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Kronprinsessen
åbnede møde om inklusion

Grænser for nærvær
Synlig læring virker

Få professionel sparring på dine kompetencer
og din jobsøgning. Det er gratis – også når du
er i arbejde. Meld dig ind i dag på ftf-a.dk
ring 70 13 13 12 eller SMS medlem til 1980
– så klarer vi alt det praktiske for dig.
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kort nyt

af lucas v. engell

FTF og LO går sammen om valgkrav
FTF og LO rykkede tættere sammen, da de i begyndelsen af september aftalte at
arbejde sammen om en fælles - men partipolitisk uafhængig - kampagne op til næste folketingsvalg.
FTF's formand, Bente Sorgenfrey, siger om aftalen:
- Sammen får vi større politisk gennemslagskraft. Vi får bedre mulighed for at påvirke folketingsvalget ud fra en lønmodtagervinkel, og det er der i høj grad brug for.
Jobskabelse, fortsat udvikling af velfærden, forbedring af dagpengesystemet, social dumping, arbejdsmiljø og uddannelse er blandt de emner, organisationerne overvejer at fokusere på i den fælles kampagne.
Valgsamarbejdet bliver af flere fremhævet som en prøveballon på et fremtidigt
tættere samarbejde mellem de to hovedorganisationer.

10.000 kr.

kostede det Restaurant Provence i Aalborg at skilte med, at den var dækket af en
overenskomst med 3F, selv om det ikke passede.
3F i Aalborg bad indehaveren om at pille mærket ned eller tegne overenskomst.
Det sidste ville han ikke, så da mærket for tredje gang blev sat op i vinduet, lagde
3F sag an. Den endte i et forlig, hvor restauranten skulle betale 10.000 kroner plus
sagsomkostninger.
Indehaveren af restauranten har tidligere sagt til avisen.dk, at det ikke er ham selv,
der har sat mærket op i vinduet, og at han ikke ved, hvem det er.

5.378
erhvervsskoleelever kan ikke få lov til at gøre
deres uddannelse færdig, fordi de ikke har
kunnet finde en praktikplads.
I juli var der 13.207 elever uden praktikplads, men 7.829 af dem er i skolepraktik.

Ny stor uddannelsesguide
Hen over sommeren er Uddannelsesguiden - ug.dk - gået live. Det er Undervisningsministeriets portal for alle, der søger
oplysninger om uddannelser: Hvad kan jeg
blive, hvor kan jeg blive det, og hvad kan jeg
bruge det til bagefter?

Delegeretmøde 2014
Indkaldelse til delegeretmøde i
Lærernes a-kasse.

Offentligt ansatte
er dovne
Undervisningsprisen
Så er det nu, du kan indstille en kollega til Undervisningsprisen, som
uddeles af PRAXIS (Erhvervsskolernes Forlag). Prisen uddeles på
Uddannelsesforbundets kongres
i november. Se mere om kriterier,
deadline mv. i PRAXIS' annonce
her i bladet.

Det er en af de myter, som Radio24syv tager
under behandling i programserien Myteradio.
Den går bag om tal og myter og ser på nogle
af udfordringerne i den offentlige sektor. I de
enkelte udsendelser er der både forskere, praktikere og politikere i studiet.
Udsendelserne laves i samarbejde med
kommunernes og regionernes forskningsinstitut KORA, og blandt de hidtidige myter har
været: "Uddannelsessystemet udligner social
forskel" og "Offentligt ansatte er dovne".
Alle udsendelserne kan høres på kora.dk

Efter vedtægtens § 26 indkaldes herved
til ordinært delegeretmøde
onsdag den 19. november 2014
kl. 15.00 - 20.00
i Kosmopol, Fiolstræde 44,
København K.
Foreløbig dagsorden
1. Mødets åbning og valg af
dirigent
2. Fastsættelse af forretningsorden
3. Beretning
4. Regnskab 2013
5. Orientering om budget 2015
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af hovedbestyrelse
9. Valg af suppleanter til de
almindelige medlemmer af
hovedbestyrelsen
10. Valg af revisorer
11. Valg af revisorsuppleanter
12. Eventuelt
Gordon Ørskov Madsen, Formand
Frank A. Jørgensen, Sekretariatschef
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Kontrol og tælleri igen

Af Hanne
Pontoppidan
formand for
Uddannelsesforbundet

UNDERVISNINGSMINISTERIET HAR SAMMEN med Moderniseringsstyrelsen besluttet, at nu skal der igen tælles arbejdstid ude på skolerne. Her gik man ellers og troede, at det hele netop handlede om, at der ikke længere
skulle tælles. Nu var det opgaverne, det handlede om.
”Væk med timetælleriet. Der skal fokus på opgaverne i
stedet!” Det er det mantra, lærerne møder ude på skolerne fra deres ledelser. Med indførelse af de nye arbejdstidsregler, skulle det være slut med tælleriet.
Men sådan var det åbenbart alligevel ikke…
I første omgang er det gymnasiernes ledelser, der skal
tælle. De skal tælle, hvor meget der undervises per lærer, hvor meget tid en lærer er sammen med elever, og
hvor mange penge der bruges på overtid. På baggrund af
dette tælleri vil ministeriet udfærdige en vejledning, der
sikrer, at alle ledelser tæller ens. Og når pilotfasen med
gymnasierne er overstået, skal også ledelserne på eud,
AMU og avu i gang med tælleriet.
Nogle vil mene, at jeg anlægger en noget sarkastisk
tone. Det er fuldstændig korrekt!
Jeg er rystet over den detailstyring og det minuttyranni, man er ved at lægge ned over vore skoler. Og jer
er rystet over, hvordan man shopper rundt i argumenter
med det ene formål at få en billigere skole, samtidig med
at man ikke bekymrer sig det mindste om, hvordan tælleriet lægger gift ud for at lave god skole med pædagogisk kvalitet - set i lyset af de lokale forhold.

Hvis man skal tage argumenterne fra Undervisningsministeriets brev til bestyrelsesforeningerne for gode varer, så kan man konstatere, at jo mere den enkelte lærer
bruger af sin arbejdstid sammen med en gruppe elever,
jo klogere bliver eleverne, og jo bedre bliver de uddannelser, de går på. Man kan også konstatere, at en viden
om, hvor stor en del af deres arbejdstid lærerne bruger
med eleverne, giver et godt afsæt for at arbejde videre
med et kvalitetsløft af uddannelserne.
Undskyld mig, men hvordan det? Jo, man kan selvfølgelig se, hvor meget tid der er tilbage til at planlægge og
evaluere udviklingstiltag, når elevsamværet er fraregnet.
Men det er vel ikke det, der tænkes? Eller tænkes der
overhovedet udvikling?
JEG ER OPRIGTIGT ked af, at ministeriets tillid til skolernes ledelser og medarbejdere ikke er større. Selvfølgelig
vil ledelserne sikre, at skolerne drives økonomisk forsvarligt. Selvfølgelig vil både ledelser og lærere arbejde for
en så høj kvalitet som overhovedet muligt med de rammer, der er til rådighed. Selvfølgelig er man i dialog med
andre skoler for at lade sig inspirere.
Hvad er det så, vi skal med vejledninger i tællesystemer? Jeg kan kun se det, som om den mistillid, man fra
centralt hold udtrykte til lærerne i forbindelse med OK13, nu er rykket et niveau op: Nu har man heller ikke tillid til, at skolernes ledelser kan varetage deres arbejde
professionelt.

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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Ny formand hos VUC-lærerne

Lotte Klein, ny formand for VUC-lærernes
sektion i Uddannelsesforbundet.
Foto: Helene Bagger

Lotte Klein blev valgt til ny sektionsformand på VUC-lærernes generalforsamling. Godt to
tredjedele - eller 69 procent - af de fremmødte VUC-lærere stemte på Lotte Klein, som
dermed har overtaget posten fra Henning Madsen, som fik knap en tredjedel af stemmerne, nemlig 28 procent. De sidste tre procent stemte blankt.
Lotte Klein kommer fra VUF (VoksenUddannelsescenter Frederiksberg), som er den
frederiksbergske udgave af VUC. Læs mere om hende i forrige nummer af Uddannelsesbladet (nr. 9, 2014).
Ny næstformand er Henrik Mikkelsen fra Randers HF & VUC. Han tager over efter
Susanne Pieterse, der ikke genopstillede.
Den øvrige nyvalgte bestyrelse: Rikke Haugaard Belcher, VUC Nordjylland, Ole Mikkelsen, VUC Thy-Mors, Lene Meyland, VUC Vestsjælland, og Jørgen Lundrup, VUC Fyn.
luc

Norske lærere vinder:

Ikke mere tvungen tilstedeværelse
Lærerstrejken i Norge er slut. Efter to måneders strejke blev lærernes organisation, Utdanningsforbundet, og de kommunale arbejdsgivere enige om en ny aftale, der slår fast, at lærerne ikke kan
pålægges mere bunden tid end i dag. I stedet lægges op til lokale
forhandlinger om tilstedeværelse på den enkelte skole.
Det betyder, at lærerne kan være mere til stede på skolen, men
kun hvis de selv ønsker det. Kan man ikke blive enige om en lokal
aftale, gælder de hidtidige minimumskrav.
De norske lærere har strejket siden 1. juli, hvor medlemmerne
af Utdanningsforbundet stemte nej til den mæglingsskitse, forbundet havde lavet med Kommunesektorens organisasjon (KS). Det
var ellers lykkedes forbundet at bevare en central arbejdstidsaftale og at sikre tid til forberedelse og efterbehandling, men mæg-

