøder
og annonceringer i distriktsaviser.
Samarbejde er afgørende
Kursusadministrationen forsøger at give besked, hver gang en flygtning eller indvandrer tilmelder sig, så de bliver sprogtestet og
visiteret til rette hold. Men allermest afgørende er det ifølge centerchef Knud Dal, at
der gennem mange år er opbygget et godt
samarbejde med jobcentre og a-kasser på
den ene side og med lokale virksomheder
på den anden side.
- Det er helt fundamentalt, for vi er af-

hængige af, at jobcentrene og a-kasserne
prioriterer kurserne, selv om de er længere
og dyrere. Og vi er afhængige af, at virksomhederne ansætter vores kursister. Og
det gør de. Cirka halvdelen af vores kursister kommer i job bagefter.
AMU-lærerne har deres egne kontaktpersoner hos jobcentrene og a-kasserne,
og lærerne spiller også en helt central rolle
i forhold til virksomheder, som tager kursisterne i praktik.
- Lærerne, som har den daglige kontakt
med kursisterne, er bindeled til virksomhederne. Det betyder meget, at det er dem, der
har med kursisterne at gøre i dagligdagen,
der også taler med virksomhederne. Vi kommer til at stå som garant for både deres faglige og personlige kompetencer.
AMU er overset
Skolen oplever stor tilfredshed med kursisterne fra virksomhedernes side, og praktikken er ifølge Knud Dal helt afgørende
for, at så mange komme i job, for de bliver
typisk hyret, hvor de var i praktik.
Noget tyder altså på, at AMU Nordjylland formår at klæde kursisterne på, så de
lever op til de krav, jobcentre og virksomheder stiller. Deres kursusforløb er skruet sam-

men, så kursisterne får lige meget danskog værkstedsundervisning, og skolen har
sine egne undervisere i dansk som andetsprog. Det er væsentligt, pointerer Knud
Dal, for de får et indgående branchekendskab. Og den tværfaglighed, det giver mellem det pågældende fag og dansk, er meget vigtig, mener han.
Ud over dobbelt lærerdækning og de faglige moduler indeholder kurserne en introdel, jobsøgning, arbejdsmarkedskendskab
og fire til otte ugers praktik.
Centerchefen er glad for aktiviteten. Dels
er det en aktivitet for skolen, og dels er der
et meget vigtigt arbejdsmarkedspolitisk mål
med aktiviteten. Men, mener han, det, som
AMU kunne gøre for målgruppen, hvis det
blev prioriteret, er overset. Ikke i Aalborg og
omegn, men på landsplan.
Det er dog ikke kun udbydernes ansvar.
- Da man i 1999 gik fra centrale taxametre på området og lagde det ud til kommunerne, styrtdykkede aktiviteten fra 475
årselever på landsplan i 1999 til bare 35
året efter. Så måske skal man starte et andet sted end skolerne, hvis man skal prioritere integration på arbejdsmarkedet, siger Knud Dal. •

næste side
En undersøgelse fra EVA viser, at under fem procent af de tosprogede kursister deltager i
AMU-systemets særlige tilbud målrettet tosprogede. Undersøgelsen viser også, at mange AMUudbydere slet ikke udbyder kurserne. Det er et problem, fordi sprogbarrierer tilsyneladende
sænker udbytte og gennemførselsprocenten blandt de tosprogede på ordinære kurser.
EVA’s evaluering peger på fem primære forklaringer på problemet. Hvad skal man gøre
ved det? Vi har spurgt fire centrale aktører om, hvordan de vil løse de fem udfordringer.
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DE FEM UDFORDRINGER
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CHRISTINE ANTORINI,
MF, undervisningsminister (S)

Der er ikke automatisk visitation på de ordinære AMUkurser, som 96 procent af de tosprogede bruger. Man tjekker altså ikke deres sproglige niveau, før de bliver placeret på et hold, selv om de klarer sig dårligere end kursister med dansk baggrund. Hvad skal man gøre ved det?

- Jeg vil ikke indføre tvungen visitation, men alle AMU-kursister skal tilbydes en vurdering af deres evne til at læse, stave,
skrive og regne. Efter behov skal de så have et passende tilbud
for eksempel arbejdsmarkedsuddannelse i dansk som andetsprog eller et fagkursus målrettet tosprogede. Men man skal
selvfølgelig ikke miste sit job, mens man venter på, at der bliver samlet et helt hold af tosprogede til et bestemt fagkursus.
Nogle gange er det vigtigere at få taget et certifikat hurtigt,
og det er også virkeligheden på AMU-centrene.

Hverken kursister, virksomheder eller jobcentre efterspørger de særlige kurser og forløb. Evalueringen tyder på, at de ikke kender tilbuddene. Hvordan skal man
ændre på det?

- Det er vigtigt at udbrede kendskabet til mulighederne. Det gør
vi via blandt andet via uddannelsesguiden og Danmarks Læringsportal, men vi gør det også med et nyt projekt, som skal
udbrede kendskabet til AMU-systemets fleksible tilbud for tosprogede. Samtidig tror jeg, at efterspørgslen vil stige nu, hvor
vi har fjernet deltagerbetalingen på AMU-kurser i matematik
og dansk som andetsprog, hvis kurset tages i sammenhæng
med et andet AMU-kursus.

Halvdelen af institutionerne har ikke nok undervisere, der er
uddannet til at undervise i dansk som andetsprog. Syv ud af
ti udbydere vurderer desuden, at deres faglærere mangler
viden om, hvordan de kan understøtte kursister med dansk
som andetsprog. Skal vi gøre noget ved det – og hvad?

- Det er afgørende, at skolerne sikrer, at lærerne har de rigtige
kompetencer til at hjælpe kursister, der har dansk som andetsprog. Via Undervisningsministeriets FastholdelsesTaskforce
kan AMU-underviserne, som også underviser på erhvervsuddannelser, få metoder, der kan ruste dem til undervisning af
kursister med dansk som andetsprog.

Der er ingen centrale krav om, at institutionerne skal
have et vist aktivitetsniveau på de særlige tilbud, og de
fleste steder er der meget lidt aktivitet. Hvordan vil du
sikre, at tosprogede kursister fremover får et relevant
uddannelsestilbud?

- Det kræver et tæt samarbejde mellem skoler, virksomheder
og jobcentre. Det er bl.a. for at styrke den koordinering, at vi har
etableret voksen- og efteruddannelsescentrene, som er gode
til at opfange både virksomheders og medarbejderes behov.
Derudover har vi afsat 10 millioner årligt til at udbyde forberedende voksenundervisning (FVU) for tosprogede.

Reglerne for AMU giver en række muligheder, men stiller
få krav. Hvilken rolle skal AMU-systemet spille over for
de tosprogede – og bør man stille flere krav?

- AMU er et vigtigt redskab til opkvalificering af både ufaglærte
og faglærte, så de hele tiden kan være ajour med den nyeste
teknologi og de nyeste arbejdsgange. AMU giver også de tosprogede muligheder for særlig faglig og sproglig opkvalificering, så de kan få lige så gode forudsætninger på arbejdsmarkedet som alle andre. Men det kræver selvfølgelig, at målgruppen kender til de gode og relevante tilbud. Jeg ser det i høj
grad som en kommunikationsopgave snarere end et spørgsmål om krav. Det er ikke alene udbydernes opgave, men også
Ministeriets, virksomhedernes og jobcentrenes.
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TORBEN PEDERSEN,
Foreningen af forstandere og
direktører ved AMU-centrene

PETER JUEL JENSEN,
MF, uddannelsesordfører (V)

- I øjeblikket tjekker vi, hvis vi tror, at der kan være sproglige
udfordringer. Det er ikke en formaliseret test, men oftest en
samtale med en faglærer, der vurderer den enkelte. Det er en
velfungerende lavpraktisk metode, men den fanger selvfølgelig ikke alle. Fremadrettet kan IKV (Individuel Kompetence Vurdering), som er taxameterfinansieret, være vejen til at få afdækket de sproglige udfordringer. Jeg tror ikke, tvang er vejen frem. Skolerne har allerede mulighederne i dag, men de
skal motiveres til at anvende de eksisterende værktøjer mere.

- Jeg vil ikke sætte bestemte krav til, hvordan AMU-udbyderne visiterer kursister. Men jeg forventer, at AMU-udbyderne har en form
for systematik og inddrager viden om kursisten og mulighederne for
at nå en individuel kompetencevurdering, inden man starter på et
AMU kursus, skal udnyttes bedre. Udbyderne bør på baggrund af
EVA’s rapport overveje, hvordan de fremover kan øge kundernes viden om de mange muligheder, som AMU-systemet rummer, og selv
være med til at sikre, at kursisterne får lige netop det tilbud, der giver det bedste resultat for dem.

- Det er en generel udfordring, for de kurser, som vi udbyder,
men som ikke er planlagte med tidspunkter. Kunderne kan ikke
vente på, at vi har deltagere til et helt hold engang i fremtiden.
Det er også svært at markedsføre og sælge enkelte pladser til
et kursus, som vi ikke kender en dato på. Vi skal derfor turde
satse på at skemalægge forløb, så det er løbende tilbud. Så
kan vi målrette markedsføringen, når de er aktuelle, og datofastsatte dem til jobcentre, a-kasser og virksomheder. Men vi
har ikke råd til at gennemføre med meget små hold, medmindre man arbejder med holdtaxametre – og det er der næppe
politisk vilje til.

- Man kan ikke forlange, at kunderne kan gennemskue AMU-systemet. Det er udbydernes opgave at informere om deres kurser og uddannelser og at rådgive virksomhederne om, hvordan de kan bruge
AMU. Skolerne skal straks reagere og få en langt tydeligere profil på
de særlige AMU-forløb. VEU-vejledningscentrene skal også for alvor trække i arbejdstøjet. Det er deres fornemmeste opgaver netop
at oplyse virksomheder og kursister om de muligheder, der findes for
netop at tilrette et forløb for kursister med komplekse behov.

- Ja, det bør man gøre noget ved. Hvis man politisk prioriterer
indsatsen, og der stilles den nødvendige økonomi til rådighed,
så vil skolerne også gerne tage denne opgave på sig – herunder sørge for den nødvendige faglærer uddannelse. Men området har vel været underprioriteret i en årrække.

- Skolerne må se at få styr på deres tilbud, så de er i stand til at give
kursisterne, dvs. den enkelte og deres arbejdsplads, det bedst mulige
tilbud. På baggrund af undersøgelsen burde ministeren måske overveje, om hun har tilstrækkelig hånd i hanke med kvaliteten i tilbuddet.

- Vi er i fuld gang med intro- og screeningsforløb for tosprogede fra jobcentre. Derudover bør man planlægge med datofastsatte forløb for tosprogede henover sæsonen indenfor relevante brancheområder og styrke markedsføringen af dem.
Der skal stilles en forsvarlig økonomi til rådighed. Den økonomiske virkelighed med de taxametre, vi kender i dag, er, at skolerne ikke har mulighed for at gennemføre hold med meget få
deltagere. Man skal også huske, at vi har mange tosprogede,
som klarer sig godt på de ordinære kursusforløb.

- Der er flere tilbud end de særlige AMU-forløb, der kan klæde tosprogede på i forhold til grundlæggende færdigheder, for eksempel
avu og FVU. Men AMU-kurser er et væsentligt fundament for, at tosprogede opnår og vedligeholder deres kompetencer i forhold til virksomhedernes behov. Selv om der kan være behov for at øge tilgangen, så mener jeg langt fra, at alle tosprogede skal have et særligt
tilrettelagt tilbud. Kursister og virksomheder er helt afhængige af, at
AMU-udbyderne tegner og fortæller om de muligheder, der passer
bedst til kursisten.

- AMU bør være systemet, der kan give de tosprogede de kompetencer, der er en forudsætning for, at de kan klare sig på
arbejdsmarkedet. Tidligere var AMU omdrejningspunktet for
denne indsats – men det har ikke haft samme fokus de senere år. Jeg tror ikke, det klares med øgede krav. Hvis det prioriteres tilstrækkeligt politisk, og der skabes nødvendige incitamenter til at søge over mod aktiviteten, skal skolerne nok
finde ud af det. Det er mit indtryk, at AMU bevæger sig derhen, hvor de politiske prioriteringer peger – og hvor der er en
aktivitet, der kan forsvare det nødvendige beredskab i form af
konsulenter, lærere mv. Men AMU’s økonomi er anstrengt, og
derfor må man leve med, at skolerne også prioriterer ud fra
økonomiske incitamenter.

- AMU-systemet har en afgørende rolle i forhold til at sikre, at tosprogede medarbejdere opnår og vedligeholder kompetencer, som muliggør, at virksomhederne kan forbedre deres produktivitet. Der er ikke
behov for at stille særlige krav til de særlige AMU-kurser. Men udbyderne skal tage sig sammen. De skal leve op til den vigtige rolle, de
har, og informere om de mange gode muligheder for at imødekomme
kursisterne og virksomhedernes behov. Det samme gælder VEU-vejledningscentrene. Når aftalen om VEU-milliarden træder i kraft fra
nytår, får AMU-udbyderne endnu bedre muligheder for at tilbyde tosprogede et relevant tilbud. Aftalen giver en bedre kobling af læse-,
skrive-, og regnekurser til praktisk læring, ligesom deltagerbetalingen på AMU i dansk og matematik for personer med behov afvikles,
hvis kurset tages i sammenhæng med et andet AMU-kursus.
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HENNING HYLLESTED,
MF, AMU-ordfører (EL)

- Egentligt er det lige meget, hvor en screening af kommende kursisters
sproglige færdigheder ligger. Et samarbejde mellem AMU, sprogcentre og VUC om denne opgave er vel nyttigt, og foregår vel også i dag i
en eller anden udstrækning. Det, der er vigtigt, er, at de, som visiterer
en kursist til et AMU-kursus, hvad enten det er en virksomhed eller et
jobcenter, også er dem, som ved, hvilke sproglige forudsætninger den
pågældende har. Det er her, kravet om en screening skal ligge. Herefter
må institutionerne sætte ind med en sprogtest og iværksætte nødvendige tiltag for, at en tosproget kursist kan gennemføre et kursusforløb.