Lommekalender 2015
Uddannelsesforbundets lommekalender for perioden
1. oktober 2014-31. december 2015 er udsendt folieret
sammen med dette nummer af Uddannelsesbladet.

lingsskitsen indeholdt også et krav om, at lærerne fremover skulle
være til stede på skolen i 7,5 timer om dagen. Netop det krav fik
mange lærere til at forkaste aftalen.
- Det er en aftale, som inviterer til gode lokale processer og samtidig sikrer, at lærerne ikke bliver kørt over. Det er lykkedes os at
beholde den fleksibilitet, der er nødvendig for at lærerne kan gøre
et godt stykke arbejde i forhold til eleverne, siger formand i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, ifølge utdanningsforbundet.no.
Den nye arbejdstidsaftale skal nu sendes til urafstemning blandt
Utdanningsforbundets medlemmer. Hvis den bliver vedtaget, træder den i kraft 1. august 2015.
SLU

BERLINSPECIALISTEN

Danmarks førende i grupperejser til Berlin
Kombinerer studietur og undervisning · Opgaver og idéoplæg
Tlf. 8646 1060 · berlin@email.dk

www.berlinspecialisten.dk

NU OGSÅ BILLIGE TURE TIL FLENSBURG OG HAMBURG

PRAXIS – Erhvervsskolernes Undervisningspris 2014
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Har du en dygtig kollega, der i særlig grad har fortjent at modtage
Undervisningsprisen i 2014 – når årets tema er it og didaktik?
I år stiller vi skarpt på den moderne
håndværkers læring – og årets tema er it og
didaktik. Undervisningsprisen gives derfor til en
underviser, der på fornem vis har evnet at inddrage
it med et didaktisk perspektiv i undervisningen,
herunder en underviser, der:

•

kan udnytte it kreativt til mange
forskellige læringsmæssige formål

•

kan skabe innovative læringsforløb
med varierede læringsformer

•

inddrager eleverne i undervisningen,
således at de er aktivt lærende

•

anvender it til differentiering på forskellige måder

Indstilling
Hver erhvervsskole kan via skolens ledelse og tillidsrepræsentanten i fællesskab sende én motiveret
indstilling til Undervisningsprisen senest den
15. oktober til Marianne Corydon Kragh: mck@praxis.dk
Prisen
Undervisningsprisen er et rejselegat på 30.000 kr.,
der uddeles den 14.-15. november på Uddannelsesforbundets kongres i København.
Dommerkomité
Lars Kunov, Danske Erhvervsskoler
Birgitte Johansen, Uddannelsesforbundet
Thomas Skytte, PRAXIS

praxis.dk
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Hjælp de
unge af med
overfrakken

Det har uoverstigelige konsekvenser for både samfundet og
psykisk sårbare unge, hvis vi ikke formår at inkludere dem i
ungdomsuddannelserne. Men hvad skal der til, for at det lykkes?
Det spørgsmål var omdrejningspunktet for en konference, som
Uddannelsesforbundet afholdt den 10. og 11. september.

[ AF H E I D I K V I STGAA R D G ÜT T LE R - FOTO : M I K K EL Ø ST E R GAA R D ]
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Uddannelsesforbundets konference om inklusion blev åbnet af
Kronprinsesse Mary, der er protektor for Psykiatrifonden, og tidligere
statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der er formand for PsykiskSårbar.
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Poul Nyrup Rasmussen greb forsamlingen med sit budskab om,
at det er menneskelig forståelse, der skal til: "I skal signalere,
at de dur, at de tæller, og at de godt kan komme sig."

batteri. Men det er sandelig heller ikke nemt for lærerne, lød det
fra Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.
- I oplever, at I på den ene side er pressede af de faglige mål,
som er i uddannelsessystemet, og at de helst skal nås på kortere
tid og i større klasser. Samtidig oplever I på den anden side, at en
ny elevgruppe med meget store personlige vanskeligheder fylder
mere og mere i klasserne. Det er en meget stor udfordring, som
lærerne i høj grad lades alene om og er utilstrækkeligt uddannede til at håndtere.
Formanden fortalte også, at Uddannelsesforbundet tog initiativ til konferencen, netop fordi det oplevede en massiv efterspørgsel fra medlemmerne på at få viden om og konkrete værktøjer og
input til, hvordan de kan løfte opgaven.

D

er skal noget til for at fylde den enorme konferencesal på
københavner-hotellet Crowne Plaza. Alligevel er rummet
spækket i en sådan grad, at personalet må ile til med stabelvis af ekstra stole, da startskuddet går til Uddannelsesforbundets konference Inklusion af psykisk sårbare unge.
Trods de omkring 300 fremmødte bliver der med ét helt stille,
da Kronprinsesse Mary kommer ind ad døren. Kun fotografernes
kameraer høres, da hun med vanlig elegance nærmest svæver
gennem salen og i sin rolle som protektor for Psykiatrifonden åbner konferencen.
Her skal en række praktikere, specialister og skoleforskere
over to dage dele erfaring og ny viden, netværke og debattere inklusion af psykisk sårbare unge i uddannelse. Og det er der tilsyneladende brug for.
- Det er ikke nemt for de unge at leve op til alle de forventninger, der er til dem i et samfund med meget høje ambitioner for alle.
Slet ikke hvis de fra starten af ikke er udstyret med tilstrækkeligt

Hvert menneske tæller
At dømme fra de forskellige oplægsholderes bud på, hvad der skal til
for at inkludere de psykisk sårbare unge, er der én central ting, som
går igen: en helhedsorienteret indsats, hvor der er plads til individuelle forskelle, og hvor man ser bag den unges diagnoser og optræder som ”en overordentlig ordentlig voksen”, som det blev udtrykt.
Det var klart fra første oplæg af tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Han er nu formand for psyskisksaarbar.dk i Foreningen Det Sociale Netværk og kaldte udfordringen med at inkludere de sårbare unge i uddannelsessystemet for ”det største
ungdomsproblem anno 2014”.
- 20 procent af de 16-25-årige har psykiske problemer. Og er
man først faldet ud, er det svært at komme ind igen. Det har uhyggeligt store konsekvenser – både personligt og samfundsmæssigt.
Så lad os sætte en ny dagsorden, hvor vi går fra fravær til nærvær!
Det kræver, ifølge Poul Nyrup Rasmussen, at man skal se bag
de unges diagnoser og besynderlige adfærd – som han med et
samlende udtryk kaldte for de unges overfrakke.
- Man ser på overfrakken. Ikke på det unge menneske under
den. Lad mig insistere på, at I fra starten lader den unge forstå, at
I ser dem uden. I skal tale op til dem. I skal signalere, at de dur, at
de tæller, og at de godt kan komme sig. Det er den menneskelige
forståelse, der skal til.
Brug hinanden
Poul Nyrup Rasmussen opfordrede også til, at aktørerne i meget højere grad bruger hinanden, og at lærerne eksempelvis ikke
automatisk henviser den unge til kommunen, men i lige så høj grad
tænker foreninger og ung-til-ung-projekter ind. Han nævnte eksempelvis et af Det Sociale Netværks egne projekter, Headspace,
som er åbnet i seks store byer og med stor succes hjælper unge.
- I havde nok ikke forventet den udmelding fra mig. Men jeg tror,
vi er nået dertil, hvor velfærdssamfundet ikke kan klare det hele.
Der er brug for en makker, nemlig civilsamfundet og ikke mindst
de frivillige. Der er en del foreninger, vi skal have med i værktøjskassen, når vi møder de unge.
Og værktøjskassen er vigtig. Men det allervigtigste er alligevel,
at man har en Gummi-Tarzan-tilgang til de unge og tror på, at alle
er gode til noget, og at det bare handler om at finde ud af til hvad.
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- At hvert eneste menneske tæller, det er forudsætningen
for, at vi kan få samfundet til at fungere, var den klare pointe
fra den tidligere statsminister.
Af med overfrakken for en stund
Gennem konferencen løb netop dén opfattelse som en rød
tråd i oplæg og workshops. Alle har ressourcer. Det gælder
bare om at finde dem.
Vi skal hjælpe de unge med at hænge overfrakken – i det
mindste for en stund, som Hanne Pontoppidan, formand for
Uddannelsesforbundet, spandt tråden videre over Poul Nyrups oplæg.
- De unge kommer til os for at få en uddannelse, ikke for at
få en ven. Det faglige er afsættet. Men konferencen har understreget, at det faglige og det relationelle går hånd i hånd.
Det faglige er grunden til, at de kommer. Men det sociale er
altså grunden til, at de kommer igen. Og det personlige forhindrer, at de forsvinder, sagde hun i sin afrunding af konferencen.
Du kan læse mere fra konferencen i næste nummer af Uddannelsesbladet. Her kan du blandt andet finde et interview
med oplægsholder og skoleforsker Leo Komischke-Konnerup
og en reportage fra en af konferencens workshops.
Konferencen blev afholdt af Uddannelsesforbundet i samarbejde med Danmarks Lærerforening, Handelsskolernes Lærerforening, Psykiatrifonden og UU-København.

▲ En udsolgt konference og
omkring 300 deltagere understreger behovet for redskaber
til at håndtere psykisk
sårbare unge.
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▼ Kronprinsesse Mary (tv.),
Uddannelsesforbundets formand
Hanne Pontoppidan og tidligere
statsminister Poul Nyrup
Rasmussen i dialog.