- Når man nu faktisk har udviklet de såkaldte ”særlige tilbud” til tosprogede kursister, er det ærgerligt, at de efterspørges i så ringe grad. Her
kunne de lokale uddannelsesudvalg måske bruges til at udbrede kendskabet til dem.

- Skal skolerne kunne iværksætte de nødvendige tiltag for, at en tosproget kursist kan gennemføre et kursusforløb, kræver det naturligvis, at
der følger økonomiske resurser med til at ansætte lærere med den fornødne viden eller efteruddanne faglærerne, så de er i stand til at undervise tosprogede.

- Jeg tror, at den ringe udbredelse også har at gøre med økonomi. AMU
centrene har gennem en del år været økonomisk udsultede og kørt på
randen af sammenbrud. De særlige tilbud er længere og dyrere at gennemføre. Samtidig er en stor del af aktiviteten blevet privatiseret, og her
ligger fokus i højere grad på økonomi. Hvis vi skal sikre flere tosprogede
kursister et ordentligt uddannelsestilbud på AMU, så handler det i høj
grad om information og økonomi.

- AMU-systemet skal – i samarbejde med sprogcentre og VUC – udvikle
og udbrede uddannelsestilbuddene til tosprogede med dårlige danskkundskaber. Arbejdskraftens voksende mobilitet er en kendsgerning, og
med den en voksende trussel mod løn- og arbejdsforhold på de danske arbejdspladser – især for faglærte og ufaglærte. Et af midlerne til
at holde fast i ordentlige arbejdsforhold, ikke mindst det forholdsvis høje
sikkerhedsniveau, er at kræve, at udenlandske arbejdere gennemfører
relevante AMU-kurser, fordi de har en høj grad af arbejdspladssikkerhed
integreret i undervisningen. Metrobyggeriet viser fx, hvor galt det kan gå,
når udenlandske arbejdere ikke modtager relevant undervisning i danske forhold. Og her er der jo tale om folk uden kendskab til dansk. Derfor kan man jo overveje, om ikke de særlige tilbud skal udvikles, så de,
udover tosprogede, også kan omfatte folk, der ikke taler dansk.

STYRK
DINE
KOMPETENCER
Tag diplom i
Erhvervspædagogik
ucsyd.dk diplom

Gør tanke til handling
VIA Videreuddannelse

VIA University College

Vil du styrke
dine vejlederkompetencer?

Tag en diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning og få ny
viden og inspiration til din vejlederpraksis.
Dit udbytte
• Nyeste viden om vejledningsstrategier og -metoder
• Opdatering på aktuelle vejledningspolitiske indsatsområder
• Teknikker til individuelle og kollektive vejledningssamtaler
• Styrket evne til at afklare ressourcer, kompetencer og potentiale
• Nye kompetencer i IT-baseret
vejledning og nye medier
• Adgang til netværk med vejledere
fra andre brancher

NYHED!
Vejledning og digitale medier
Et nyt valgmodul giver dig kompetencer i chatvejledning og vejledning
på sociale medier. Modulet kan indgå
i diplomuddannelsen, eller du kan
tage det som enkeltfag.
Deltagerprofil
Du arbejder med vejledning på eksempelvis en uddannelsesinstitution,
i et studievalgscenter, i Ungdommens uddannelsesvejledning, i et
jobcenter, a-kasse eller en faglig
organisation.

Vil du vide mere?
Læs mere om uddannelsen, se det
aktuelle udbud af moduler og tilmeld
dig på via.dk/vejleder
Har du spørgsmål, så kontakt studievejleder Rita Buhl på telefon 8755 1832
eller mail ribu@via.dk

KANDIDATERNE
På uddannelsesforbundets kongres
den 14.-15. november 2014 skal der
vælges formand, næstformand og 10
hovedbestyrelsesmedlemmer for de næste
tre år. Her præsenterer kandidaterne sig selv.
HANNE PONTOPPIDAN - FORMAND

Da der er præcis det antal kandidater, der
skal vælges, bliver alle 12 valgt, medmindre
nogen fortryder og trækker sig inden.
Ud over disse kommer den nye
hovedbestyrelse til at bestå af
Ledergruppens repræsentant, Steen
Devantier, som i sidste måned blev valgt
på Ledergruppens generalforsamling, og
Seniorgruppens observatør, Mogens Larsen,
som deltager i hovedbestyrelsesmøderne
med taleret, men uden stemmeret.

STEEN DEVANTIER - LEDERGRUPPEN

MOGENS LARSEN - SENIORGRUPPEN

Uddannelsesforbundet er ungdoms- og voksenundervisernes ansigt udadtil og indadtil. Vejledere, konsulenter, ledere og undervisere på området står sammen om at give undervisning og vejledning af høj kvalitet. Det fordrer veluddannede ansatte, fornuftige
lovgivninger og bevillinger samt gode arbejdsforhold lokalt.
Som forbund er vi velsignet af, at vore medlemmer virkelig vil
eleverne/kursisterne og deres fremtid. Vores opgave i forbundets
politiske ledelse bliver derfor at sikre gode rammevilkår til at løfte
opgaven på hver enkelt arbejdsplads. Vi skal følge med i de politiske processer på Christiansborg og i kommunerne og påvirke dem
i den rigtige retning. Vi skal fortælle, hvad der skal til for at sikre
elever og kursister et godt udbytte af vejledningen og undervisningen, og sige fra, når denne viden overhøres, og beslutninger, der
er kontraproduktive i forhold til kvalitetssikringen, tages. Det betyder naturligvis også, at vi skal stå vagt om, at vilkårene for at levere god kvalitet under ordnede arbejdsforhold ikke forringes, hvis
man politisk beslutter, at andre udbydere skal levere undervisningen - noget vi desværre har vores kampe med.
Vi skal være i en kontinuerlig, frugtbar dialog med skole- og bestyrelsesforeninger samt andre lærer- og lederforeninger på vore
områder, og vi skal sørge for at vore holdninger til god uddannelse,
undervisning og vejledning udbredes via dialog og via medierne.
Alt dette har som sin helt grundlæggende forudsætning, at forbundet er ét sammenhængende forbund, hvor medlemmerne føler
sammenhold, og hvor afstanden mellem det enkelte medlem og
forbundets politiske ledelse aldrig er længere væk end et møde
eller en snak er mulig. Det fordrer, at den politiske ledelse til enhver tid ved, hvad medlemmerne står i, og hvad de ønsker for deres arbejdssituation. Også her bliver tillidsrepræsentanterne et helt
centrale omdrejningspunkt. De er vore lokale repræsentanter, og
de er det enkleste kontaktled, mellem organisationens forskellige
niveauer. Derfor er vi også rigtig glade for at have så mange dygtige og veluddannede tillidsrepræsentanter. Jer skal vi tage vare
på, så I kan og har lyst til at matche også de fremtidige udfordringer - både når det handler om at håndtere forholdene for medlemmer lokalt på arbejdspladsen, og når det handler om at være garanten for, at forbundets ledelse ved, hvor skoen trykker på den
enkelte arbejdsplads.
Som formand er det min opgave at stå i spidsen for alle disse
processer og søge at samle hovedbestyrelsen om de bedste løsninger for jer som medlemmer og for jeres lokale tillidsvalgte. Det
synes jeg fortsat er en udfordring, der kalder på min energi. Derfor stiller jeg op til endnu en periode som formand for vores forbund og vores 11.000 engagerede medlemmer. •
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BØRGE PEDERSEN - NÆSTFORMAND

ANNA KONSTANTELOS BIRKE - HOVEDBESTYRELSEN

Jeg stiller op for at blive valgt som næstformand for Uddannelsesforbundet.
Jer er 61 år gammel, har kone og fire børn,
som er fløjet fra reden (altså kun børnene).
Jeg har orlov fra EUC Nordvest, som er en erhvervsskole beliggende i Thisted (og på Mors
og i Thyborøn).
Jeg har i alle årene arbejdet for, at lærerne
skulle have nogle ordentlige arbejdsvilkår. Der
er sket mange ændringer gennem årene. I mine
første år på teknisk skole kæmpede vi for at få
ordentlige arbejdsvilkår. Det fik vi gennem en
arbejdstidsaftale, men glæden varede kun til
1999, så blev aftaleretten til en drøftelsesret, og
nu er vi i den situation, at vi igen skal kæmpe for
ordentlige arbejdsforhold for lærerne, da vores
arbejdstid skulle normaliseres i august i 2014.
De seneste overenskomstforhandlinger har
vist os, at vi skal kæmpe - endda meget hårdt for at bevare de ordentlige vilkår, vi har tilkæmpet os gennem årene. Det gælder på alle områder: arbejdsforhold, løn, ferie, pension m.m.
Derfor er det igen blevet aktuelt at kæmpe
for, at livsnerven i Uddannelsesforbundet, tillidsrepræsentanterne, på alle vore områder får
nogle ordentlige vilkår for at udføre deres arbejde. De er om nogen krumtappen i vores arbejde - både lokalt på arbejdspladsen og i de
sammenhænge, hvor vi samles rundt om i landet eller centralt i forbundet. Her vil jeg slås og
kæmpe for hver eneste tillidsrepræsentant, for
vi oplever desværre, at nogle ledelser ser tillidsrepræsentanten som en besværlig udgift i stedet for den gode samarbejdspartner, som kan
påvirke beslutningerne og medvirke til ordentlige arbejdsforhold på arbejdspladsen.
Det er tillidsrepræsentanten, som med god
loyal opbakning fra sine kolleger kan føre en
dialog med ledelsen om arbejdsforholdene, og
som netop, fordi hun/han har opbakningen, er
garanten for, at det aftalte også føres ud i livet
til gavn for lærerne og dermed i sidste ende er
garant for at vore elever/kursister får undervisning af høj kvalitet. •

Jeg stiller op til hovedbestyrelsen, fordi jeg synes, det er naturligt, at jeg som formand for Sektionen for lærere i dansk som andetsprog sidder i Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse. Det er vigtigt, at der sidder en med indgående kendskab
til den meget store og meget heterogene gruppe medlemmer.
Vores sektion er præget af stadige udliciteringer og af, at vi dels har flere forskellige overenskomster at holde styr på, og dels nye private udbydere og arbejdsgivere, som er svære at tegne overenskomst med.
I de tre år jeg har deltaget, mener jeg, jeg har stået for samarbejde og kompromis, og det mener jeg i øvrigt, har karakteriseret hovedbestyrelsens arbejde.
Jeg går ikke ind for millimeterdemokrati, men mener, vi skal sætte ind, hvor det
giver mening. Hvis en sektion har brug for ekstra midler i forbindelse med et eller
andet, skal alle ikke nødvendigvis have det samme, hvis ikke de har det samme
behov. Samtidig mener jeg godt, vi kan tage ekstra hensyn til de svageste grupper
i vores forbund som for eksempel folkeoplyserne. Det er solidaritet.
I de sidste tre år har jeg repræsenteret forbundet i arbejdsmiljøsammenhænge.
Det, tror jeg, vil blive en stadig vigtigere front fremover i takt med, at arbejdstidsreglerne i vores overenskomster udhules eller forsvinder helt. •

GITTE LARSEN - HOVEDBESTYRELSEN

56 år, ansat på AMU-FYN. Jeg er vejleder og underviser i personaleudvikling både
for ledere og medarbejdere. I cirka 20 år har jeg været tillidsrepræsentant og de
seneste 10 år også fællestillidsrepræsentant for lærerne.
Jeg har siden 2005 været valgt til Hovedbestyrelsen. Jeg har arbejdet meget
med AMU/VEU. Fokus har været uddannelsespolitisk - dels på grund af AMU-systemets omskiftelige situation, dels på grund af sammenhængen mellem AMU og
andre indsatsområder for voksne: VUC, daghøjskoler, jobcentre med flere.
AMU-systemet er en del af erhvervsskolerne. Derfor skal der være fokus på de
udfordringer, der er ved at afvikle uddannelse for unge og for voksne på samme
uddannelsesinstitution. Det er et spændende område, der også giver et indblik og
en forståelse for arbejdet med undervisning af unge og de arbejdsvilkår, vore kolleger har. Den fagpolitiske vinkel er også vigtig, der vil helt naturligt være sam-
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menhæng mellem uddannelsespolitik og fagpolitik - specielt når udbud og aflønning skal gå op i en højere enhed, så det bliver muligt at levere en god undervisning uden at gå på kompromis med lærernes arbejdsvilkår.
Der har i den forløbende periode været meget at tage fat på, blandt andet
etablering af et AMU-netværk, implementeringen af lov 409 og eftervirkningerne af konflikten i 2013. Konflikten har fået store konsekvenser, men også
betydet, at der på tværs af sektorer og foreninger er opstået en større forståelse for hinandens arbejdsvilkår.
Det er vigtigt at fortsætte og udvikle det gode samspil mellem eud- og AMUlærere generelt samt fastholde og udvide det netværk på tværs af uddannelsesretninger/sektorer, der blev skabt under konflikten.
Jeg vil i den kommende kongresperiode fortsætte og arbejde videre med
følgende:
- At sammenhængskraften udvikles yderligere i forbundet.
-A
 t der oprettes et netværk på tværs af lærerorganisationer, herunder de enkelte VEU-centre.
- At synliggørelsen af AMU-delen som en erhvervsskoleaktivitet i Uddannelsesforbundet fortsættes.
- At få styrket det regionale og lokale faglige arbejde.
- At få sat medlemmernes forventninger til en faglig organisation i fokus, specielt efter indførelsen af lov 409. •