12

uddannelsesbladet 10-2014

VOX POP

[ AF H E I D I K V I STGAA R D G ÜT T LE R - FOTO : M I K K EL Ø ST E R GAA R D ]

Kirsten Christensen, Ordskolen Aarhus
Hvorfor er du her?
- Fordi jeg i min undervisning af ordblinde møder rigtig mange både unge og voksne psykisk sårbare.
Hvad har du fået ud af det?
- Jeg har fået rigtig mange input og talt med rigtig mange. Og
jeg er blevet bekræftet i, at det med at inkludere de her mennesker, handler rigtig meget om noget, som jeg heldigvis også
synes, jeg altid har gjort, nemlig at være åben og se deres ressourcer. Som Poul Nyrup sagde, så skal man se mennesket
bag diagnosen.
Hvad tager du med dig?
- En stor forståelse for, hvor bredt området er, og en lyst til at
arbejde videre med det. Og også nogle tanker om, at hvis vi
trods de mange udfordringer lykkes i opgaven med at inkludere de unge i uddannelse, så skal vi også tænke videre i inklusion på arbejdsmarkedet.

Carsten Laursen, Sputnikkollegiet Virum
Hvorfor er du her?
- Jeg arbejder på et kollegium for unge med autisme og formålet med vores arbejde er at hjælpe dem med at komme videre og
blive fastholdt i et uddannelsesmiljø. Så det er præcis den målgruppe, konferencen handler om, jeg arbejder med. Derfor syntes min chef, jeg skulle med.
Hvad har du fået ud af det?
- Først og fremmest er jeg blevet mindet om den ydmyghed,
man skal have over for opgaven. Jeg har fået armene lidt ned.
Og det er en god ting, for så tvinger man sig selv til at være nysgerrig på sin egen praksis. Og selv om vi selvfølgelig skal være
glade for vores gode resultater, skal vi også huske at være nysgerrige og selvkritiske. Det bliver vi mindet om, når vi mødes
med andre fagfolk.
Hvad tager du med dig?
- Især pointerne fra et af oplæggene om, at læringsprocesser
har deres egen tid, den kan ikke sættes på skema. Og at vi skal
blive bedre til at italesætte den pædagogiske praksis. Vi skal
gøre opmærksomme på det, vi kan, og sælge os selv bedre hos
beslutningstagerne. Jo bedre vi bliver til det, jo mindre topstyring vil vi opleve.
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Erik Hansen, fastholdelsesmedarbejder på
Syddansk Erhvervsskole
Hvorfor er du her?
- For at få mere viden og flere redskaber. Vores elever er
meget sårbare, og det er vigtigt, at vi sørger for, at de bliver samlet op og med en anerkendende tilgang bliver så
hele mennesker, at de igen kan være en del af et undervisningsforløb.
Hvad har du fået ud af det?
- Der har været meget om misbrug, som har givet mig meget. Og så har KRAP-workshoppen og hele det fokus på
den anerkendende tilgang, som har været gennemgående, været god, for det skal hele tiden italesættes over for
os undervisere, som ikke selv er opdraget til det. Det er
også en konstant læringsproces for os.
Hvad tager du med dig?
- Det at jeg har fået ny viden og også bekræftelse på, at vi
gør noget af det rigtige. Det er vigtigt for os at få udvik
let emneområdet, så derfor er det godt med sådan en konference. Vi bruger også mange af forbundets øvrige kurser.

Ditte Lyhne, Uddannelsescenteret Holstebro,
underviser på HG Merkantil
Hvorfor er du her?
- Fordi vi har med de her unge at gøre i dagligdagen. De sidder i alle klasserne.
Hvad har du fået ud af det?
- For det første har jeg fået bekræftet, at vi gør mange rigtige ting. Men jeg har også fået en frustration over, at vi ikke
har hænder og midler nok til at gøre alt det, vi gerne ville, og som, vi kan se, virker. På den anden side har jeg også
hørt meget om, hvor afgørende relationen er, og at det ikke
nødvendigvis kræver en hel masse nye kurser det her, men
nogle grundlæggende menneskelige egenskaber, som gør, at
man kan se mennesket bag diagnosen.
Hvad tager du med dig?
- En masse positiv energi, som jeg vil hjem og bruge på skolen i det omfang, jeg kan få lov. Jeg havde en kollega med
herover, og vi har fået en masse idéer, som vi gerne vil sætte i gang, hvis det er muligt.
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i-bog

30
dages

gratis
prøvelogin

9320

gyldendal-uddannelse.dk tlf. 33 75 55 60 information@gyldendal.dk
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SÅDAN 2 udkommer efterår 2014

KONTAKT – DU 2

SÅDAN – DU 3

Kontakt er et komplet begyndermateriale til Danskuddannelse 2 modul 1 og kan også bruges på
Arbejdsmarkedsrettet Danskundervisning forløb 1-2
og på blandede begynderhold.

Sådan er et komplet begyndersystem for udlændinge,
der gerne vil lære dansk hurtigt, effektivt – og korrekt.

Materialet består af en grundbog, et website og en
i-bog, som er en digital udgave af grundbogen til brug
på den interaktive tavle i klassen.
På websitet kontakt.gyldendal.dk findes alle lydfiler til
grundbogen samt onlineopgaver. Her kan kursisterne
helt fra starten arbejde selvstændigt og i eget tempo
med opgaver, der understøtter og supplerer arbejdet
med grundbogen i klassen.

Grundbog + adgang til website

Kr. 275,-

i-bog pr. hold pr. år

Kr. 305,-

(forudsætter brug af grundbøger)

Sådan 1 er for kursister på Arbejdsmarkedsrettet Danskundervisning eller på Danskuddannelse 3 modul 1.
Til bogen hører websitet saadan.gyldendal.dk. Her er
bogens bærende tekster og øvelser indtalt, og der er
adgang til over 100 selvrettende onlineopgaver, hvor
kursisten kan udbygge og teste sine sproglige kompetencer i relation til de grammatiske fænomener, som bogen arbejder med.
Sådan 1 efterfølges af Sådan 2, der er for kursister på
Arbejdsmarkedsrettet Danskundervisning og Danskuddannelse 3 modul 2.
Sådan 1 + adgang til website
Alle priser er ex moms

Kr. 250,-
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Kæmpe forskel i

frafald
på erhvervsskoler
[ AF H E I D I K V I STGAA R D G ÜT T LE R ]

Der er markant forskel på, hvor højt frafaldet er på erhvervsskoler.
Ledelseskulturen, medinddragelse af lærerne og balancen mellem
yngre og ældre lærere er centrale, viser ny undersøgelse.

P

å nogle erhvervsskoler er der kun
40 procent sandsynlighed for, at eleverne bliver færdige med deres uddannelse. På andre skoler er der 80 procent.
Det viser en ny, stor undersøgelse, Styring,
ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne, som Rockwool Fondens Forskningsenhed står bag.
Budskabet fra forskerne er klart: Gør
alle som de bedste skoler, kan frafaldet
sænkes med 30 procent. Men hvad skyldes forskellen?
Ikke kun social baggrund og karakterer
Det er et efterprøvet faktum, at social baggrund og karakterer fra folkeskolen spiller
afgørende ind på frafald og jobmuligheder
efter endt uddannelse.
Derfor har forskerne renset tallene for
effekten af netop denne sammenhæng. De
har angiveligt trukket forskellen på eleverne
fra, ligesom de kun har ranglistet sammenlignelige skoler. Selv efter disse forskningsmæssige forsigtighedsforanstaltninger viste
der sig markante forskelle i, hvor effektive
skolerne var i forhold til frafald. Men hvilke
forskelle er tilbage, når man så at sige har
trukket differencen på Hellerup og Gellerup
fra? For at finde svaret så forskerne blandt
andet på lederens rolle og lærerstabens
køns- og alderssammensætning.
Ledelseskulturen er afgørende
To dokumenterbare sammenhænge stikker tydeligst ud. Forskerne fandt en tyde-

lig sammenhæng mellem ledelsesstrategien og skolens evne til at fastholde eleverne i uddannelse – ligesom prioriteringen af lavt frafald har betydning.
Lidt forenklet kan man sige, at ledelsen
på ungdomsuddannelserne er baseret på
enten belønning af medarbejderne, på motivation til sammen at realisere skolens visioner og værdier eller på kontrol, hvor ledelsen slår ned på fejl og forsømmelser.
Det er flertydigt, hvad der virker, konstaterer forskerne, fordi forskellige ledelsesformer kan tilgodese forskellige mål. Men
der er en klar tendens til, at skoler, hvor lederen belønner lærerne, er bedre til at fastholde eleverne.
Det fremgår dog ikke af analysen, præcis hvilken type belønning og hvor meget af
den der skal til, før man ser effekten. Men
sammenhængen mellem et lavt frafald og
de skoler, hvor lederen bruger belønningssystemer, er klar.
På skoler, hvor lederen tydeligt prioriterer
fastholdelse, er frafaldet også lavere, men
hverken lederens alder, køn eller anciennitet ser ud til at have betydning.
Inddrag unge lærere med erfaring
Forskerne fandt også sammenhæng mellem frafald og balancen mellem nye kræfter og erfaring i lærerstaben. Analysen viser en selvstændig effekt af både erfaring
og af nye lærere.
Men kan den enkelte lærer både være
ung og have meget erfaring? Næppe. Poin-