JAN SYLVEST ANDREASEN - HOVEDBESTYRELSEN

Der er råd til velfærd. Der er råd til ordentlig undervisning. Der er råd til at behandle de offentligt ansatte ordentligt!
Danmark er fortsat et meget rigt land. Det
danske aktiemarked er eksempelvis indtil videre
steget med 25 procent i år.
Derfor må fagbevægelsen opføre sig som
fagforening og ikke som en lænkehund. Jeg ønsker en fagforening, som sætter medlemmernes
interesser over partiernes og regeringers manipulationer med virkeligheden.
Vi er de mange, og derfor har vi også magt, hvis vi tør og magter at tage den!
De reformer, der er besluttet på vores områder, og de nye arbejdstidsregler,
som er gennemtvunget, er ”nødvendige”, siger politikkerne. ”Det er nødvendigt
for velfærden”, bliver der postuleret. Men netop krisefortællingerne og ”nødvendigheden politik” er blevet til et instrument for afmagt, som fagbevægelsen
desværre har taget til sig, og låst sig fast i politikken og i den faglige kamp med
et blik på fremtiden, der kun har ringere udsigter og mere afmagt at byde på.
Derfor mister fagbevægelsen terræn og indflydelse.
Jeg ønsker og vil kæmpe for en fagbevægelse, der som det første gør op
med fortællingen, der siger, at der ikke længere er råd til velfærd, og som genindtager sin plads for den virkelige sociale bevægelse for øget lighed, solidaritet og frihed.
Hvis nogen kan huske den legendariske svensk-amerikanske fagforeningsaktivist Joe Hills berømte slutord: ”Sørg ikke. Gå sammen.”
For alternativet er ikke værd at samle på.
Jeg er formand for ungdomsskolelærerne i Uddannelsesforbundet og medlem af Hovedbestyrelsen siden fusionen. •

KIRSTEN CHRISTENSEN - HOVEDBESTYRELSEN

Jeg underviser på AOF Midt, Ordskolen Århus, og
er nyvalgt formand for Sektionen for ansatte ved
daghøjskoler og oplysningsforbund. Jeg stiller op
til hovedbestyrelsen, da jeg mener, at sektionen,
FOAS' almene overenskomst og de private overenskomster på specialområdet skal være repræsenteret i Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse.
Lockouten og det efterfølgende regeringsindgreb i 2013 viste tydeligt, hvor vigtigt det er at stå
sammen og samle ressourcerne. Jeg vil i HB arbejde for, at de fag- og uddannelsespolitiske samt
pædagogiske fora i forbundet styrkes og udvikles
på alle niveauer. Dette gælder lokalt, regionalt, på
tværs af sektioner og foreninger, i TR-netværk og i
udvalg og sammenslutninger. Det er nødvendigt for
at skabe gode løn- og arbejdsvilkår for underviserne
til gavn for kursisterne og dermed for samfundet.
I vores sektion er der fortsat en gruppe medlemmer, folkeoplyserne, som på grund af folkeoplysningsloven ikke har mulighed for overenskomst og dermed ordentlige ansættelser med optjening af pension, løn under sygdom, betalt barselsorlov med mere. Forbundet har længe arbejdet på ændring af dette forhold, og det arbejde
skal fortsættes.
Oplysningsforbund, daghøjskoler og anden aktør-opgaver er i det store og hele uden for det formelle uddannelsessystem. Det uformelle har en
række fordele, når uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske problemer skal løses. De er hverken
en del af kommunerne eller staten, men derimod
drevet af folkelige organisationer, som har mange
års erfaring i folkelig oplysning og mere alment dannende undervisningsforløb. Det er derfor vigtigt,
at den folkeoplysende tilgang hele tiden tænkes
med i nye reformer, og når forbundet kommer med
uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske tiltag.
Fakta: bestyrelsesmedlem i sektionen fra
2008,TR i 10 år, medarbejderrepræsentant i AOF
Midt i seks år, bestyrelsesmedlem i Landsklubben for Specialundervisere i LVU, Sammenslutningen af ledere og lærere ved specialundervisning for voksne i LVU og Ordblinde- og FVU-udvalget i Uddannelsesforbundet. •
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LOTTE KLEIN - HOVEDBESTYRELSEN

MARTIN FILT - HOVEDBESTYRELSEN

Uddannelsesforbundet har behov for en mere tydelig profil over
for medlemmer og tillidsrepræsentanter. Derfor stiller jeg op
til hovedbestyrelsen for aktivt at arbejde for, at medlemmerne
og hovedbestyrelsen på tværs af forbundets områder kommer
tættere på hinanden i vores fælles kamp for bedre løn-, ansættelses- og arbejdsvilkår.
Lad mig præsentere mig selv: Jeg hedder Lotte Klein og
har været ansat på VUC siden 1990. I de seneste syv år har
jeg arbejdet intenst og konstruktivt som TR på VUC på Frederiksberg (VUF). Jeg har været medlem af VUC-sektionsbestyrelsen i 5 år og blev på generalforsamlingen i september
valg til sektionsformand.
Mine år i bestyrelsen har været spændende og lærerige, og
det er blevet klart for mig, at det kræver stort engagement og
vedholdenhed at søge indflydelse til gavn for medlemmerne i
en faglig organisation.
Mit ståsted og mit professionelle udgangspunkt er VUCområdet, og på grund af min kompetence inden for vejledning
var jeg med til at udforme forbundets vejledningspolitik sammen med repræsentanter for alle forbundets områder. Jeg har
desuden et godt kendskab til sprogcenter- og AMU-området.
Hvis I vælger mig, får I et visionært, aktivt og synligt HBmedlem! Et HB-medlem, der kan og vil samarbejde og skabe
netværk i forhold til jer medlemmer og tillidsrepræsentanter,
til øvrige HB-medlemmer og sidst, men ikke mindst, til uddannelsespolitiske beslutningstagere. Jeg har visioner og er energisk nok til at kæmpe for mine ideer, men jeg er også realist og
ved, at konsensus er et af demokratiets vilkår.
Mine vigtigste fokusområder er åbenhed og demokrati med
det formål at sikre øget medlemstilslutning til Uddannelsesforbundet, fordi det er altafgørende for enhver faglig organisation, at medlemmerne kan se meningen med at være medlem.
Så hvis I vil have jeres fagforening tættere på og i højere
grad kunne genkende jer selv og jeres faglige og pædagogiske problemstillinger i den politik, der bliver ført, så er det mig,
I skal opfordre jeres delegerede til at stemme på. •

Jeg genopstiller til Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse. Jeg
er 50 år og har siden 1999 været ansat på Tech College Aalborg.
Jeg har gennem hele mit arbejdsliv været aktiv i fagforeningsarbejde. På skolen først som tillidsrepræsentant og siden 2008
har jeg været fællestillidsrepræsentant for eud- og AMU-lærerne
på skolen. I tillæg hertil er jeg bestyrelsesformand for vores lokale
fagforening på skolen.
Værdi for medlemmerne: Det bliver i fremtiden endnu mere vigtigt, at vi som et samlet forbund kan være synlige og relevante for
vores medlemmer. Der er mange elementer heri. Et par af dem er:
• Inddragelse og indflydelse.
• Faglig kamp og det pædagogiske arbejde.
Inddragelse og indflydelse: Gennem en tættere medlemskontakt skal vi sikre, at ikke kun de tillidsvalgte og de kongresdelegerede er med til at sikre forbundet. Vores mission og vision. Medlemmerne skal i højere grad med i det politikskabende arbejde og
de langsigtede strategier.
Medlemmerne er forbundet og vi skal sikre, at de ved det og
føler det.
Faglig kamp og det pædagogiske arbejde: Vi er en fagforening for undervisere, vejledere med flere og har en historie, hvor
forhandling og dialog både centralt i forhold til Uddannelsesforbundet og decentralt på skolerne har været bærende. Nu er arenaen for drøftelse af tid til lærerarbejdet ikke længere i rummet
for kollektivt aftalt, men ligger nu mellem den enkelte lærer (medlemmet) og lederen. Det uddannelsespolitiske og det fagpolitiske
arbejde skal i højere grad understøtte hinanden. Vi skal gennem
TR-kurser og temaeftermiddage sikre, at lærerne og tillidsrepræsentanterne bliver klædt på til at tage de pædagogiske drøftelser
med lederne. Her er det vigtigt, at medlemmerne kender den fagpolitiske betydning. Det er nødvendigt, at der i lærerteamet og på
lærerværelset er åbenhed om fordelingen af de lederstyrede ressourcer. Herved sikres et fælles fokus på
• Trivsel og kvalitet
• Åbenhed og retfærdighed
• Fællesskab og kollegial tillid •
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MORTEN BAY - HOVEDBESTYRELSEN

PER NIELSEN - HOVEDBESTYRELSEN

Forbundet skal tættere på medlemmet. Vi skal definere/redefinere
forbundets identitet. Kan vi levere den vare, som medlemmerne
efterlyser, og leverer vi den i den kvalitet, som er efterspurgt?
Vi skal skabe en større sammenhængskraft i forbundet. Dette
kan gøres via regionale fællesaktiviteter samt erfa-udveksling.
Uddannelsesbladet skal være et ”fagblad”. Flere artikler om
faglige sager, herunder arbejdsmiljøssager kombineret med historier fra dagligdagen, som er vedkommende for det enkelte
medlem i foreninger og sektioner. Hoverbestyrelsen (HB) bør
jævnligt skrive i bladet. Forbundet skal være skarpere til at udarbejde værktøjer til lokale tillidsrepræsentanter med facts og
argumenter, ”der holder”.
Forbundets hovedbestyrelse skal være politikskabende, åben
og forklarende. Den skal være synlig både lokalt og landsdækkende. Deltage i regionale og lokale medlemsmøder - også udenfor egen region. Den skal skabe relationer mellem foreningen
og sektioner og knytte stærke bånd til resten af fagbevægelsen for at styrke forbundets muligheder ved OK-forhandlinger.
Derudover bør medlemmer af HB sammen med konsulenterne
undervise på TR-kurserne for at styrke de nye tillidsrepræsentanters muligheder.
Forbundet skal sikre de bedst mulige løn- og arbejdsforhold.
Med de nye arbejdstidsregler er fremtidens lærerrolle voldsomt
presset. Det er helt nødvendigt, at vi arbejder på strategier, der
værner mod misbrug af lærernes arbejdskraft og fritid. Vi skal
sikre bedre værnsregler som for eksempel maksimalt undervisningstimetal, ret til afspadsering som hele dage og i sammenhængende perioder.
Vi skal sikre, at hensigtserklæringer bliver erstattet af handleplaner, så skoleledelserne bliver nødt til at reagere og agere i
samarbejde med tillidsrepræsentanterne.
Vi skal have ret til kompetenceudvikling via OK-forhandlingerne. Vi skal sikre, at implementeringen af eud-reformen ikke
skaber så ringe arbejdsforhold, at det psykiske arbejdsmiljø forværres. Derfor er samarbejde mellem tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter helt afgørende i processen. Forbundet skal via
centrale forhandlinger sikre tillidsrepræsentanternes arbejdsforhold og den fortsatte forhandlingsret på løn.
56 år, ansat på TEC. •

Ansat på Glostrup Albertslund Produktionshøjskole. Jeg er nyvalgt
formand for Produktionsskolelærerne i Uddannelsesforbundet, har
været sektionsnæstformand i syv år og siddet i HB fra 2009-2011.
Jeg har arbejdet som faglærer med unge siden 1986 og samtidig beklædt faglige tillidsposter som TR og AMR.
Her kommer nogle områder, jeg vil prioritere højt i HB:
Politik, dialog og medlemshvervning
Forbundets politik skal udvikles i en tæt dialog med medlemmerne. På arbejdspladsbesøg og i mødet med TR, sektions- og
foreningsbestyrelserne skal vi lade os inspirere af - og give inspiration til - det lokale arbejde.
Det er vigtigt, at vi kommer ud og støtter vores TR'ere i medlemshvervningen. Vi skal gå efter 100 procent organisering. Det
giver både en styrke lokalt og i forbundet. En styrke, som kommer medlemmerne til gode.
Arbejdsmiljø, efteruddannelse og samarbejde
Nye uddannelses- og beskæftigelsesreformer betyder, at vi som
lærere og vejledere, står over for nye og komplekse udfordringer.
Det, der virkede i går, er anderledes i morgen. Den enkelte begynder at tvivle på egne evner og skal samtidig levere mere effektivitet i arbejdstiden. For alt for mange fører det til en langtidssygemelding, som ofte ender med et ophør på arbejdspladsen. Det må høre op!
Efteruddannelse, både faglig og pædagogisk, er nødvendig på
alle vores områder, hvis vi skal give uddannelserne et kvalitetsløft.
Ledelse og medarbejdere må i samarbejde forberede implementeringen af de nye reformer. Lov 409 var her et kæmpeskridt i den
forkerte retning. Det kan vi rette op på ved et godt lokalt samarbejde med vores ledelser.
Lærerne blev de første, hvem bliver de næste
Efter OK13-lockouten og regeringsindgrebet mener jeg, at det er
nødvendigt med øget sammenhold og solidaritet i fagbevægelsen, hvis vi vil opnå forbedringer ved kommende OK-forhandlinger. Inden for det kommunale og regionale område viser de vejen
med både et nyt forhandlingsfællesskab og fælles OK-kampagne.
Målet må være, at få alle områder med i et fagligt fællesskab. •
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PER STRUWE - HOVEDBESTYRELSEN