ten er derfor, at man bør afbalancere det
samlede lærerkorps, så man får den positive effekt af begge dele. Det ser til gengæld
ikke ud til, at lærernes køn har noget at sige.
En anden central ting af betydning for
skolens frafald er, at lederen og lærerne arbejder for samme sag. Derfor bliver lederens evne til at sprede sin vision til lærerværelset afgørende. Lederen skal med andre ord få lærerne til at sigte efter samme
målskive. Det kræver, ifølge forskningschef for Rockwool Fonden, Torben Tranæs,
at lederen er opmærksom på risikoen for
målkonflikter.
- Er der uenighed om målsætningen mellem leder og lærere, slipper hjulene rattet.
Skal man kunne lede sit lærerkorps, skal
man passe på målkonflikter. Der må man
forstå, at ledelse ikke kun er et spørgsmål om lederen, men at ledelse går begge
veje. Skal der være en god ledelse på skolen, skal man bruge lidt kræfter på at blive
enige om, hvor skibet skal sejle hen. Skal
det fungere, skal lærerne inddrages, siger
Torben Tranæs.
Han pointerer, at forskerne fandt denne
sammenhæng, inden de nye arbejdstidsregler trådte i kraft og altså på et tidspunkt,
hvor ledelsesrummet ifølge ham var betydeligt mindre, end det er nu.
- Når undersøgelsen finder tydelige effekter af ledelse på et tidspunkt, hvor ledelsesrummet er mere begrænset, så indikerer det, at det kan blive mere betydningsfuldt fremover. Og at man virkelig bør
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tage alvorligt, hvordan man leder de her efterhånden ret store
skoler, hvis ressourcerne skal bruges fornuftigt.
Send ikke flere penge
En pointe i undersøgelsen er, at ressourcerne allerede findes. De
skal ”bare” udnyttes bedre. Ser man på ungdomsuddannelser og
sammenligner med alle OECD-landene, kunne man hente 27 procent i besparelser, hvis man ser på de mest effektive lande – dem
med de laveste frafaldsprocenter, højeste faglige niveauer og størst
beskæftigelse blandt færdiguddannede elever. Sammenligner man
alene med Benelux-landene, Storbritannien, Tyskland og de andre
nordiske lande, er der op til ni procent at hente.
Med andre ord: De internationale sammenligninger indikerer,
at man kunne gøre det samme med færre ressourcer – eller gøre
det bedre med de ressourcer, skolerne har. Det kræver, mener forskerne, at uddannelsesinstitutionerne lærer af hinanden. Der ville
være meget at hente, hvis de skoler, som klarer sig dårligst, lærte
af de skoler, som klarer sig bedst.
Ranglisten over skolerne er ikke offentliggjort. Den skal ikke fungere som offentlig gabestok, mener forskerne. Men de enkelte skoler kan få deres placering oplyst, hvis de henvender sig, og de kan
få at vide, hvilke sammenlignelige skoler der gør det særligt godt. 

spørgsmål
til professoren

FAKTA
Udvalgte resultater fra undersøgelsen
• Gør alle som de bedste skoler, kan frafaldet på
erhvervsuddannelserne sænkes med 30 procent for de samme penge, som der bruges i dag.
• Frafaldet er lavere på skoler, hvor lederen belønner dygtige lærere, fx via bonus.
• Frafaldet er lavere på skoler, hvor lederen prioriterer lavt frafald højt.
• På skoler, hvor lederen prioriterer lavt frafald
højt, gør lærerne det også – med mindre ledelsen og lærerne ser meget forskelligt på, hvad
der er skolens målsætning (fx høj faglighed
versus lavt frafald).
• På skoler, hvor lederen er tydelig med hensyn til visioner og målsætning, har lederen
mulighed for at påvirke lærerens motivation
og engagement.
• Skoler, som bruger relativt mere på undervisning end administration, har bedre resultater.

[ AF H E I D I K V I STGAA R D G ÜT T LE R ]

Torben Tranæs er forskningsprofessor og chef for Rockwool Fondens
Forskningsenhed. Vi har stillet ham ti spørgsmål om undersøgelsen.

H

vordan har I taget højde for, at omvalg på erhvervsskoler også defineres som frafald?
- I vores analyse tæller det kun med som
frafald, hvis de unge afbryder en erhvervsuddannelse, ikke hvis de skifter erhvervsuddannelse, hovedindgang eller skole.
I skriver, at besparelserne forudsætter, at
skolerne ”adopterer bedste praksis og i øvrigt ændrer deres uddannelsesprofiler, så
dyre uddannelser erstattes med mindre ressourcekrævende uddannelser”. Findes forbedringspotentialet kun, hvis skolerne sløjfer dyre uddannelser?
- Det er rigtigt, at vi i de beregninger, som
vi lægger mest vægt på, antager, at skoler
med dyre uddannelser skal have lavere frafald end skoler med billigere uddannelser

for at kunne være lige så effektive. Men vi
har også lavet beregninger, hvor dette ikke
er antagelsen, og de peger også på et forbedringspotentiale for frafald på mindst
30 procent.
Men jeres model straffer skoler, som har
dyre uddannelser?
- Ja, i en eller anden forstand. Skolerne
kan ikke sige ”vi har valgt nogle uddannelser, som koster tre gange så meget som andre, og derfor skal vores frafald ikke sammenlignes med andres”.
Jeres budskab i pressen har været enkelt: ”Dårlige skoler skal bare lære af gode
skoler, så kan der spares rigtig meget”. Hvis
besparelsen er betinget af, at de laver andre
uddannelser, er det ikke ”bare lige”.
- Nej, intet af det er enkelt. Men har man

et enormt højt frafald, er der ingen undskyldning for ikke at gøre noget ved det. Man kan
ikke bare svare: ”Vi har altid haft denne kombination af uddannelser, som vi selv synes
er meget vigtig for samfundet. Det er eleverne, der er noget i vejen med”. Problemet
skal mødes et sted, man kan ikke bare fastholde en uddannelsesprofil med et meget
højt frafald. Noget kan skolerne ikke løse
alene, men det er stadig et effektivitetspotentiale for sektoren som helhed. Skolerne
kan også gøre meget selv, men for at høste det fulde potentiale, skal der formentlig
også ske noget på et højere niveau – både
regionalt og ministerielt.
Kan skolerne droppe dyre uddannelser?
De er forpligtet til at udbyde uddannelser,
som modsvarer arbejdsmarkedets behov.
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Hvor realiserbar er besparelsen?
- Men så må de få frafaldet ned. Hvis det
virkelig er sådan nogle vigtige uddannelser
for samfundet, må der også være særlige
krav til, at man sætter kræfterne ind og sørger for et acceptabelt frafald. Lægger man
beslag på mange ressourcer til at uddanne,
forpligter det også.
Men hvad kan skolerne så helt konkret
gøre for at blive bedre?
- De skal lære af de bedste. Men derudover beskæftiger vi os faktisk ikke med
spørgsmålet. Vi viser, at der er et potentiale
for at gøre det mere effektivt. Analysen udstikker nogle muligheder for forbedringer,
som kan tolkes på flere måder. Det er et politisk valg, hvad man vil bede skolerne om.
I har kun set på frafaldet blandt unge,
som var 20 eller yngre, da de begyndte. De
fleste elever er ældre, når de søger ind. Giver det ikke et skævt billede af frafaldet, når
man kun ser på mindretallet?
- Man kan diskutere snittet, men vores
fokus har været uddannelse af unge, de
16-20-årige. Hvis de ældre elever havde

et andet frafaldsmønster, som så kom til
at sløre for det ret alvorlige problem, der
er med frafaldet blandt de unge, ville det
være ærgerligt.
I har ikke set på pædagogisk praksis.
Hvorfor ikke?
- Alene på grund af afgrænsning. Det ville
ellers være meget relevant, men i forvejen
er det en stor undersøgelse med mange
fokuspunkter.
I har kontrolleret analysen for betydningen
af social baggrund og folkeskolekarakterer.
Hvorfor har I ikke kontrolleret for betydningen af praktikpladssituationen?
- Nu er det jo ikke Vorherre, der deler
praktikpladser ud. Det har noget med skolernes effektivitet at gøre, og der er kæmpe
forskel på, hvordan skolerne klarer sig –
også når vi korrigerer for elevforskelle og
beskæftigelse. Det eneste, der så er tilbage,
er, at skolen af en eller anden grund ligger
et sted, hvor man bare ikke kan få virksomhederne til at tage imod elever. Men så ligger skolen jo simpelthen et forkert sted.
Det er ikke den enkelte skoles ansvar og

beslutning, kan du sige, og det ville være
et effektivitetspotentiale, der skulle høstes på et højere niveau end skolen – men
det er stadig et effektivitetspotentiale. Det
at skaffe praktikpladser til sine elever, er
en del af skolernes opgave og et område,
hvor de kan præstere effektivt og mindre
effektivt, og derfor er det ikke renset væk.
Dermed ikke sagt at det kun er den enkelte
skoles opgave.
Hvad skal vi bruge undersøgelsen til?
- Man skal for det første arbejde på at få
bedre data om, hvordan ressourcerne bliver brugt, så man kan komme endnu mere
i dybden. For det andet skal man både på
skole-, regionalt og ministerielt niveau begynde at interessere sig for at sprede den
gode praksis. Undersøgelsen er også en opfordring til at være meget opmærksom på,
hvordan man arbejder med både arbejdstidsog indholdsreformen, så man får fyldt det
nye ledelsesrum ud på en produktiv måde.
Endelig viser analysen også, at det er vigtigt at prioritere ressourcerne til selve undervisningen. 