PETER ØLGAARD - HOVEDBESTYRELSEN

Et Uddannelsesforbundet - for medlemmerne
Vi kender ikke fremtiden. Alligevel skal vi som Uddannelsesforbundet være med til at præge den og se muligheder. Vi skal som
organisation være med de steder, hvor det gavner vores medlemmer. Jeg vil præge Uddannelsesforbundet, så vi ses, mærkes og
høres - både centralt og lokalt. Jeg vil arbejde for:
• at styrke de lokale fællesskaber
•	at tillidsrepræsentanterne bliver Uddannelsesforbundets ambassadører
• at medlemmerne får indflydelse på egen hverdag
Lockouten viste os, hvor sårbare vi er, men den viste også, at vi
har et fællesskab. Et fællesskab, som vi kan bruge mere aktivt. Lokalpolitisk skal vi påvirke indsatsen over for de uuddannede unge
og ældre, de ikke tilpassede og personer med anden etnisk baggrund. Vi skal blande os i den lokale debat og på de enkelte arbejdspladser.
Det er mit mål at skabe stærke lokale fællesskaber på tværs af
lokale fagforeninger og landsdækkende sektorer. Decentraliseringen af overenskomsterne og forskydningen af den politiske magt
fra nationalt til lokalt hold gør tillidsrepræsentanterne til centrale
aktører. Tillidsrepræsentanterne skal indgå i en mere strategisk
og innovativ rolle, hvor de er medudviklere af skolen, ser muligheder og indgår i dialog med politikerne om det.
Det er mit mål, at uddannelsen af tillidsrepræsentanterne styrkes, og at Uddannelsesforbundet centralt understøtter de lokale
tillidsrepræsentanters behov for at få budskaberne ud lokalt.
Det skal give mening at være medlem af Uddannelsesforbundet. Medlemskabet skal give et fagligt og socialt fællesskab og
give den enkelte ordentlige ansættelsesvilkår og et sundt arbejdsmiljø. Skal det lykkes, skal der arbejdes for, at Uddannelsesforbundet er en del af det store fællesskab. Et fællesskab, som påvirker
det politiske system.
Det er mit mål, at Uddannelsesforbundet til stadighed påvirker
og afsøger muligheder, som kan styrke medarbejdernes indflydelse.
Men husk, at sammen er vi stærkere.
Foreningsformand for Uddannelsesforbundet Slagelse. Næstformand i FTF region Sjælland. •

Faglærer på Aarhus Tech siden 2000, TR siden 2002, formand
for Aarhus Tekniske Lærerforening siden 2008, HB-medlem
i Uddannelsesforbundet fra starten. Udlært tømrer og B.A.
i statskundskab. Efteruddannelse i blandt andet arbejdsret.
Det har ikke været kedeligt at sidde i HB i denne periode.
Forberedelse til lockouten og opsamlingen efter OK13 har været en enorm udfordring. Derfor må parolen op til OK15 da også
være: ”Aldrig mere en 26. april!” Det skal ikke igen kunne lykkes de offentlige arbejdsgivere at tage enkeltgrupper ud til afklapsning med Folketinget som bagstopper, og det kan kun lykkes, hvis vi forbedrer samarbejdet i fagbevægelsen; både med
vores nærmeste i de øvrige lærerorganisationer og også i fagbevægelsen bredt. Begge steder er der heldigvis bevægelse i
den rigtige retning. I sidste instans handler det om at forsvare
den danske model. Det er afgørende vigtigt.
Lov 409 er en realitet, men indtil nu er det desværre de færreste af vores arbejdsgivere, der har set fornuften i at administrere de nye arbejdstidsregler med lokalaftaler. Aftaler er stadig det eneste realistiske bud på en rimelig implementering, så
derfor skal presset på skolerne på dette punkt opretholdes. Det
er også vigtigt at udvikle TR’ernes samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanterne om rimelige arbejdsforhold.
På det uddannelsespolitiske område er der også store udfordringer. På erhvervsskoleområdet skal en eud-reform sættes i søen om mindre end et år. Der er stadig mange uløste
problemer i at sikre den bedst mulige overgang fra folkeskole
til erhvervsskoler og et godt videre forløb for eleverne, og her
skal forbundet være dagsordenssættende ligesom på de øvrige uddannelsespolitiske områder.
Uddannelsesforbundet har nu eksisteret i syv år og er på
mange måder kommet godt fra start. Der kan dog være behov
for at give vores organisation et serviceeftersyn for at se, om
vi på alle områder har indrettet os optimalt. Sådan en proces
vil jeg gerne medvirke til i næste kongresperiode. •
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SVAR:
1. FUP. For at få supplerende dagpenge, må man højst arbejde 29,6 timer om ugen. Hvis du underviser, er de 29,6 timer inklusive forberedelsestid. Og
man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, dvs. at man fx skal kunne tage et fuldtidsjob med én dags varsel, man skal være tilmeldt jobcentret og
møde op til de samtaler, a-kassen indkalder til.
2. FUP. For at få dagpenge skal man have været medlem af en a-kasse i mindst 12 måneder, inden man bliver ledig. Hvis man melder sig ind, når man
er blevet ledig, kan man først få dagpenge, når man igen har haft 1.924 timers arbejde - det svarer til 37 timers arbejde om ugen i mindst 52 uger
eller et års fuldtidsarbejde.
3. FAKTA. Har man selv sagt sit job op, kan man som regel først få dagpenge tre uger efter, man har meldt sig ledig. Hvis man arbejder eller holder
ferie i de tre uger, forlænges "karantænen" tilsvarende, dvs. hvis man fx får en dags arbejde (7,4 timer), så varer "karantænen" tre uger og en dag.
4. FAKTA. Men der er tale om maksimumsbeløb. For at få den højeste sats skal man have tjent mindst ca. 21.400 kr. om måneden i de seneste tre
måneder, før man blev ledig, og man skal have haft mindst 320 løntimer.
5. FUP. Man kan først begynde på en selvvalgt uddannelse efter 18 ugers sammenlagt ledighed, og man skal være ledig på fuld tid. Til gengæld kan
man godt dele de seks uger op og fx tage et kursus på to uger og senere et på fire uger.

Se svarene nedenfor.

ledig har ret til.

5 Man bestemmer selv, hvornår man holder de seks ugers selvvalgt uddannelse, man som
for deltidsforsikrede.

4 I 2014 er dagpengesatserne højst 815 kr. pr. dag for fuldtidsforsikrede og højst 543 kr. pr. dag
3 Hvis man er ledig, fordi man selv har sagt sit job op, kan man få dagpenge efter tre uger.
ledig uden at være medlem, kan man alligevel få dagpenge efter tre måneder, hvis man når
at melde sig ind inden for den første uge, man er ledig.

2 Man skal være medlem af en a-kasse for at få dagpenge under ledighed. Men hvis man bliver
1

Hvis du er fuldtidsforsikret i a-kassen, men ikke har fuldt timetal, kan du få supplerende
dagpenge. Hvis du fx underviser 31 timer om ugen, kan du altså supplere med dagpenge for
de sidste seks timer.

FUP

FAKTA

FUP eller FAKTA – om ledighed og dagpenge

Ups!
ll

PAUSEN

UDDANNELSESBLADET 11-2014

Den kinesiske coach Xinxin Ren Gudbjörnsson anklager det danske undervisningssystem for
at producere for mange analfabeter og tabere.

LET SUDOKU

SVÆR SUDOKU
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Vi skal lære dem,
at de kan lære
Vi skal have respekten for det pædagogiske perspektiv tilbage, hvis
unge med særlige behov skal kunne inkluderes i uddannelse. Det
mener Leo Komischke-Konnerup, som er chefkonsulent på Nationalt
Videnscenter for Inklusion og Eksklusion.
{ A F H E I D I K V I STG A A R D G ÜT T L E R - F OTO : M I K K E L Ø ST E R G A A R D }

U

nder overskriften Hvad er det, der
skal virke? holdt skoleforsker Leo
Komischke-Konnerup oplæg på Uddannelsesforbundets konference om, hvordan vi inkluderer psykisk sårbare unge i uddannelse. Men havde tilhørerne håbet på nye,
smarte metoder, blev de skuffede. Leo Komischke-Konnerups budskab er et andet.
- Jeg kommer ikke med noget nyt! Jeg
er uendelig træt af den tro, der er i øjeblikket på, at der skal noget nyt til, før vi kan
hjælpe denne målgruppe. Nogle politikere
og eksperter har så travlt med at tude undervisernes ører fulde af, at de ikke gør det
godt nok, at der skal noget nyt til, og at man
skal afvente nye forskningsresultater, før
de kan gøre det ”rigtigt”. Der er alle mulige
andre perspektiver på den undervisning –
en psykologisk, psykiatrisk, neurologisk –
men det pædagogiske perspektiv får ikke
taletid, mener skoleforskeren.
- Vi lider af neomani. Men hvad nu, hvis
det, vi har brug for, findes i det, vi allerede
ved, men ikke længere er opmærksomme
på? Hvad med at vi fik respekten tilbage for
det pædagogiske perspektiv?
Det indebærer ifølge Leo KomischkeKonnerup at vi hele tiden husker det dobbelte blik på eleven:

- I disse år bliver uddannelse set som en
del af statens økonomiske oprustning og et
konkurrenceparameter i den globaliserede
verden. Derfor er vi blevet blinde på det ene
øje. Vi ser kun eleven, som skal præstere –
ikke den unge.
Den pædagogiske forståelse kommer til
udtryk i læreren, som aldrig bare ser eleven,
men også den unge – og omvendt aldrig bare
ser den unge, men også eleven, som skal
lære noget. At mestre dét dobbelte blik, er
ifølge Leo Komischke-Konnerup pædagogisk forståelse. Og det er den, som med reference til titlen på skoleforskerens oplæg
skal virke. For metoder og modeller virker
ikke i sig selv, mener han. Det gør læreren
eller pædagogen, som bruger dem eller allerhelst selv kombinerer og udvikler dem.
Pædagogisk tilskadekomne
Skal de psykisk sårbare unge inkluderes i
uddannelse, er der én helt nødvendig omvej, man ofte er nødt til at tage, før det kan
lykkes. Hvis der er noget, som disse unge
har til fælles – på tværs af forskellige diagnoser og baggrunde – så er det nemlig, at
de meget ofte er pædagogisk kvæstede. Vi
har simpelthen påført dem et pædagogisk
handicap, mener forskeren.


Ifølge Leo Komischke-Konnerup skal
vi genopdage disse fire ting, hvis en
pædagogisk ansvarlig inklusion skal
kunne lade sig gøre:
1. Det sociale skal tilbage i skolen og
uddannelsen. Det er efterhånden sparet væk til fordel for, at eleverne kan
lave en problemformulering i femte
klasse.
2. Læreren/pædagogen er ikke bare
kommunalt ansatte eksperter i undervisning. Læreren og personen kan
ikke skilles ad; det helhedsorienterede blik skal ikke kun gælde de unge,
men også læreren.
3. Den pædagogiske frihed må tilbage.
Læreren skal have frihed til og mulighed for at udøve pædagogiske skøn og
tilpasse metoderne efter dem. Den frihed skal ikke deponeres ministerielt
eller i kommunale forvaltninger.
4.Man må forstå, at læringsprocesser
og pædagogiske processer har deres
egen tid. De fungerer ikke efter fastlagte skemaer, og man kan ikke bruge
økonomisk logik på pædagogisk praksis. Man må anerkende behovet for forskellige metoder – og at de skal have
tid til at virke.
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D E N DAG , M A N O P DAG E R ,
MAN KAN LÆRE, BLIVER
M A N SAT F R I . D E R K A N M A N
SÆ T T E S I G M Å L . D E R H A R
MAN HANDLEMULIGHEDER.
L e o Ko m i s c h ke - Ko n n er u p

- I skolen lærer eleverne ikke altid det, vi
gerne vil have dem til at lære. I skolen kan
man lære, at man ikke kan lære, og at man
ikke hører til. Det er præcis, hvad en stor
gruppe af disse unge har lært, og det er en
trivialitet, vi ofte overser.
Før vi får øje på dét, kommer vi ikke rigtig videre, mener Leo Komischke-Konnerup.
- Metodikker, koncepter og modeller for
fastholdelse er alle vigtige. Men de nytter
ingenting, hvis vi ikke har fokus på, at nogle
elever skal have mulighed for at omlære det,
de har lært, at de ikke kan. Det er helt centralt, når vi taler inklusion. Og det er svært.
For hvordan lærer vi nogle i skolen, at de
kan lære, når de allerede i skolen har lært,
at de ikke kan lære?
Det er en tidskrævende og vanskelig proces, som kræver, at der er lærere, der både
har modet, viljen og fornemmelsen for, hvordan man tænker og handler pædagogisk.
Men vil man inklusionen, må man også give
tid til omlæringen. På langt sigt gælder det
til gengæld om at skabe et uddannelsessystem, hvor man ikke kommer til skade.
Lærerprofessionen udsat for overgreb
Skal det lykkes, kræver det i høj grad større
forståelse for lærernes pædagogiske pro-