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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Skriv aldrig
under på et billån
uden at tale med
din bank først

Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30

Tjek ÅOP (Årlig Omkostning i Procent),
når du sammenligner priser

Som medlem af Uddannelsesforbundet får du al den hjælp, du skal bruge
hos Lån & Spar. For billån kan godt være lidt kryptiske. Et godt fif er at
kigge på ÅOP’en. Her skal alle udgifter på lånet nemlig regnes med.
Vi ser gerne papirerne igennem med dig og giver dig det nødvendige
overblik over de reelle udgifter. Så ved du, hvad der kan betale sig.
Men uanset, hvor langt du er i processen, vil vi gerne give dig nogle
gode råd med på vejen. En guide til, hvad du skal være opmærksom
på, når du kigger på ny bil.
Find guiden på lsb.dk/5gode

Billå
GODE n på EKST
RA
bet
du er ingelser,
når
me
Udda
nnels dlem af
esfor
bund
et

VIL DU HURTIGT VIDERE?
Ring:

Ring 3378 1965 hvis du vil tale billån
med en personlig rådgiver

Online:

Gå på llsb.dk/ufb og vælg ’book møde’.
Så kontakter vi dig
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Fordi det
virker!
Er Synlig Læring blot gammelt vin på nye flasker? Både-og,
lyder svaret på Sprogcenter Midt i Horsens. Her arbejder
man nemlig efter kendte principper som synlige mål, større
gennemsigtighed i læreprocesserne og faste evalueringer,
fordi de har vist sig at virke. Samtidig har man indført
læreplaner, så undervisningen ligger i relativt faste rammer.
[ A f D orth e P l e c hi n g e r - Foto : H e l e n e B ag g e r ]

SYNLIG LÆRING
Hvad:
Synlig Læring er den pædagogiske metode, som den new zealandske professor og uddannelsesforsker John Hattie er blevet
verdenskendt for. Hattie har analyseret mere end 800 metastudier af forskellige undervisningsmetoder over hele verden
for at finde ud af, hvordan elever bedst lærer. Denne viden har
han koncentreret i begrebet Visible Learning.
Hvordan:
Metoden handler især om to ting:
1. At udstikke synlige, klare og kendte mål: Hvad er dit mål,
hvor er du nu og hvad er dit næste skridt.
2. At give løbende og struktureret feedback ud fra disse mål,
så læreren og kursisten hele tiden har føling med, hvordan
kursisten bevæger sig hen imod målet.
Hvem:
På Sprogcenter Midt har ledelsen besluttet at indføre Synlig
Læring som metode for alle på stedet – både lærere, ledere,
kursister og TAP’ere – og i forhold til alle arbejdsopgaver. I
dag har alle ansatte på sprogcentrets fire afdelinger været på
fælleskurser af flere omgange med en af John Hatties egne instruktører: Martin Renton.
Parallelt med Synlig Læring har man også indført fast curriculum på stedet. Det vil sige læreplaner, der lægger fast, hvilke
emner der skal arbejdes med.
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Kursisterne
Andrea Schwandt
fra Tyskland
(tv.) og Janooya
ThiruchelvamNadarajah fra Sri
Lanka i dialog med
underviser Stinne
Wessberg.
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Læreren på begynderholdet:

De lærer ikke – de husker
Synlig Læring på begynderholdet på Danskuddannelse 1 kan være en meget kompliceret affære,
selv om målene er simple at forholde sig til på dette niveau, for eksempel at lære at tælle fra et til 100.
For hvordan får man talt om synlige mål og brugbar evaluering med kursister, der er analfabeter? Og
hvordan overhovedet tale om det at lære, når man ikke engang har et fælles sprog at gøre det på?
af det, så vi måtte
tænke om igen.
Det gjorde lærerteamet på begynderholdene så, og
det er mundet ud i et
papir med tre emner,
som kursisterne ved,
de skal igennem på
et modul. På modul
3 hedder det for eksempel Min familie, Min dag og Min
bolig. Og når disse
overemner skal evalueres, ved kursisterne også, hvilke
Sproglærer Birgitte Nielsen spiller et læringsspil med kursisterne.
spørgsmål de skal
være i stand til at
ores undervisning skal være mesvare på. Dem kan lærerne teste dem i og
have feedback-samtaler om på et helt konget konkret. Der ligger så mekret niveau – det vil sige, om der er brugt
get mere i ord som ”at lære”, og
”han” i stedet for ”hun” og lignende.
startkursisterne forstår det ikke. De forPå skemaet bliver der sat en prik ud fra
står derimod, at der er noget, de skal hustartmålet, og der bliver angivet et slutmål.
ske. Så vi bruger ”at huske” om det at lære,
forklarer Birgitte Nielsen som et eksempel
Efter testen eller evalueringen viser Birgitte
på, hvor konkret og specifikt sproget skal
Nielsen med en tegnet pil på papiret, hvordan
være i forhold til denne gruppe. Hun underkursisten placerer sig i forhold til slutmålet.
viser blandt andet analfabetiske kursister i
Den evalueringsmåde på opgavenidansk på Sprogcentret i Horsens.
veauet kan kursisterne på dette sproglige
På samme måde var det en øjenåbner
niveau forholde sig til. Men der er to andre
for lærerteamet, da de ville illustrere John
niveauer at evaluere eller give feedback på
i John Hatties model: Proces- og reflektiHatties såkaldte læringsvej for kursisterne.
onsniveauerne.
De lagde ud med at vise en stor fin vej, og
Det, der slår mest ud på Hatties effektså satte de nogle streger og nogle billeskala, er, hvis kursisten selv kan følge og
der på, hvad man skulle gøre undervejs for
evaluere sin udvikling – altså når til reflekat nå målet:
tionsniveauet. I Birgitte Nielsens team har
- Da vi præsenterede kursisterne for
de diskuteret, om og hvordan de kan lære
denne læringsvej, stod de helt forvirrede og
kursister på et uhyre lavt sprogligt niveau
spurgte: ”Vej?” Og så pegede de spørgende
at få feedback på procesniveauet. Undermod vejen udenfor. De fattede ikke en brik

-V

viserne besluttede at spørge kursisterne,
hvordan de egentlig lærte det, de skulle:
- Vi havde en idé om, at de ingenting ville
kunne sige til os om det. Men det var fuldstændig forkert. De havde en stribe af fortællinger om, hvordan de lærte derhjemme.
Alle gjorde et eller andet forskelligt, og det,
der også var bemærkelsesværdigt, var roen,
mens kursisterne fortalte. De andre sugede
simpelthen til sig af medkursisternes fortællinger. Det vil vi helt klart følge op på.
Har I haft kontroverser omkring curriculum?
- Det kan du tro, vi har! Især i forhold til
emne- og materialevalg. Vi har forsøgt at
ensrette så meget som muligt for at undgå
spildtid, når en kursist går fra en lærer til en
anden. Men der er da nogle kameler, man
må sluge som gammel erfaren lærer, når
man i synlighedens tegn er blevet enige om
sådan og sådan i forhold til curriculum. Det
har bestemt ikke været nemt, at nogen har
blandet sig i det.
Synes du, at du er blevet en bedre lærer af de nye principper for pædagogikken?
- Ja, det synes jeg. For man kan også
sige, at når der er så meget fastlagt på forhånd, så betyder det, at jeg bedre kan koncentrere mig om pædagogikken: hvilke emner vi skal have, hvilke spørgsmål vi skal
stille og lignende.
- Curriculum sætter nogle minimumsmål
op, men kursisterne må meget gerne kunne
mere. Det bliver meget synligt i en klasse
nu, når nogle når et mål hurtigere end andre. Det betyder, at jeg aldrig har undervisningsdifferentieret så meget som nu. Hold
da op! Jeg har simpelthen fået så travlt nu,
fordi jeg så tydeligt kan se forskellen i klassen og som ansvarlig lærer bliver nødt til at
reagere på det. 
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Læreren på slutholdet:

Jeg er begyndt at tænke
baglæns

Det dejlige ved Synlig Læring er, at der ikke er tale om en radikal
ændring. Lærerne har ikke skullet smide det kendte overbord, som
de ofte må, når en modebølge dikterer en ny form for pædagogik. Og
det har været en befrielse, mener Stinne Wessberg, der underviser på
slutholdene på Danskuddannelse 3:

-M

ed Synlig Læring kan vi bruge
det, vi har i forvejen, og som
har vist sig at virke, og bygge
videre på det. Så Cooperative Learning og
Lesson Study og de forskellige elementer,
vi har trænet og været på kursus i, er faktisk
også en del af det, siger Stinne Wessberg.
For hende har indførelsen af Synlig Læring-principperne i Horsens derfor været en
slags bevidstgørelse af ting, hun har tænkt i
forvejen, men ikke har systematiseret. Med
Synlig Læring har hun fået en strategi til at
bruge de ting.
- Det vigtigste for mig har været, at jeg
nu adskiller mål og aktivitet. Jeg er begyndt
at tænke baglæns og først formulere et mål,
og så finder jeg ud af bagefter, hvilke aktiviteter vi skal koble på for at nå målet. Før i tiden har jeg nok været tilbøjelig til at tænke,
når jeg skulle ned i en klasse, at ”Jeg skal
have noget mundtligt med, noget skriftligt,
noget udtale med” – altså tænkt i disciplinerne, siger hun.
Hvordan har du haft det med et fast curriculum?
- Nu har jeg slutkursisterne, og de har
brug for en større elastik. Lige pludselig
opdager vi måske nogle huller - at kursisterne for eksempel mangler helt basale
syntaktiske færdigheder, og så er vi nødt
til at starte et andet sted. Det er et vilkår.
Og det er klart, at det er problematisk, hvis
curriculum er så fast en ramme, at vi ikke
kan starte dér, hvor kursisten er, siger hun.
Stinne Wessberg forklarer, at alle lærerne
førhen selv tilrettelagde undervisningen med
modulets mål for øje. Selvfølgelig var der lærebøger til de enkelte moduler, men det var
frivilligt, om man ville bruge dem:
- Det vil sige, at man i princippet selv