Det sagde han også 
"Det pædagogiske perspektiv åbner muligheder,
for det repræsenterer et håb. Det forstår mennesket som et væsen, der lærer og danner sig hele
livet igennem. Måske har de her unge alle odds
imod sig, men ingen kan vide, hvad de sætter
sig for at lære om 30 år. Med det pædagogiske
perspektiv holder vi den unges fremtid åben.
Uden den åbenhed har de ingen fremtid, for så
længe de er overbevist om, at de ikke kan lære,
har de ingen handlemuligheder.
Hele spørgsmålet om inklusion lider under fraværet af den folkelige debat. Spørgsmålet afhænger ikke af, hvad en række eksperter er indstillet på, men også af hvad forældre, arbejdsmarked og hele det omgivende samfund er indstillet på. For når disse unge mennesker er inkluderet efter alle kunstens regler, så har vi lovet dem, at de kan leve et liv som dit og mit, og
at vi inddrager dem. Hvorfor skulle vi ellers arbejde med inklusion, hvis ikke de skal inkluderes de andre steder i et menneskeligt liv? Det
forudsætter en folkelig diskussion og et fælles
ansvar for et menneskeligt liv.
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fession, siger inklusionseksperten, som ikke mener,
man kan sidde i ”et ministerielt kontor eller i en forvaltning og fjernstyre, hvad der skal ske i klasseværelset, hvis det skal være pædagogisk”.
- I disse år ser man en stærk tendens til, at man
vil fjernstyre lærernes praksis. Det har udartet sig i
en grad, så det har karakter af overgreb på en profession. Og det undrer mig, at man, når man netop
vil i gang med så tung, vanskelig og kompleks en opgave som inklusion i uddannelse, ikke investerer i lærernes evne til at handle og
tænke pædagogisk selvstændigt og booster deres
pædagogiske professionaNÅ R A LT KO M M E R T I L
A LT E R I N K LU S I O N I
lisme, lyder skudsmålet fra
U D DA N N E L S E I K K E
skoleforskeren.
P R I M Æ RT E T P O L I T I S K
Lærerne selv går dog
P R O J E K T. I N K LU S I O N
ikke ram forbi. De har også
I U D DA N N E L S E
selv et ansvar, og Leo KoE R P R I M Æ RT E T
mischke-Konnerup undrer
PÆ DAG O G I S K P R O J E K T.
sig over, at lærerne og deL e o Ko m i s chke - Ko nner u p
res foreninger ikke i højere
grad insisterer på den udvikling. De skal støve professionsbegrebet og idealet af og kæmpe for retten til at udøve pædagogiske skøn.
- Lærerne har pligten, retten og muligheden
for at tænke og handle pædagogisk selvstændigt,
men de skal også kæmpe for den pædagogiske teori for at kunne synliggøre, hvad det er, de kan og
vil i deres praksis.
Vi skal stille spørgsmål om uddannelse
Skal man tage inklusion alvorligt, er man desuden
nødt til at anlægge et dannelsesperspektiv på uddannelse, mener Leo Komischke-Konnerup. Det
udelukker ikke, pointerer han, at noget er nyttigt
– eller effektivt.
- Man siger i folkeskoleregi, at eleverne skal blive
så dygtige, som de overhovedet kan. Men vi mangler at stille spørgsmålene om, hvad det er, de skal
blive dygtige til, hvorfor og hvordan? Når man stiller de spørgsmål, peger det mod en dannelsesdiskussion. Hvad skal det hele til for?
- Vi har så travlt med, at alle skal erklæres uddannelsesparate, at vi misser det betydningsfulde
spørgsmål, nemlig hvad det vil sige at være uddannelsesparat. Det er at have troen på, at man er i stand
til at lære. Det er den, vi skal give dem. Og at gøre
dem reelt uddannelsesparate handler om at omlære
og vise dem, at de kan lære, at de hører til, at de har
retten til en fremtid som menneske og borger. •

Sig det med
ressourceblomster
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På Uddannelsesforbundets inklusionskonferencen var især én workshop populær. Halvdelen af
konferencens 300 deltagere havde tilmeldt sig workshoppen om det pædagogiske koncept KRAP.
{ A F H E I D I K V I STG A A R D G ÜT T L E R - FOTO : M I K K E L Ø ST E R G A A R D }

-J

eg ved godt, det er lidt blomsteragtigt
... eller rettere meget, lyder det let ironisk fra psykolog Peter Bilgrav til stor
morskab for de mange, som har tilmeldt sig den
mest søgte workshop på konferencen om Inklusion for psykisk sårbare unge, som Uddannelsesforbundet afholdt i september.
Det, han taler om, er ressourceblomsten. Et
af de arbejdsredskaber, som hører til konceptet
KRAP, en forkortelse for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik. Blomsten er udformet, så man kan udfylde den med
elevens ressourcer.
- Nogle tænker nok: Sikke et banalt redskab.
Men jeg har mødt forældre, som græd, når de så
blomsten udfyldt på deres barn, fordi nogen så
ressourcerne frem for problemadfærden.
Med dét udtrykker Peter Bilgrav kernen i KRAP.
Blomsten er ét af flere forskellige redskaber med
samme formål: Kompetencerne skal i centrum.

veje. Det skal vi hjælpe dem med – frem for hele
tiden at fortælle, hvad de ikke skal. Eller med en
håndboldmetafor: Vi skal spille hinanden gode! I
får en masse dårlige afleveringer i form af de unges mestringsstrategier. Det, vi skal tænke over
i vores professionelle virke, er: Hvad kan vi gøre
for at spille godt tilbage?

Kræver fokus
Det spørgsmål er de i gang med at stille sig selv
på VUC Skive-Viborg. Her har man siden august
arbejdet med konceptet i praksis. Alle avu-lærere
fik et kursus i KRAP, og Peter Bilgrav er tovholder
på projektet. Det, man vil afprøve, er, om man ved
at fortælle kursisterne om mestringsstrategier kan
få et fælles sprog og på en positiv måde komme
i dialog om måden at gå i skole på, fortæller uddannelsesvejleder Torben Ross på workshoppen.
Kursisterne har været gennem fem punkter. De
fik undervisning i mestringsstrategier. De skulle udarbejde lister over de strategier, de kunne identificere
Spil hinanden gode
i klassen. Så valgte de de- Min ressourceblomst har
res egen strategi ud fra lifået bladlus.
sten. Dernæst havde man
Sådan sagde en ung,
som Peter Bilgrav arbejdede
samtaler med hver enkelt
med. Og som oplægsholdeV I TA L E R M E G E T O M , H VA D
om deres valg, og endelig
V I I K K E V I L H AV E , AT D E U N G E G Ø R .
ren, der selv er tidligere læblev de efter samtalen bedt
D E T E R S O M E N O M V E N DT G P S :
rer, siger, så er det udfordrinom at vælge strategi igen.
D U S K A L I K K E KØ R E T I L V E N ST R E A D
gen med disse unge. Der er
Erfaringerne har indtil nu
NÆ ST E V E J. H AV D E G A R M I N U DV I K L E T
lus i bladene.
været meget positive.
D É N G P S , VA R D E G Å E T FA L L I T.
- Så lad os tage fat i dét.
- Vi har fået et fælles
P eter B i lg ra v
Men husk da ressourcerne.
sprog, en positiv tilgang til
ps ykolo g på KRA P wo rk shop
Det skal lærerne blandt
uhensigtsmæssig adfærd
andet gøre ved at ændre
og fået adskilt person og
syn på de unges ”problehandling. Det er et godt udmadfærd”. Et ugleset ord i KRAP. For det, som
gangspunkt for relationer, mener Torben Ross.
mange opfatter som problemadfærd, er egentLærerne oplever også, at der er blevet langt mere
lig de unges forsøg på at takle en situation, som
arbejdsro. Der er dog ingen effekt på fremmøde.
overstiger det, de tænker, de kan. Det er deres
- Træerne vokser ikke ind i himlen. Og det kræsåkaldte mestringsstrategi.
ver hele tiden fokus. Også fra os som undervisere.
Når vi møder strategier, som ligger langt fra voSå vi ikke falder tilbage i vores gamle mestringsres egne, kan det være svært at anerkende dem
strategier, lyder det fra uddannelsesvejlederen.
og forsøge at vise nye stier – i stedet for bare
Der er dog ingen tvivl hos Torben Ross:
at bede dem stoppe. Men man kan kun ændre
- Selv om vi først lige er begyndt, bliver det en
sin mestringsstrategi, hvis man får en anden at
fast bestanddel fremover.
sætte i stedet for, er budskabet i KRAP.
Det har de positive resultater slået streg un- De her unge har svært ved selv at finde nye
der. •

Mestringsstrategier
Ifølge KRAP findes der ikke problemadfærd, men i stedet tre
slags mestring:
problemfokuseret har til formål at løse problemer, bearbejde udfordringer og udvide handlemuligheder, fx informationssøgning og konfrontation med
problemet.
emotionsfokuseret har til formål at beherske følelser og ubehag, når der ikke synes at være
direkte, rationelle løsninger, fx
at søge trøst i alkohol, gøre skade på sig selv eller andre.
undgåelsesfokuseret indebærer, at man helt søger at udsætte sig for en belastning, fx
at udeblive fra job/skole, flygte
ind i fantasien.
Det er almindeligt, at mennesker bruger flere af disse typer,
men oftest foretrækker én. De
sårbare unge er typisk ikke så
gode til den problemfokuserede mestring.
Kilde: pcaps.dk

KRAP
KRAP er udviklet af psykologerne Lene Metner og Peter Storgård. Der er skrevet flere bøger
om metoden.
Du kan finde mere om KRAP
på peterstorgaard.dk/krap eller pcaps.dk. Her kan du også
downloade 40 forskellige arbejdsskemaer.
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LÆSERBREVE

Det er ikke for sarte sjæle at være syg
i Velfærdsdanmark
I KRONIKKEN I Politiken søndag den 21.
september skriver beskæftigelsesminister Mette Frederiksen glad og stolt om de
mange nye reformer på arbejdsmarkedsområdet. Men siden hvornår har psykisk pres
på borgere, der i forvejen ligger ned, ført til
hurtigere helbredelse?
Ja, der er virkelig kommet mange nye
reformer de sidste år. Og det er som bekendt først, når man selv bliver direkte berørt af ændringerne, at det rigtigt går op for
én, hvilke konsekvenser de har. Her kan du

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K
Tlf: 7010 0018 · Fax: 3314 3955 · Email: via hjemmesiden · www.dlfa.dk

Formand
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes i sekretariatet efter aftale
Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K
Tlf: 7010 0018
Fax: 3314 3955
Email: via hjemmesiden
www.dlfa.dk
Kontaktoplysninger
Regionscentrene har åbent for personligt fremmøde i a-kassens kontakttid.
Vil du have en personlig samtale, aftaler
du en tid ved at ringe på tlf. 7010 0018.
Du kan også sende en mail via
hjemmesiden

Regionscentre
Odense
Klaregade 7, 1
5000 Odense C
Tlf: 7010 0018
Esbjerg
Skolegade 81, 3
6700 Esbjerg
Tlf: 7010 0018
Århus – Risskov
Ravnsøvej 6
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018
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C. W. Obels plads 1 B, 1.
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1464 København K
Tlf: 7010 0018
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læse om mit møde med de ændrede sygedagpengeregler, der trådte i kraft 1. juli 2014.
DESVÆRRE GIK DET så vidt, at jeg i foråret
måtte sygemelde mig. Udbrændt, kriseramt,
stress – uanset benævnelsen klappede mit
hoved sammen og kaldte på ro, ro og samtaler med en psykolog for at finde min nye
livsrytme.
I samarbejde med egen læge og psykologen planlagde jeg den nærmeste fremtid,
og midt i august vendte jeg tilbage på jobbet – i meget begrænset omfang. Og det
gør jeg, så godt jeg kan. For der er ikke noget, jeg hellere vil, end at arbejde igen. Mine
skønne kollegaer og mine nylærte arbejdsgange hjælper mig nænsomt tilbage til jobbet
med de dejlige unge mennesker. Og jeg oplever glæden ved igen at være med; mærker
pulsen fra de unge og bliver klar over, at jeg
stadig kan mit fag. Det giver selvtillid. Herligt.
Således i gang med at rejse mig og
komme til kræfter går dagene. Jeg passer
mit arbejde; det vil sige det aftalte antal timer på jobbet og timerne med ro, som jo i
denne tid er en del af mit ugeskema. Jeg
føler mig gradvist gladere og dermed stærkere og får troen på, at jeg igen vil finde min
power. Og inden længe skal vi lægge plan
for yderligere timer/opgaver på arbejdet.
Yes, det går den rigtige vej.
Så ringer min sagsbehandler fra jobcentret.
Hun er selvfølgelig ”bare budbringer” og gør
sit arbejde dikteret af regeringen, men med
ganske få ord puster hun til min bekymring
for fremtiden, ked-af-det-heden og manglen
på selvtillid. Og jeg opdager hurtigt, hvor sårbar jeg stadig er. Hun skal fortælle mig om
de nye sygedagpengeregler, som betyder, at
jeg ultimo oktober rammer loftet på 22 ugers
sygedagpenge. Jeg kan derfor ikke længere
modtage sygedagpenge, med mindre jeg får
tildelt en forlængelse via kommunen.
Jeg er en borger, som i øjeblikket vakler mellem afgrunden og en lys fremtid. Bag
hendes ord fornemmer jeg ”mistro”, ”tagdig-sammen”, ”du koster kommunen penge”.
Jeg har ikke nogen som helst anelse om,

hvad der kræves for at få den dispensation.
Sagsbehandleren, som egentlig er ret flink,
når at fortælle mig, at hvis jeg ikke får forlænget tiden på sygedagpenge, skal jeg i
et jobafklaringsforløb i kommunen.
Hvad vil de afklare? Skal jeg skifte arbejdsområde? Skal de tjekke, om jeg virkelig stadig er syg? Jeg vil nu mene, at min
energi er givet bedre ud på at komme op i
timer og få et mere solidt fodfæste på mit
nuværende arbejde.
Sagsbehandleren kan nu sætte et flueben ved, at jeg er informeret om reglerne, og
jeg kan forsøge at få hold på mig selv igen.
DET LYDER FORJÆTTENDE med alle de
gode intentioner i Mette Frederiksens kronik.
Men fakta er, at jeg føler mig truet og
presset af de praktiske konsekvenser af deres optimering af arbejdsmarkedet. Og det
fremme ikke min helbredelse – tværtimod
sidder jeg tilbage med en fornemmelse af
ikke at kunne leve op til standarden.
Både egen læge og psykolog er overbeviste om, at jeg bliver rask og fuldt arbejdsdygtig igen. Og det tror jeg efterhånden også
selv på. Så mit ønske er, at kommunen giver
mig ro til at hele i det tempo, som er nødvendigt. Så skal jeg til gengæld gøre alt, hvad
jeg kan, for at komme tilbage til min energi
og glæde - både arbejdsmæssigt og privat.
Der er faktisk ikke noget, jeg hellere vil. •
Lene Steendahl
vejleder, Den Økologiske Produktionsskole

Lige inden dette blad gik i trykken, fik vi en mail
fra Lene Steendahl: "Og netop i dag er der kommet afgørelse fra min hjemkommune om, at de
ikke vil forlænge mine sygedagpenge. Så fremtiden er sgu lidt utryg lige nu."
Lene Steendahls arbejdsplads bruger nu sin indsigelsesret i et forsøg på at få ændret afgørelsen.
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Erhvervsuddannelsesreform på vej mod kuldsejling
OGSÅ LÆRERNE PÅ landets erhvervsskoler
mærker nu konsekvenserne af sidste års lærerlockout og det efterfølgende regeringsindgreb. Helt ude af trit med den tendens, der
ellers gør sig gældende på arbejdsmarkedet,
er erhvervsskolelærerjobbet nu godt på vej
til at blive et lønmodtagerjob, hvor ledelsen
bestemmer, og hvor man stempler ind og
ud på arbejdet som i industrisamfundets tid.
1. august næste år træder en omfattende
reform af erhvervsuddannelserne i kraft. Der
er positive elementer i reformen – først og
fremmest intentionen om at styrke fagligheden i uddannelserne og ruste eleverne
til et mere sikkert valg af uddannelse. Men
hvad er de gode intentioner værd, hvis der
ikke er vilje til at anvende de redskaber, der
skal til for at virkeliggøre intentionerne?
Hvis erhvervsskolereformen skal lykkes,
så er et vigtigt redskab nogle lærere, som
”har tid til” eleverne, som er velforberedte til
undervisningen, som besidder de nødvendige pædagogiske og fag-faglige kompe-

tencer, og som er i stand til at samarbejde
om at skabe sammenhæng mellem teori og
praksis i undervisningen.
Men det er ikke det redskab ledelserne
på landets erhvervsskoler har tænkt sig at
anvende!
Ført an af Moderniseringsstyrelsen (Finansministeriet) har så godt som alle skoleledelser nægtet at indgå aftaler med lærerne. Nu er det ledelsen, der suverænt bestemmer tid og sted for løsningen af opgaverne, og det gælder også lærernes forberedelse og indbyrdes samarbejde. Troen
på, at beslutninger om undervisningens tilrettelæggelse skal ske så tæt på eleverne
som muligt, er ikke længere til stede, og det
samme gælder åbenbart også tilliden til lærernes professionelle dømmekraft.
Formålet med at fratage lærerne muligheden for selv at tilrettelægge deres arbejde
er selvfølgelig at finansiere en erhvervsuddannelsesreform, som (i lighed med folkeskolereformen) ikke er fuldt finansieret.