kunne bestemme, om man ville lave et demokratiemne i 14 dage eller i tre måneder.
Nu ligger det fast på den måde, at vi på modul fem har seks forskellige emner at vælge
imellem – og et valgfrit emne. Før kunne lærerne også selv organisere emnernes rækkefølge. Nu er det blevet sådan, at vi for eksempel ved, at miljø ligger på modul 4 og
demokrati på modul 5.
Det betyder, at lærerne som team i højere grad kan bruge hinandens opgaver og
forholde sig til, hvordan de hver især kan
gribe et emne an.
- Det er meget produktivt med denne
udveksling. Og den pingpong, jeg nu har
med mine kolleger, er virkelig frugtbar i for-

hold til at få andre tilgange til det samme
emne, siger hun.
Har det også betydet noget for kursisterne?
- Det synes jeg. Vi har fået nogle kursister ud af det, som tør kræve mere, og som
pludselig spørger: ”Jamen, hvad er målet
med det her?” Før i tiden har de måske lavet opgaven uden at forstå hvorfor. Det er
en god egenskab at have på det danske arbejdsmarked, at en medarbejder spørger:
”Hvorfor skal jeg gøre det og det?” Det er
jo også en træning til demokratiet, siger
Stinne Wessberg. 

Nu adskiller jeg mål og aktivitet, siger sproglærer Stinne Wessberg (i midten). Her sammen med
kursisterne Audrey Karina Andersen fra Venezuela og Marcello Di Domenico fra Italien.
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For afdelingsleder Bodil Schemte
(tv.) og pædagogisk souschef Line
Thingholm er Synlig Læring ikke kun
en fiks idé, men en måde at tænke på.

Lederne:

Synlig læring
er en måde at
tænke på
Synlig Læring er ikke kun en ”fiks” pædagogisk metode –
evaluerings- og feedback-kulturen i John Hatties principper
gennemsyrer Sprogcenter Midts arbejde på alle niveauer. Det
forklarer afdelingsleder Bodil Schjemte og pædagogisk souschef Line
Thingholm her. De er begge certificerede i Synlig Læring.

-S

ynlig Læring er mere og mere
blevet et fundament her på stedet, fordi metoden sætter meget
af det, vi har gjort og tænkt, ind i en kontekst, en struktur, en ramme. Det er vigtigt
at have samme overskrift over den pædagogiske udviklingsproces for alle, og at vi
har samme udgangspunkt at arbejde ud fra.
Derfor har vi også kunnet arbejde på tværs
af skolerne og have samme fagsprog, siger
Bodil Schjemte.
Line Thingholm supplerer:
- Synlig Læring er en måde at tænke
og arbejde på, som gennemsyrer alt, hvad
vi laver. Metoden kan noget, fordi det ikke
bare er endnu en fiks pædagogisk idé, som
vi laver et par år, hvorefter vi laver en ny. Det
her er simpelthen en metode, der lægger
sig oven på de andre metoder. En måde at
lære og udvikle på.
Så hvordan er det ikke gammel vin på nye
flasker ... hvad er det nye-nye?
- At vi er meget mere konsekvente og
stringente, og at vi taler om læring på alle
ledder og kanter i organisationen: hos lærerne, der underviser, i team- og medarbejdersamtalerne, hos lederne, når vi taler strategi: Vi bruger konstant og på alle niveauer
de tre kernespørgsmål: hvor er vi nu, hvor
skal vi hen, og hvad er næste skridt? Det
er skabelonen, vi lægger ned over alt, hvad

vi foretager os her, selv i mødereferaterne.
Det giver en god disciplin omkring tingene,
siger Bodil Schjemte.
Før var det mere kontroversielt at tale
om, hvorvidt en undervisning rent faktisk
havde effekt. Nu taler man mere om opgavetyper, hvordan læreren bruger dem, hvad
der gør, at de virker, og hvad kursisterne lærer af det. På den måde er det blevet helt
legalt at stille spørgsmålet i forhold til ledere og kolleger: Hvorfor vælger du det og
ikke det, hvad er din bevæggrund? Det giver nogle helt andre faglige diskussioner,
mener de to ledere.
Bodil Schjemte siger:
- Alle lærere er vant til at tænke i kursisters læring og at lære kursisterne mest
muligt, men der har været knap så mange
mål for deres ”lærerlæring”. Det har ikke været så naturligt at tale om det. Der kan være
noget blufærdighed i det og et manglende
sprog ... det er et nyt domæne.
Det faste curriculum er indført, fordi det
falder godt i tråd med synlig og transparent
læring: Her er det tydeligt for alle, hvilket
emne der er tale om, og hvilket ordforrådsdomæne man for eksempel er inden for
hvornår, forklarer Line Thingholm. Hvis der
har været modstand fra lærerne mod den
nye linje på skolen, er det primært dét, at
de er blevet introduceret til to nye måder at

tænke på – Synlig Læring og curriculum –
med så kort tid imellem.
- Vi havde talt om det længe, men vi fik
en ny lov og nogle krav om besparelser, og
derfor var vi nødt til at speede processen
op, fordi vi skulle finde nogle håndtag at
trække i, siger hun.
Line Thingholm mener, at det kan være
en hjælp, at der er en ramme om det ordforråd, man arbejder med på de enkelte undervisningsmoduler. At der ligger materialer
og opgaveforslag, og at en lærer som har
et niveau i denne afdeling, og en anden lærer, som har det samme niveau i en af de
andre afdelinger, begge kan smække deres opgaver ind i materialebanken og hver
især bruge af dem.
Og målet med det hele er at skabe synlige lørnere, som de kaldes. Kursister, der
ved, hvor de er, hvor de skal hen, og hvad
deres næste skridt er. Men også lærere, ledere og TAP’ere. Og hvis man tror på Synlig Læring, er det ikke noget, der nogensinde stopper, eller som der bliver sat et
punktum for.
- Det er en måde at tænke på, en proces, en måde at arbejde på, fordi vi altid skal
undersøge, om vi kan blive bedre, siger Bodil Schjemte. 

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

SVAR:
1. FUP. Arbejdstidsreglerne i lov 409 gælder også for erhvervsskoler, AMU, VUC, produktionsskoler, ungdomsskoler og kommunale sprogcentre - dvs.
for alle Uddannelsesforbundets medlemmer på statslige og kommunale skoler.
2. FUP. Det er vigtigt, at du har styr på placeringen af din arbejdstid, så du kan tjekke, om du får tillæg for arbejde om aftenen, på lørdage, søndage og
helligdage.
3. FAKTA. Det er vigtigt, at du forholder dig til opgaveoversigten, da det er her din arbejdsbelastning bliver fastlagt. Fx skal du være opmærksom på, om
der er tilstrækkelig tid til forberedelse, og om det er muligt at løse alle opgaverne i arbejdstiden.
4. FUP. Princippet i de nye arbejdstidsregler er, at du er på arbejde, fra du møder, til du går hjem, og at du har fri, når du ikke er på arbejdspladsen. Men
man kan godt lave aftaler på den enkelte skole om for eksempel hjemmearbejde eller flekstid. Hvis der er indgået sådanne aftaler, uden at det er aftalt med tillidsrepræsentanten, hvordan tiden gøres op, er du nødt til at registrere dine arbejdstimer og tjekke, at ledelsen registrerer korrekt.
5. FUP. Opgaveoversigten skal udformes efter dialog. Og ifølge lovindgrebet skal der ved den konkrete arbejdstilrettelæggelse tages størst muligt hensyn til den ansatte. Blandt andet skal arbejdsplaner og ændringer bekendtgøres/varsles så tidligt som muligt.

Se svarene nedenfor.

1

De arbejdstidsregler, som Folketinget vedtog i april 2013 efter en måneds lockout
af lærere, gælder for folkeskolen og gymnasierne, men ikke for de skoleformer,
som Uddannelsesforbundets medlemmer arbejder i.

2

Du får ikke længere ulempetillæg for arbejde om aftenen og om lørdagen.

3

Forud for hver normperiode skal du have en opgaveoversigt, der angiver de
arbejdsopgaver, du skal løse i perioden.

4

Kun arbejde udført på arbejdspladsen tæller med i opgørelsen af arbejdstiden.
Eventuelt hjemmearbejde er for egen regning.

5

Ledelsen kan tilrettelægge arbejdet uden at tage hensyn til dine ønsker.

FUP

fakta

FUP eller FAKTA – om nye arbejdstidsregler i stat og kommuner
Tillægsord er dem du sætter "fucking" foran:
fucking cool
fucking nice

- fra et opslag
på Facebook:

Grammatiske
huskeregler
ll

Udsagnsord er dem du sætter "ad helvede til" bagefter:
Brøndby spiller ad helvede til
Nik og Jay rapper ad helvede til
Navneord er dem du sætter "lorte" foran:
lortebil, lorteland, lortebus etc.