Skolerne skal selv finansiere en væsentlig del af reforminitiativerne, og det kan så
ske ved at nedsætte lærernes forberedelsestid, som ledelsen jo nu bestemmer over.
Elevtilgangen til erhvervsuddannelserne
er katastrofalt ringe, og det skal den kommende reform rette op på. Men i stedet for
at skabe et godt tillidsforhold til de centrale
aktører ude på skolerne – nemlig lærerne,
så starter man med at ”køre lærerne over”,
forringe deres arbejdsvilkår og skabe et
mistillidsforhold. Forstå det, hvem der kan!
Vi er - som lærernes fællestillidsrepræsentanter på landets fem største tekniske
erhvervsskoler - alvorligt bange for, at den
kommende erhvervsuddannelsesreform er
på vej til at kuldsejle, allerede inden den er
sat i søen. •
Martin Filt, Tech College Aalborg
Peter Ølgaard, AARHUS TECH
Leo Schmidt, Syddansk Erhvervsskole
Morten T. Bay, TEC
Arne Christensen, Københavns Tekniske Skole

Valg til LB Foreningens Generalforsamling
De delegerede vælges for en periode af
4 år fra den 1. maj 2015.

Stemmeberettiget

Der udskrives hermed valg i følgende tre valgområder:
Valgområde 10

Valgområde 11

(Nord og Midtjylland)

(Østjylland)

Valgområde 12
(Nordjylland)

Postnr.: 7000  7990

Postnr.: 8000  8990

Postnr.: 9000  9990

De delegerede skal vælges på baggrund af deres tilknytning til:
Medlemsgruppe 1 folkeskoleområdet og medlemsgruppe 2 undervisnings
området uden for folkeskolen og andre medlemmer jf. §3 i vedtægterne.
I alt skal 16 delegerede vælges således:
Område

Antal delegerede i
medlemsgruppe 1

Antal delegerede i
medlemsgruppe 2

10. Nord og Midtjylland

3

1

11. Østjylland

4

3

12. Nordjylland

3

2

Yderligere information www.lbforeningen.dk

Stillerliste kan rekvireres hos:
LB Foreningen
Farvergade 17, 1463 København K
tlf. 33 95 75 84, email: ja@lb.dk

Stemmeret har enhver, der har været
medlem af Lærerstandens Brandforsik Valgprocedure
Der afholdes kun valg i de områder,
ring siden den 1. januar 2014, og som
hvor der anmeldes flere kandidater, end
har fast bopæl i valgområdet.
der skal vælges. Hvert medlem har én
Valgbarhed
stemme.
Til delegerede kan kun vælges
stemmeberettigede medlemmer,
LB Foreningen udsender stemmesedler til
som har fast bopæl i vedkommende
alle stemmeberettigede medlemmer i de
valgområde.
valgområder, hvor der skal afholdes valg.
Kandidatur skal anmeldes af 4 medlem
mer fra kandidatens medlemsgruppe.
Disse 4 medlemmer må ikke være
delegerede og behøver ikke at have
bopæl i kandidatens valgområde.
Anmeldelse af kandidatur til
valget skal ske senest mandag den
24. november 2014.

Stemmesedler udsendes i løbet af januar
2015. De skal returneres, så de er på LB’s
hovedkontor senest den 15. februar 2015.

Valgresultat
Valgresultatet vil blive offentliggjort i
marts 2015 på LB Foreningens hjemme
side samt i de medlemsblade, hvori valget
udskrives.

Anne Mette Toftegaard
Adm. direktør

LB Foreningen varetager ejerskabet af Lærerstandens Brandforsikring  en del af LB Forsikring A/S.
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Flere og flere medlemmer får
allerede mere ud af deres penge
LSBprivat®Løn giver dig 5% i rente på de første 50.000 kr.
og 0% på resten. Du skal ikke betale nogen gebyrer for
at have en lønkonto i Lån & Spar.

Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 911, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30

Sådan får du 5% på din lønkonto
– Danmarks højeste rente
Du skal være medlem af Uddannelsesforbundet — og have
afsluttet din uddannelse. LSBprivat®Løn er en del af en
samlet pakke af produkter og services. Derfor skal hele
din privatøkonomi samles hos os, så vi kan kreditvurdere
den i forhold til den samlede pakke.
Du behøver dog ikke flytte dit eksisterende realkreditlån,
men nye lån og evt. ændringer skal formidles gennem
Lån & Spar og Totalkredit. Rentesatserne er variable og
gældende pr. 1. august 2014.
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Fokus på det, der er vigtigt for dig
Hos Lån & Spar får du en personlig råd
giver, som investerer tid til at høre dine
behov og ønsker og du får klar besked.
Hvis det er det du kigger efter, så ring til
os direkte på 3378 1965 – eller gå på
lsb.dk/uddannelsesforbundet
og vælg ’book møde’, så kontakter vi dig.
Lån & Spar har eksisteret siden 1880.
Vi har altid sørget for, at helt almindelige
mennesker kan gøre bankforretninger på
ordentlige betingelser.

Ring til Lån & Spar: 3378 1965
eller book møde på: lsb.dk/
uddannelsesforbundet
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NYE BØGER
Redaktionen har modtaget følgende bøger. Nogle
af dem vil blive anmeldt i kommende numre af
Uddannelsesbladet.
KLODEN RUNDT - problemstillinger i global politik

Af Hans Branner. Columbus 2014. 174 s. 119 kr.

ANMELDELSER
Bæredygtig pædagogik og
praksisudvikling
Af Hans Månsson. Dansk Psykologisk 2014.
238 s. 328 kr.

KULTUR- OG SAMFUNDSFAGSBOGEN

Af Jørgen Vestergård Jacobsen m.fl. Columbus
2014. 280 s. 129 kr.
ULIGHEDENS MANGE ANSIGTER. Perspektiver på
social ulighed

Af Jakob Glenstrup Jensby & Peter Brøndum.
Columbus 2014. 280 s. 138 kr.
MARGINALISERING METODE VIDENPRODUKTION.
Billeder på velfærdsprofessionernes arbejde med
børn i udsatte positioner

Af Anne Marie Villumsen & Andy Højholdt, red.
ViaSystime 2014. 255 s. 295 kr.
DET SKED MAN PÅ - om skidt, lokummer og kloakker
gennem 1000 år

Af Annemette Sørensen. CDR 2014. 95 s. 188 kr.
EKSPERIMENTERENDE BILLEDER

Af Karin Munch & Rachel Zachariassen. Gyldendal
2014. 321 s. 299 kr.
TYRKIET. Historie, samfund, religion.

Af Deniz Kitir m.fl. Systime 2014. 208 s. 168 kr.
LIVRETTER - mad i kunst og litteratur

Af Casper Thrane & Jørgen Holdt Eriksen. Systime
2014. 277 s. 288 kr.
STUDIEVANER PÅ STX

Af Lise Ludvigsen. Systime 2014. 149 s. 138 kr.
Fås også som iBog med videoer, interaktive
opgaver mv.
LITTERATURHISTORIEN - på langs og på tværs

Af Barbara Kjær-Hansen & Tinne Serup Bertelsen.
Systime 2014. 294 s. 248 kr. Fås også som iBog
med oplæsninger mv.
BLÅ ØJNE

Af Kirsten Wandahl. LIXI 2014. 80 s. 79,50 kr.
Ebog 39,50 kr.
DEN DRUKNEDE. Ungdomsroman

Af Kristoffer Jacob Andersen. Turbine 2014.
228 s. 249,95 kr.
BRUG LITTERATURHISTORIEN

Af Mimi Sørensen & Mads Rangvid. Dansklærerforeningen/Systime 2014. 254 s. 218 kr. Også
som iBog med videoklip, interaktive opgaver mv.
SKRIVEØVELSER TIL HF-DANSK

Af Anette Nielsen & Lene Trolle Schütter. Systime
2014. 102 s. 130 kr. Også som iBog m/lyd- og
videoklip mv.
KEND KEMIEN 1

Af Henrik Parbo m.fl. Gyldendal 2014. 264 s.
325 kr.
MATEMA10K - Statistik. Matematik B- og A-niveau

Af Michael Agermose Jensen & Uwe Timm.
Frydenlund 2014. 320 s. 299 kr.

Hans Månsson skriver selv om sin forståelse af begrebet bæredygtig pædagogik, at det
”handler om gensidigt forpligtende anerkendelse af hinanden. Uanset hvilken social kontekst der fokuseres på, er forventningen, at
alle skal have mulighed for aktiv deltagelse,
og at alle er forpligtet til at yde deres bedste og tage ansvar for egen og andres trivsel
og læring. Hvis alle deltagere i et fællesskab
har denne grundoplevelse af gensidigt ansvar over for sig selv og over for fællesskabet, er der reelt mulighed for at bidrage til en
styrkelse af sammenhængskraften”. (s. 18)
I en tid, hvor inklusion og eksklusion fylder godt i såvel den pædagogiske debat
som den samlede samfundsditto, er det tankevækkende, at Hans Månsson på samme
side for egen regning anskuer ”inklusion oftest ud fra en forenklet præmis om, at inklusion opnås ved at reducere dens modsætning, som er eksklusionen”.
I det hele taget udfordrer Månsson gennem hele bogen mange gængse opfattelser
og både ny og gammel vanetænkning. Helt
grundlæggende for eksempel, at alverdens
praktiske og teoretiske erfaringer dokumenterer, at mennesket er født som et socialt
væsen, der stræber efter og søger menneskelige tilknytninger. På trods af dette ”synes den blotte samfundsudvikling at trække i den modsatte retning”. (s. 24)
Månsson rejser flere steder i bogen
spørgsmålet om, hvordan vi kan udvikle kvaliteten af det menneskelige samvær. Han
skriver om ”meningen med livet”, ”den betydningsfulde Anden”, ”pædagogik med et
økologisk perspektiv” og ”sidste afgang til
Paradis”. Vel at mærke uden at virke hverken intimiderende eller floromvunden urealistisk. De her nævnte begreber har det til
fælles, at der hidtil ikke har været gode bud
på, hvordan sådanne ikke-målbare elementer kan evidensbaseres til gavn for forskning
og undervisning.
I de ni kapitler bliver læseren taget venligt, men bestemt ved hånden og ført rundt
i det pædagogiske univers fra familien over
dagtilbud til skolen. Barnets oplevelser af

omverdenen respekteres, inddrages og tages tydeligvis alvorligt i det menneskesyn og
den verdensforståelse, som danner grundlag for Månssons arbejde.
Kapitel et lægger hårdt og krævende ud
med at tale om ”et samfund i splid med sig
selv”. Som læser lades man dog på intet tidspunkt i stikken. Nok er bæredygtighed ”sidste afgang til paradis”, men den erkendelse står ikke alene. For menneskets grundlæggende bestræbelse er at ville det gode
og leve personligt og kollektivt forpligtende. Dannelsesidealet og det grundlæggende pædagogiske spørgsmål er så, ”hvordan
det enkelte menneske kan bevare og bestyrkes i sin medfødte tilskyndelse til at handle
omsorgsfuldt, empatisk og altruistisk til glæde og gavn for sig selv og for andre”. (s. 25)
Forfatteren har en bred og solid erfaring
fra folkeskolen som lærer, konsulent, skoleleder, igangsætter af forsøgsprojekter og
meget andet. Det afspejles i tekstens knivskarpe formulering. Og som noget ganske
sjældent inviterer forfatteren sine læsere til
debat og kommentarer ved personlig henvendelse.
Kulturminister Marianne Jelved citerer i
sit forord filosoffen K.E. Løgstrup for dette:
”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets
liv i sin hånd”. Bedre kan det ikke formuleres.
Bæredygtig pædagogik og praksisudvikling er en seriøs bog fuld af substans og
smittende forståelse for både sit stof og
sine læsere. Allerbedste anbefaling til ikke
mindst de pædagogiske uddannelser, men
også i uddrag til beboer- og miljøgrupper eller studiekredse.
Marianne Bindslev

Broken Britain. Stat, marked
og civilsamfund
Af Ole Helmersen. Columbus 2013. 160 s.
139 kr.

En bog om det engelske samfund er altid interessant. Men netop i denne tid, hvor Skotland stemmer om selvstændighed, og der er
parlamentsvalg om godt et halvt år, er en sådan udgivelse yderst aktuel.
Denne glimrende bog er en grundbog i
moderne britiske politiske, sociale og økonomiske emner til en lang række undervis-
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ANMELDELSER
ningsfag og niveauer, hvor engelsk, samfundsfag og historie mødes. Bogens fokus er på det
moderne Storbritannien - altså det, vi besøger
- men landets udvikling og situation sættes ind
i en nødvendig historisk ramme tilbage til 1945.
Selve titlen referer til en måske utilsigtet udtalelse af David Cameron, som efter en længere
række sociale uroligheder og optøjer i august
2011 i en tale retorisk spurgte: Is this a broken
Britain? Det er siden blevet et begreb i analyser og beskrivelser af det Storbritannien, som
vi på en gang er så tætte på og alligevel er så
forskellig fra.
Bogen gennemgår grundigt de massive forandringer siden 1945 i alle dele af det britiske
samfund, som har medført et langt mere moderne samfund tættere på de skandinaviske lande.
Det er i hvert fald målet. Men samtidig viser bogen også, hvordan utallige traditioner holdes i
hævd, og hvordan det britiske samfund stadig
på trods af de omfattende fornyelser er meget
klassedelt. Således er bogen et portræt af det
moderne Storbritannien med fokus på en række af de udfordringer, landet står over for nu og
i de kommende år.
Med analyser af begreber som stat, marked og civilsamfund fokuserer bogen på Storbritannien som stat og nationer. På landets politiske system, politiske praksis og politiske resultater. På britiske identiteter, sociale stratifikationer, indvandring, velfærdsstat og multikulturalisme. På Storbritanniens økonomi og økonomiske udfordringer. Og på landets rolle og
placering i global sammenhæng.
Det hele serveres i gode tekster i et letlæst
sprog suppleret med særdeles relevante fotos.
Men her skal Forlaget Columbus for en gangs
skyld kritiseres for for få og for alt for små billeder. Billederne spiller slet ikke op til bogens
øvrige kvaliteter. Et større antal billeder ville
være bedre.
Man mærker tydeligt forfatterens store erfaring med undervisning, og han fortjener megen ros for en yderst klar og kyndig gennemgang af de ofte meget komplicerede områder.
Med denne fine udgivelse føler man sig bredt
orienteret om mange vinkler af Storbritannien.
Der er på ingen måde tvivl om, at ikke bare
læreren, men ikke mindst eleverne og de studerende vil blive indfanget af bogens fængslende emner, som vi alle gerne vil forstå bare
lidt bedre. Bogen anbefales til mange niveauer
som avu, hf, KVU, htx og lignende.
Ole Fournais

Iran - Historie, samfund, religion

Praktikvejlederbogen. Sosu og PAU

Af Kaj Pinholt Jespersen. Systime 2013. 190
s. 168 kr.

Af Cecilie Bogh & Maria Månsson. Munksgaard
2014. 199 s. 144 kr.

En bog om Mellemøsten er altid spændende
læsning. Men når en bog om Iran lander på skrivebordet, bliver man specielt i denne tid meget
nysgerrig. Og man bliver på ingen måde skuffet
over denne bog. Man bliver snarere yderst positivt overrasket over bogens høje faglige niveau og
flotte sammenhæng mellem tekst, fotos og kort.
Bogens første del rummer tre særfaglige
introduktioner:
1) Hovedfaserne i Irans historie fra præislamisk
tid til præsidentvalget i 2013. Her er fokus
på shah-styret og den islamiske revolution.
2) En samfundsfaglig analyse med økonomi,
samfundsforskning og ideologier. Her er fokus på præsidentvalget 2013.
3) Beskrivelse af landets religion med vægten
lagt på shia-islam og dets betydning i landet.
Disse tunge afsnit følges af fire temaer: truslen fra Iran, religion som magtfaktor i Iran, kvinderne i Iran og iranerne i Danmark. Samlet set viser bogen med al ønskelig tydelighed, at Iran på
alle måder er et globalt brændpunkt for atomprogram, olieproduktion, forholdet mellem religion
og politik og med den kønspolitiske dagsorden.
Bogen er en yderst forfriskende udgivelse
om et alt for forsømt emne og om et land, som
de fleste danskere ved alt for lidt om. Via bogens mange facetter får læseren et særdeles
godt indblik i forskelle mellem arabere og iranere og mellem sunni og shia.
Bogens korte tekster er læsevenlige og meget pædagogisk opbygget, så man oplever en naturlig sammenhæng. Undervejs mærker man tydeligt forfatterens store engagement i landet og
i hele regionen. Desuden kommer hans store undervisningserfaring ham og dermed også læseren til gode. Med denne bog får læreren særdeles gode muligheder for at arbejde tværfagligt og
dybtgående med et land af stor politisk betydning.
Bogen vil fint kunne bruges på hf, stx, kvu
og til særlige forløb i andre uddannelser med
historie og samfundsfag. Derfor anbefales den
varmt til alle undervisere med disse fag og naturligvis til biblioteket. Forlaget Systime fortjener så absolut ros for denne smalle udgivelse,
men bogens relativt set for små typer vil hæmme læsningen for mange elever og studerende.
Det bør rettes i kommende udgivelser.
Ole Fournais

I denne bog får praktikvejlederen både baggrundsviden og praktiske redskaber til at udfylde rollen som praktikvejleder i social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse. Bogens to forfattere er begge uddannet på universitetet og har derudover
en del arbejdserfaring fra dagtilbud og læring
i praktikperioden.
Bogen her kommer vidt omkring, og afspejler dermed vejlederens mangesidede rolle som
underviser, rådgiver, guide, igangsætter, evaluator og som afgørende person ved den endelige eksamen. Den er ”både skrevet til dig, der
vil have nogle gode råd og ideer til det praktiske, og til dig, der godt vil vide lidt om teorierne bag”. (side 11)
Høflig, hjælpsom og beskeden var idealet
for praktisk sygepleje i "gamle dage”. Formuleringen lyder og er lidt old school, men essensen i disse kernebegreber, danner tilsyneladende stadig basis for en vellykket og tilfredsstillende indsats på plejeområdet.
De to forfattere gennemgår meget konkret, hvad det betyder at arbejde professionelt
og holde fokus på brugeren og løsning af opgaven - og altså ikke at lade sit privatliv og sine
personlige meninger og sympatier skygge for
brugerens behov. I vejledersammenhæng er
udgangspunktet en anerkendende og positiv
tilgang til udfordringen og mennesket overfor.
Således lærer eleven på egen krop noget om
både faglige og følelsesmæssige udtryk, indtryk og reaktioner.
Som følge af, at både sosu'ers og PAU'ers
arbejde først og fremmest er praktisk og skal
fremstå med ret præcise resultater, lægges vejledningen på, hvor der er ressourcer til at få løst
opgaven. Der er bud på, hvordan det er muligt at
reflektere over forskellige temaer både før, under og efter en handling. Der er fine afsnit om
blokeringer, mistrivsel og faglige problemer. Der
vil naturligvis altid være variationer på grund af
personalesammensætning, erfaring og lokale
forhold. Men til trods for det vil alle eksempler,
skemaer og værktøjer kunne inspirere og tages
i brug umiddelbart.
Hvert kapitel afsluttes med en opsummering af det stof, der er behandlet. En god model for at indarbejde gode rutiner i arbejdslivet.
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Her er citater med udtalelser fra elever og
vejledere, som nok kan give stof til diskussion.
Helt i tidens ånd er der også hist og her citater
af Løgstrup, Dewey og et, som tilskrives både
en romersk kejser og en dansk skuespiller (men
det er nu kirkefaderen Augustin, der har sagt
det, der står på side 71). De sidste gør hverken fra eller til for bogens indhold efter denne
anmelderes mening. Bogens tekst står klart og
skarpt og lige til at blive klog af.
Bagest i bogen findes en liste over supplerende litteratur. Dejligt fri for flotte, akademiske
titler, men håndbøger, der egner sig til lige netop bogens emne.
Alt i alt en seriøs og gennemarbejdet bog
skrevet i et tilpas forståeligt sprog, hvor fagligheden respekteres og heldigvis ikke sovses ind
i store ord og fraser.
Marianne Bindslev

Ind i samfundet
Af Jens Folke Harrits & Morten Hansen Thorndal.
Columbus 2014. 224 s. 138,80 kr.

Ind i samfundet er en tematisk bog til brug i undervisningen i samfundsfag på B-niveau i gymnasiet. Bogens fem temaer er ulighed, velfærd,
bæredygtighed, normalitet og magt. Ifølge ministeriets vejledning er kernestoffet i samfundsfag sociologi, politik, økonomi og metode. Som
det fremgår, omfattes det obligatoriske kernestof således af bogens temaer. I forordet argumenterer bogens forfattere selv for at benytte
denne tematiske struktur med udvalgte temaer behandlet med viden og forståelse fra kernestoffets fire discipliner. Alle discipliner indgår i næsten alle såkaldt ”virkelighedsnære
problemstillinger”. Netop denne tværfaglighed
i synsvinklen gør denne bog til en anderledes
bog efter forfatternes egen opfattelse (s. 9).
Pensum på C-niveau forudsættes bekendt.
Det vil sige, at eleverne både har modtaget undervisning i og har arbejdet selvstændigt med
forhold, der er af væsentlig betydning for demokratiet og samfundsudviklingen generelt.
Da bogen især retter sig mod selvstændigt
arbejde i grupper og projekter, virker det som en
god ide, at hvert kapitel indledes med en intro-

duktion med opsamling på de dele af det kendte stof, der nu vil blive bygget ovenpå.
Der er mange bokse, øvelser, skemaer, oversigter og citater foruden henvisning til bogens
hjemmeside. I bestræbelsen på at skabe tilgængelighed og overblik I dette kalejdoskop af
informationer er indholdet – heldigvis - designet
og opsat i varieret typografi. Sproget er bredt
snakkende og til tider nærmest jovialt. Det kan
jo absolut medvirke til at opfylde et af fagets
mål: at stimulere elevernes diskussionslyst og
stillingstagen. Men om det undergraver målet om at forberede til selvstændige studier på
et højere fagligt niveau, må nok komme an på
en prøve.
Med Ind i samfundet stiler forfatterne højt.
Materialet er - skønner denne anmelder - bedst
egnet til den særdeles interesserede, engagerede og nysgerrige elev. På samme tid, som det
store, plukvise udbud af stof kan tilgodese den
videbegærlige, lidt rastløse elev, kan det selvfølgelig også anskues som “de mange muligheders land” for andre elevtyper.
Marianne Bindslev

Få en udbytterig studierejse
Skal I se på mode i New York, bygningsværker i Dubai, historiske
seværdigheder i Beijing eller opleve kulturen i Delhi?
Vi tilrettelægger studierejser til hele verden ud fra jeres ønsker
og behov og er med jer under hele processen - fra idé til den veloverståede rejse. Vi kan lave et komplet program til jer, som sikrer
en god pris og at det faglige indhold på turen er i top.

Delhi i 7 dage

Prisen er inklusiv:
• Flybillet København – Delhi t/r
• 6 overnatninger

fra kun kr.

4.995
Pr. pers. i en gruppe

Andre eksempler på studierejser m/fly
Dubai, 6 dage
fra kun kr. 5.495
Washington, 7 dage
fra kun kr. 5.995
Beijing, 8 dage
fra kun kr. 5.995
New York, 7 dage
fra kun kr. 5.595
Priserne er pr. pers., hvis man rejser i en samlet gruppe.

Læs mere på jr.dk

14090_JR_ann_HE1_Uddannelsesbladet_178x111mm_r1.indd 1

Studtilieherleevejsrdeenr
Rejsekonsulent

Carsten Banke Hansen

“Jeg har rejst i 27 lande og har speciale i
studierejser. Ring eller skriv til mig og få
hjælp til at sammensætte en studierejse der
passer til netop jeres ønsker og behov.”
Kontakt: 86 20 77 80 / cabh@jr.dk

70 20 19 15

www.jr.dk

21/03/14 11.17
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MINDEORD

Annette Tipsmark Therkildsen
Fredag den 4. juli - netop på dagen, hvor vores sommerferie begyndte - døde vores kollega Annette.
Vi vidste godt, at Annette var alvorligt syg, men håbede, som hun selv gjorde, at hun ville blive rask igen. Annette passede kortvarigt sit arbejde på nedsat tid i foråret, men blev indkaldt til yderligere behandling, som desværre ikke lykkedes. Annette havde ønsket at komme tilbage til mere undervisning, færre administrative opgaver,
og ikke mindst glædede hun sig til mere tid med familien.
Annette varetog vejledningen af kursister, koordinering, pædagogisk planlægning og udvikling af ordblindeundervisningen på HF & VUC Fyn i Odense. Hun var altid garant for høj faglighed og kvalitet.
Hendes store engagement og faglige dygtighed stod
der respekt om i vide kredse.
Annettes empatiske tilgang til de mennesker, der på
grund af deres ordblindhed ofte havde haft et vanskeligt
skole- og uddannelsesforløb, prægede hele hendes virke.
Annette kom fra AOF til HF & VUC Fyn i Odense i
2003, hvor hun blev kendt for sin rolige og venlige væremåde. Hun havde en favnende, forstående og omsorgsfuld tilgang til alle. Hun var afholdt af alle og ikke mindst
ordblindeteamet har mistet en kær og respekteret kollega.
Annette var desuden en fagforeningskvinde, som bakkede op om det fælles fodslag og i høj grad interesserede sig for undervisernes forhold og forhandlede rettigheder igennem de forskellige tillidsposter, hun bestred i
LVU og Uddannelsesforbundet. Overenskomster, love og
vejledninger var hun fortrolig med, og kolleger kunne altid
gå til hende og få vejledning eller et godt råd.
Annette efterlader et stort savn hos alle, som kendte hende, og vores kærlige tanker går til hendes familie.
Æret være Annettes minde.
Anna Elisabeth Lunders
på vegne af
Uddannelsesforbundet - klubben på VUC Fyn
Odense/Søndersø

STUDIEREJSE TIL

EDINBURGH
5 dg./4 nt.
fly fra kr.