Pausen

uddannelsesbladet 10-2014

Man bør give sin lønseddel et serviceeftersyn en gang om året.
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Læring foregår
i fællesskab
og helt individuelt
Klasserumsledelse og metoder til at lære i fællesskab er i høj kurs på landets
uddannelsesinstitutioner. Samtidig differentieres undervisningen i høj grad
efter den enkelte elev, fortæller undervisere og lærere fra flere skoletyper.
[ A f M ikk e l K a mp ]

E

lever lærer af andre elever, og samtidig er undervisningen indrettet efter
den enkeltes individuelle behov. Sådan lyder to af tendenserne i en rundringning til en lille håndfuld uddannelsesinstitutioner, hvor Uddannelsesbladet har bedt
lærere og ledere sætte ord på de metoder,
de bruger i klasseværelserne.
På HF & VUC FYN i Odense har avu-kursisterne ofte negative erfaringer med sig fra
tidligere skolegang. Derfor har lærerne helt
overordnet en anerkendende tilgang, hvor
de tager afsæt i kursisternes ressourcer i
stedet for det, de ikke kan, fortæller Grethe Bjært, der er afdelingsleder for Innovation & Udvikling HF og VUC Fyn i Odense.
- Sådan har det i virkeligheden været,
siden jeg første gang satte mine fødder på
et VUC i 1984. Det ligger i kulturen, siger
lederen af afdelingen i Buchwaldsgade.
Under den anerkendende tilgang ligger
en række metoder og teorier, som skolens
lærere tager udgangspunkt i.
- Det er blandt andet Dorte Ågårds forskning om motiverende relationer, som fortæller, at relationen mellem læreren og kursisten
er afgørende for elevens læring, siger Grethe
Bjært og tilføjer, at også Cooperative Learning,
der blandt andet giver rammer for, hvordan
kursisterne kan lære via samarbejde, er i høj
kurs. Der er dog ikke krav om, hvilke metoder
der praktiseres i det enkelte klasseværelse.

- Vi bruger ikke én metode til det hele.
Læreren vurderer, hvilke metoder der er relevante for at løfte den enkelte opgave, siger Grethe Bjært og peger på, at lærerne
også har fokus på værdien af klasserumsledelse og målstyret undervisning.
Fælles pædagogisk grundlag
For landets tekniske skoler er der et krav
fra ministeriets side om, at hver enkelt
skole skal have et fælles pædagogisk og
didaktisk grundlag. En af dem er Københavns Tekniske Skole, som er i gang med
at implementere LP-modellen (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse). Skolen har
derfor lavet et stort uddannelsesprogram,
hvor samtlige medarbejdere kommer på
et tredages kursus i metoden, mens omkring 50 undervisere får en dybere uddannelse og skal fungere som tovholdere på teammøder, som er en vigtig del
af LP-modellen.
Når Skolen har valgt netop LP-modellen,
handler det ifølge projektleder Martin Brint
Hansen om, at erfaringer fra folkeskoler og
andre erhvervsskoler viser, at metoden virker. Samtidig er LP-modellen en ramme for
pædagogisk udvikling og reelt en kulturændring på skolen.
- Det er en erkendelse af, at man kan
lære meget af hinanden ved at sparre med
hinanden og åbne dørene til undervisnin-

gen, så andre kan følge med, selv om det
for nogle kan virke angstprovokerende at
vise sin undervisning frem og tale om den
på den måde, som vi kommer til, siger Martin Brint Hansen.
Ifølge konsulenten er arbejdet med et
fælles pædagogisk og didaktisk grundlag
gået i gang for at efterkomme krav fra ministeriet, men også fordi lærere har efterspurgt et forum til at diskutere netop didaktik og pædagogik.
- Der er krav om, at lærerne bruger LPmodellen, men det er ikke en pædagogisk
metode. Der er metodefrihed inden for den
ramme, som LP-modellen udgør. Lærerne
kan bruge de metoder, de vil, siger Martin
Brint Hansen.
Workshop med tæt coaching
På Lær Dansk Ringkøbing-Skjern er kursisterne kendetegnet ved at være meget forskellige. Det kalder på en meget høj grad af
differentiering, fortæller Agnethe Gammelgaard, der er lærer på sprogcentret.
Den udfordring imødekommer man blandt
andet ved at niveaudele, så skolen eksempelvis har flere hold inden for hver af de tre
danskuddannelser. Pædagogisk er der også
stort fokus på at ramme den enkeltes niveau og måde at lære på.
- Scoopet er målstyret, selvstændig læring, hvor kursisterne har medansvar for
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læringsmetoderne, siger Agnethe Gammelgaard.
Hendes kursister arbejder med et klippekortsystem forstået på den måde, at de
skal sørge for at komme omkring bestemte
emner. Men de bestemmer selv, hvilke emner de kaster sig over på en given dag. Læreren følger eleverne tæt i hverdagen på
skolen, men også via kursisternes logbøger, som de udfylder efter hver undervisningsgang. Her skriver de i kort form, hvad
de har lavet, og hvad de tager fat på næste gang. Dermed bliver de medansvarlige
for og bevidste om, hvad de har været igennem, og hvad de skal igennem.
Det betyder dog langt fra, at eleverne er
overladt til sig selv i timerne.
- Det kræver tæt coaching, hvor vi som
lærere hele tiden følger op. Det er i høj grad
en guidet logbog, de skriver. Vi har i højere
grad en rolle som coach i stedet for som
en lærer, der står ved tavlen og underviser,
siger Agnethe Gammelgaard og tilføjer, at
undervisningsprogrammer på nettet også
giver gode muligheder for differentiering.
Den differentierede undervisning er ikke

ensbetydende med, at kursisterne altid arbejder alene. Kursisterne deltager blandt
andet i workshopper – ofte på tværs af
sproggrupper.
- Der er et stort læringspotentiale i, at
kursister med forskellig kulturel og sproglig baggrund skal løse nogle opgaver sammen, hvor deres eneste fælles sprog er
dansk, siger hun.
Udgangspunkt i den enkelte elev
Elever på produktionsskoler har også vidt
forskellig baggrund, og målet med at gå på
skolerne er heller ikke det samme for alle.
Nogle skal i gymnasiet, andre skal måske
have et job i en periode, mens andre igen
fortsætter på egu.
Derfor er det vigtigste pædagogiske princip for lærerne på Bornholms Produktionsskole, Bornpro, at tage udgangspunkt i, hvor
den enkelte elev er lige nu, fortæller forstander Torkild Mads Larsen, der ikke blander
sig meget i lærerne metoder.
- Vi har en type anerkendende tilgang,
hvor vi tager udgangspunkt i elevernes ressourcer. Men vores arbejdsplads har en bred

medarbejdergruppe med forskellige tilgange.
Og det får vi noget positivt ud af, siger han.
Produktionsskolen har også et fælles
udgangspunkt i værkstedspædagogik, men
også her er der store forskelle fra afdeling
til afdeling og fra lærer til lærer.
- Vi har lige åbnet en ny linje med handel og turisme. Det er noget helt anderledes, der foregår der end på et værksted,
hvor man arbejder med træ, siger Torkild
Mads Larsen.
Den meste undervisning i værkstederne
foregår i fællesskab, men også her bliver
der differentieret.
- Vi er nødt til at lade nogle elever være
alene, når de lærer. For nogle kan det være
frygtindgydende at være sammen med andre,
så også der må vi have stor bredde i vores
tilbud, siger forstanderen fra Bornholm. 

Pædagogik på erhvervsskoler

Lærerne vil lære at
styre klasseværelset

Tidligere i år udgav Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) en rapport om initiativer for at
forbedre kvaliteten på erhvervsskolerne. Rapporten beskæftiger sig blandt andet med, hvilke former for pædagogik og didaktik der bliver
arbejdet med på skolerne.

Metoder, der kan bruges direkte i undervisningen, ligger højt på
ønskelisten, når lærere skal vælge efteruddannelse.

De mest populære metoder er:
• cooperative learning
• vandhulspædagogik
• KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret og
anerkendende pædagogik)
• LP-modellen
• klasserumsledelse

- De efterspørger metodekurser til at klare undervisningen her og nu. Det er blandt andet Cooperative Learning, som handler om at få eleverne til at arbejde sammen og mindske spildtid, fordi metoden er indrettet på, at eleverne ikke hele tiden er afhængige af læreren. Generelt er kurser i klasserumsledelse i høj kurs, fortæller Susanne Gottlieb, der
er afdelingsleder på Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE), Professionshøjskolen Metropol.
Efterspørgslen er anderledes end for fem og ti år siden. Dengang var tendensen, at
eleverne i høj grad havde ansvar for egen læring. Det sker der en reaktion på nu, fortæller afdelingslederen.
- Vi har en generation af lærere, der har haft så meget fokus på den enkelte elev, at de
måske lidt har glemt, at der også er noget, der hedder klasseledelse. Man kan sammenligne læreren med en dirigent, der skal få et orkester til at spille sammen. Læreren skal få
gruppen til at spille sammen, så der sker mest mulig læring – også når eleven ikke kommunikerer direkte med læreren, siger hun. 

Disse optræder lidt mindre hyppigt:
• selvevaluering
• anerkendende pædagogik
• relationskompetencer
• anvendelses-, helheds- og
handlingsorienteret undervisning
• praksisnær undervisning
• læringsstile
• storylinemetoder
• it-baseret undervisning
Kilde: Kvalitetsinitiativer på
erhvervsuddannelserne, udgivet af EVA
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VIRKELIGHED
Uddannelsesbladet følger to lærere i det første år med de nye vilkår og arbejdstidsregler
efter regeringsindgrebet i lærerlockouten med lov 409. Vi mødte VUC-læreren og
ungdomsskolelæreren første gang før sommerferien (se Uddannelsesbladet nr. 9, 2014),
hvor vi hørte om deres tanker og forventninger til den virkelighed, der ventede forude. I
dette nummer hører vi, hvordan det så var at komme i gang.