2.040

KURSER, MØDER M.M.

DTL Seniorer

Nu får vi igen chancen for at
besøge en spændende erhvervsskole med en masse spændende uddannelse,
bl.a. er det Danmarks eneste
urmagerskole.
Skolebesøg for medlemmer
og deres ledsager, på
ZBC,
Zealand Business College,
Ahorns Alle 3-5,
4100 Ringsted
Onsdag den 12. november
2014 kl.10.00.
Program:
10.00
Velkomst, kaffe og brød
10.45
Rundvisning på skolen
12.30
Frokost og afslutning. En fra
skolen fortæller om skolen
og besvarer spørgsmål
Tilmelding senest den
5. november 2014 til
Bent Ousted,
tlf. 4494 4938, e-mail:
baousted@hotmail.com
Mogens Larsen,
tlf. 3026 3814, e-mail:
jetmog@gfnet.dk
På bestyrelsens vegne
Mogens Larsen /
Bent Ousted

Undervisningsmiddelprisen 2014
Undervisningsmiddelprisen gives til et nyt undervisningsmiddel af bemærkelsesværdig høj kvalitet til folkeskolen, ungdoms- eller voksenuddannelserne. Det kan
være en enkelt bog, et helt system, digitale læremidler
eller andre undervisningsmidler. Materialet skal engagere eleverne, samtidig med at det er fagligt velfunderet.
Undervisningsmiddelprisen 2015 uddeles på Danmarks Læringsfestival den 3.-4. marts 2015 i Bella
Centeret, København.
Ansøgning om eller indstilling til prisen slutter fredag den
7. november 2014. Send ansøgning og materialer til:
Undervisningsministeriet
Att. Hanne Riddersborg
Frederiksholms Kanal 26,
1220 København K.
Mærkes: Undervisningsmiddelprisen
Undervisningsmiddelprisen er indstiftet af Undervisningsministeriet i samarbejde med Center for Undervisningsmidler samt fagbladene Folkeskolen, Gymnasieskolen, Uddannelsesbladet og Medlemsmagasinet Frie Skoler.

Tjenestemændenes Låneforening
meddeler: Rentenedsættelse
Tjenestemændenes Låneforening har med baggrund
i de sidste års meget positive regnskabsresultater
valgt at nedsætte udlånsrenten til gavn for låntagerne.
Renten ændres derfor med virkning fra 1. oktober
2014 fra 6,25 % p.a. til 6,0 % p.a. for såvel nuværende
som nye lån.
Henning Glintborg
direktør

Spar tid og penge & styrk fagligheden på skolerejsen
Studiebesøg

Faglige
kompendier

Tryghed &
sikkerhed

Forslag til studiebesøg i Edinburgh:
• Stirling, The Trossachs & Loch Lomond
• Scotch Whisky Experience • The Real Mary King’s Close
Andre muligheder:
Paris, fly, 5 dage/4 nætter .........................
Istanbul, fly, 6 dage/5 nætter .....................
Barcelona, fly, 5 dage/4 nætter...................
Beijing, fly, 7 dage/5 nætter.........................
Berlin, rutebus, 4 dage/3 nætter ................
Prisen er pr. person i flersengsværelse på hostel

Kontakt os på tlf.: 70 22 05 35
hol@kilroygroups.dk

GØR STUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE

Erfarne
konsulenter

WWW.KILROYGROUPS.COM

fra kr.
fra kr.
fra kr.
fra kr.
fra kr.

1.895,2.225,2.360,4.775,695,-
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FAGLIGT AKTUELT

A F TO R B E N T H I L ST E D, KO N S U L E N T I U D DA N N E L S E S F O R B U N D E T

De nye arbejdstidsregler:

Moderniseringsstyrelsens
vejledning og fortolkning
Moderniseringsstyrelsen har i juni 2014 udsendt en vejledning om nye arbejdstidsregler på blandt andet eud, AMU VUC og produktionsskoler. Formålet er at støtte ledelserne på skolerne i håndteringen af de nye
rammer for lærernes arbejdstid. Uddannelsesforbundet har lagt sine bemærkninger
på hjemmesiden.
Vejledningen har nogle øvrige meldinger,
som det er vigtigt at hæfte sig ved.
En overenskomst forpligter
Moderniseringsstyrelsen fastslår følgende:
”Det er en fast og langvarig arbejdsretlig
praksis i Danmark, at lovgivning, der som
lov nr. 409 afslutter en konflikt, umiddelbart
efter vedtagelsen fungerer som en kollektiv overenskomst og anerkendes som sådan af arbejdsmarkedets parter. Uenigheder om bestående overenskomster og aftaler løses i det fagretlige system, hvor uenigheden i sidste ende kan indbringes for faglig voldgift.”
Det er korrekt. En kollektiv overenskomst
forpligter. Derfor er der for eksempel en lokal forpligtelse til at holde et møde, når der
opstår uenighed om arbejdstidsreglerne.
Det bør ske, før der holdes et egentligt formelt mæglingsmøde mellem overenskomstens parter.
Det nye ledelsesrum
Under overskriften Det nye ledelsesrum skriver Moderniseringsstyrelsen, at ”Ledelsen
skal udøve god personaleledelse baseret
på tillid, dialog og sparring. Det forudsætter blandt andet en løbende dialog mellem
nærmeste leder og lærer om for eksempel
mål med undervisningen, prioritering af opgaver, forventninger til kvaliteten i undervisningen, samarbejdet i lærerteams mv. Den
løbende dialog mellem leder og lærer er et

naturligt element i god personaleledelse og
skal ikke forveksles med tjenstlige samtaler.”
Uddannelsesforbundet er enig i denne
pointering af betydningen af en løbende dialog mellem den enkelte lærer og leder om
især kvaliteten i undervisningen og forudsætningerne herfor. En dialog om undervisningens kvalitet og lærernes mulighed for
dagligt at levere god undervisning er i sidste
ende en forudsætning for, at skolerne når
deres uddannelsespolitiske målsætninger.
Efterfølgende oplistes de øvrige beføjelser, som ligger i ledelsesretten med en
understregning af, at ”På områder, hvor der
ikke er fastsat regler og aftaler, gælder ledelsesretten”.
Det medfører også den konsekvens, at
”Lederens fortolkning af reglerne er derfor bindende for medarbejderne, indtil det
modsatte måtte blive slået fast i forbindelse
med et mæglingsmøde eller en faglig voldgift. Det gælder, uanset om medarbejderne,
tillidsrepræsentanten eller organisationen
er uenige i lederens fortolkning af reglerne.”
Dette er helt i overensstemmelse med
den danske model og hovedaftaler herom.
Det gælder også ledelsens ret til at lægge
sin fortolkning af overenskomster og aftaler
til grund, hvis der opstår uenighed herom.
Herefter kan Lærernes Centralorganisation eventuelt vælge at bringe uenigheden
videre i det fagretslige system.
Lokale aftaler
Om Lokale aftaler i tjenestemændenes arbejdstidsregler skriver Moderniseringsstyrelsen:
”Den almindelige adgang til at indgå lokale arbejdstidsaftaler, der tilpasser de centralt aftalte arbejdstidsregler til de lokale
forhold og de konkrete personalegrupper,
vil således gælde på undervisningsområdet

som på alle andre områder. Der er principielt ingen begrænsninger med hensyn til
indholdet af de fravigelser eller supplementer til de centralt aftalte regler, som kan aftales lokalt.
På undervisningsområdet, som på alle
andre områder, er det imidlertid ikke intentionen, at adgangen til at indgå lokale aftaler skal bruges til at indgå aftaler, som begrænser ledelsesretten i forhold til at lede
og fordele arbejdet.
I forbindelse med implementeringen af
de nye arbejdstidsregler på undervisningsområdet vil der derfor være fokus på, at der
ikke indgås lokale aftaler, der genindfører
de aftalebindinger på, hvad lærerne skal
lave i deres arbejdstid, som netop er ophævet med lov nr. 409.”
Desværre er denne formulering fortolket, som om man slet ikke må indgå lokale
aftaler. Uddannelsesforbundet mener, at
der skal indgås fælles aftaler, når man lokalt ønsker en generel mere fleksibel tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid eller en
generel mulighed for at alle lærere kan arbejde hjemmefra. Der er hjemmel til dette i
de nye regler, hvis man vil lokalt. •

Moderniseringsstyrelsens vejledning findes på modst.dk om Lærernes nye arbejdstidsregler.
Uddannelsesforbundets bemærkninger
findes på uddannelsesforbundet.dk under
Nye arbejdstidsregler.
Læs også Nye arbejdstidsregler - hvad skal
du være opmærksom på? i Uddannelsesbladet nr. 9, 2014-
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Det værste er,
når jeg taler
resultatløn
til lærerne
Du kender måske Xinxin Ren Gudbjörnsson fra tvudsendelsen om "de fortabte indvandrerbørn", hvor hun
lancerede den kinesiske model. Hun er coach og er ikke
bange for at sige tingene meget direkte. Heller ikke når
hun skælder det danske undervisningssystem ud for
at producere for mange analfabeter og tabere. Og hvis
vi ikke var så selvfede, kunne vi lære af andre lande,
mener hun, og fortæller blandt andet om dengang, de
kinesiske lærere fik en skolereform trukket ned over
hovedet og gik i aktion.
A F D O RT H E P L E C H I N G E R - FOTO : M I K K E L Ø ST E R G A A R D
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Du skriver i din bog, at hvis der i Kina havde været en
lærer-lockout som i Danmark, så ville det have udløst en
revolution. Mener du virkelig det?
- Den kinesiske regering lavede jo faktisk en skolereform i
1980’erne, men det resulterede i masseopsigelser. Lærerne gav
simpelthen skolen fingeren. I Danmark siger lærerne måske, at
”åh, jeg kan ikke svigte eleverne, så jeg vil ikke forlade skolen”.
Men på den lange bane vil det faktisk gavne og hjælpe eleverne,
hvis rigtig mange lærere sender et klart signal ved for eksempel
at skrive deres opsigelser under – så er politikerne nødt til at gøre
noget. Det specielle ved Kina er dog, at skolelærere har store
chancer for job i den private sektor. Og det, at markedsmekanismerne spiller ind, betyder, at staten er nødt til at konkurrere på
løn- og arbejdsvilkår og ikke kan gøre hvad som helst over for en
lærer. Desværre har det danske erhvervsliv endnu ikke opdaget
fuldt ud, at skolelærere faktisk kan bruges rigtig mange steder.
Hvad er egentlig dit vigtigste ærinde med din tv-udsendelse
og din bog om den kinesiske model?
- At gøre op med spildet af menneskelige ressourcer her i Danmark. Jeg ser så mange, som ikke får udnyttet deres fulde potentiale og ender som analfabeter. Det vil jeg gerne være med
til at ændre.
Vi har et af de dyreste uddannelsessystemer, uddannelse er
gratis, og vi får endda penge for at gå i skole. Hvad er det
helt præcist ved systemet, der producerer ”tabere”?
- Det er, at man i Danmark hele tiden har fokus på den negative
sociale arv og mønsterbrydning; det er med til at hjernevaske og
fastholde mennesker i sociale fængsler. Det er også den danske forståelse af næstekærlighed, at man bare giver noget væk
som for eksempel uddannelse. For mig er det næstekærlighed
at give hjælp til selvhjælp. I den konfuzianske måde at tænke på
er det vigtigt, at man altid betaler – som minimum noget symbolsk – for tanken er, at man ikke værdsætter noget, der er gratis.
Når du siger noget så kættersk i Danmark som for eksempel,
at vi burde indføre en form for betaling for uddannelse, må
du møde meget stærke reaktioner?

- Det er ikke det værste. Det værste er, når jeg taler om resultatløn til lærerne! I Kina må man gerne tale om, at der er nogle
lærere, der er gode, og nogle, der er dårlige. Det taler man helst
ikke om i Danmark. Men jeg synes helt klart, at kriterierne for
resultatløn skal være objektive. I Kina får man helt konkret resultatløn efter, hvor mange af ens elever der har opnået så og
så høje karakterer, hvad gennemsnittet er i klassen, hvor mange
af ens elever, der har vundet konkurrencer på det og det plan,
hvor mange talenter man som lærer har opdaget og den slags.
Noget godt må der vel være i det danske system, når vi har
klaret os godt historisk set og igennem en finanskrise, som jo
ellers har slået benene væk under de fleste europæiske lande?
- Sådan kan man vælge at se på det, men man kan også se gennem verdenshistorien, hvordan store nationer er faldet, når de
bliver for selvfede og begynder at slappe af. Så kommer andre
til og tager over.
I dine tv-udsendelser og din bog fokuserer du meget på
børns og deres forældres ansvar for at lære. Hvad er egentlig
lærerens og for eksempel ungdoms- og voksenlærerens
ansvar?
- Jeg synes, at de skylder at fortælle de unge, at hvis de er dovne
og ikke gider lave for meget igennem livet, skal de lave rigtig meget nu! Jo ældre, man bliver, når man skal lære nyt, des hårdere
bliver det. Så hvis man venter, til man er voksen, vælger man absolut den hårdeste vej. Flere af mine kunder synes, jeg arbejder med en helt umenneskelig hastighed, men det er, fordi jeg
har lært og indarbejdet mange af de ting, jeg kan, som otteårig.
Mine IQ-tester viser desværre, at jeg er genial, i andre er jeg helt
normalt begavet.
Så lærernes vigtigste rolle?
- Det er at undlade at fortælle de unge, hvad der ikke kan lade
sig gøre. Lærerne har jo ikke kompetencer til at se ind i fremtiden. I øvrigt har jeg selv gjort størstedelen af de ting, lærerne
i Danmark sagde, jeg ikke kunne gøre. For eksempel fik jeg at
vide, at man ikke kan blive tv-vært i Danmark, når man taler med
accent og ikke ligner en fotomodel… •
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