”For mig fungerer det
godt at være her fra 8-16”
Før sommerferien var VUC-lærer Tina Elisabeth Firlings meget
usikker på, hvordan de nye arbejdstidsregler ville påvirke hendes
hverdag. Uddannelsesbladet har fanget hende en måned inde i
det nye skoleår for at høre, hvordan opstarten har været.
[ A f Si g n e Da m Lu kows ki - Foto : H e l e n e B ag g e r ]

H

vordan var det at komme tilbage på
arbejde?
- De første dage var meget klargøring til det nye skoleår. Vi havde nogle
dage, hvor vi kunne forberede os både individuelt, i team og i faggrupper, og så var der
en række fælles møder. Vores leder havde
valgt at lægge to pædagogiske dage i den
første hele uge efter ferien, så vi kunne deltage i Vingsted-konferencen (konference for
avu-, FVU- og OBU-lærere på VUC, red.).
Jeg synes, det var en positiv oplevelse; vi
kom væk fra huset sammen og fik en god
fælles opstart.
- Jeg har faktisk ikke skænket de nye
arbejdstidsregler en tanke, efter jeg rigtigt
er kommet i gang. Jeg har valgt at være på
skolen i hele min arbejdstid, og det fungerer godt for mig. Det tvinger mig til at være
opmærksom på, hvor lang tid jeg bruger
på mine opgaver. Jeg skriver mit skema ud
hver uge og plotter de ting ind, jeg skal. På
den måde bliver det synligt, hvis der er noget, jeg ikke kan nå.
- Det svære har været at slippe den
gamle tankegang om så og så meget tid til

det ene og det andet, for nu er det
bare en stor pærevælling. Jeg prøver
at tage det oppefra og ned, og jeg føler
mig ikke ude på dybt vand længere, men
det kræver meget selvdisciplin. Det handler
nok meget om, hvilken person man er, og
hvordan man arbejder bedst. Jeg er meget
struktureret, men mange vil nok ikke trives
med den struktur, jeg har.
Har du fået en fysisk arbejdsplads?
- Jeg har fået en plads i et helt nyt forberedelsesrum og nogle hyldemeter til mine
ting, men jeg har ikke noget fast skrivebord.
Det kunne jeg godt tænke mig, for det er
lidt underligt at skulle pakke alle mine ting
sammen hver dag.
Hvordan er det at skulle forberede sig,
umiddelbart efter du er færdig med at undervise?
- Det kræver overskud at forberede sig.
Og hvis jeg har mere end fem lektioner i
streg, så er jeg simpelthen for træt i hovedet. Heldigvis har jeg mulighed for at være
fleksibel i forhold til min arbejdstid, så jeg
kan gå tidligere hjem de dage, jeg har me-

get undervisning, og
så blive længere nogle andre dage. Jeg har
store børn, så jeg hænger ikke i en klokkestreng i forhold til det derhjemme.
Er der slet ingen usikkerhed tilbage?
- Jeg synes stadig, at nogle af opgaverne på min opgaveoversigt er meget diffuse, og det kan være svært at gennemskue, hvad der forventes af mig. Lige nu
fylder jeg selv de ledige huller i skemaet
ud, men hvis der pludselig kommer for eksempel mange vikartimer, så kan skemaet
hurtigt skride. Og tiden til de ekstra opgaver, der kommer, ryger fra min forberedelse.
Så selv om jeg når de ting, jeg skal, nu, er
det ikke sikkert, at det bliver ved med at
balancere. Men det må året vise. I sidste
ende er det ikke mit ansvar. Jeg forsøger
at løse de opgaver, jeg får tildelt, men det
er ledelsen, som skal sørge for, at mængden er passende. 
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”Man kan lukke
computeren ned, men ikke sit hoved”
Er det sundt at køre med 180 kilometer i timen, når man arbejder med børn og relationer,
spørger en skeptisk ungdomsskolelærer, Seref Aras, efter de første uger med nye arbejdstider.
Han giver gerne thumbs up til et stærkere kollegialt samarbejde, men vender fingeren nedad i
forhold til en mere presset hverdag.
[ A f D orth e P l e c hi n g e r - Foto : M ikk e l Ø st e r g a a rd ]

J

o tak, det var faktisk rigtig godt at se
eleverne igen efter sommerferien. Som
sædvanlig. Men den skepsis over følgerne af de ændrede arbejdstider i jobbet,
som ungdomsskolelærer Seref Aras udtrykte i Uddannelsesbladet før sommerferien, ser desværre ud til at blive bekræftet,
mener han. Dels har det i praksis vist sig
at være hektisk at skulle presse møder og
forberedelse ind i hverdagen, efter at eleverne er gået hjem, dels er der sat bremser for fleksibiliteten i forhold til at planlægge mere langsigtet. Førhen arbejdede
man måske 50 timer eller mere i begyndelsen af skoleåret for at få undervisningen
og den mere langtrækkende forberedelse
på plads, inden skoleåret gik i gang, og så
blev arbejdstiden ”normaliseret” igen, når
man havde fået styr på den del.
- Den mulighed har vi ikke mere, siger
Seref Aras og tilføjer, at lærerne generelt
godt kan mærke, at det alt i alt er en helt
anden måde at arbejde på, og som det tager tid at vænne sig til. Det afspejler sig
også i stemningen på arbejdspladsen. Alle
prøver at få det bedste ud af det, men kan
godt fornemme, at det er en stor ændring i
deres arbejdsliv.
- Vi har travlt og løber meget stærkt, når
vi er der, fordi vi ikke mere har timer til forberedelse om aftenen. Tidligere var det mere

en livsstil at være lærer, nu er det i højere
grad blevet et otte-til-fire-job, siger Seref
Aras og fortsætter:
- Når vi er der, foregår det med 180 kilometer i timen. Og om det er sundt, når
man har med børn og relationer at gøre, vil
vise sig, men det er det jo op til nogle andre kloge hoveder at studere.
Ungdomsskolelæreren mener ikke, at
eleverne indtil videre har mærket noget til
de nye vilkår – eller har lidt ”overlast”, som
han siger – måske fordi man som professionel lærer gør et godt stykke arbejde, selv
om man er træt.
- Personligt kan jeg godt mærke presset.
Når jeg er på vej til arbejde om morgenen,
begynder det at køre rundt i hovedet på mig,
og det samme sker på vej hjemad. Man kan
lukke computeren ned, men ikke sit hoved.
Hvordan har samarbejdet med ledelsen
været om det her?
- De har jo heller ikke valgt at blive ledere
på de her vilkår, og nu skal de pludselig forholde sig til, at lærerne er der hele tiden og
måske kommer og forstyrrer med spørgsmål og eventuelle konflikter i den tid, hvor de
normalt har kunnet arbejde i fred og ro. Jeg
tror, at lederne har fået meget travlt. Samtidig skal de sørge for, at medarbejderne har
det godt, så de kan performe, når de er der.
Hvis lærerne er pressede, skal man som le-

der finde ud af, hvor man kan sætte nogle
ventiler ind for at tage trykket hos den enkelte, og det, tror jeg, er en kæmpe øvelse,
siger Seref Aras.
Forventningen om større arbejdsglæde
ved at være sammen med kollegerne i
hele arbejdstiden har dog også vist sig at
holde stik.
- Vi kan lige sætte os sammen, hvis vi
har spørgsmål eller har brug for at udvikle
gode ideer. Det er fedt at kunne sparre med
sine kolleger, hvis tiden er der til det, siger
han og tilføjer:
- Det kræver også, at der er mulighed for
at finde roen til forberedelse og fordybelse,
mens andre kolleger lige er i gang med
noget andet. Det er helt klart en øvelse at
lære at arbejde sammen på det plan, men
det går fremad, og Rom blev jo ikke bygget på én dag.
Du var bekymret for, hvad fuld tilstedeværelse og lang transporttid ville betyde?
- Jeg kan godt mærke, at jeg ikke ser
min datter så meget, som jeg har lyst til. Til
gengæld har jeg to rigtig gode timer med
hende, når jeg kommer hjem, fordi jeg ikke
behøver at forholde mig til andet. Skulle jeg
selv have valgt, ville jeg dog hellere have
haft fire timer med hende og så forberedt
mig eller skrevet en mail efter klokken 20,
når hun var lagt. 
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kronik

Nye 10.klasses tilbud –

hvad kan vi lære af 20/20?
Ungdomsmiljø, læringsmiljø, tværfaglighed. Inddragelse af eksterne aktører,
helhedsorienteret projektarbejde og forældresamarbejde. 20/20 som afsæt for
nytænkning i erhvervsskolepædagogik og -didaktik.

[ A f a dj u n kt S u sa n n e K a atm a n n & l e ktor T ri n e Lipp e rt,
U n i v e r s ity Co l l e g e Li l l e bæ lt ]

G

ennem de seneste tre skoleår har
ungdomsskoler, erhvervsskoler og
Ungdommens Uddannelsesvejledning i region Syddanmark samarbejdet om
at udvikle 10. klasse-tilbuddet 20/20. Region Syddanmark har bidraget med midler
til et større refleksionsarbejde, hvor skolerne har haft mulighed for gensidig udveksling af erfaringer og ideer, ligesom projektet har faciliteret supervision i de forskellige lærerteam med henblik på at fokusere
på og lære af de kulturelle forskelle mellem skoleformerne.
Herværende artikel tager udgangspunkt i interviews med elever og lærere fra
20/20-forløb samt i University College Lillebælt-konsulenternes opsamling af erfaringer fra fællesmøder og supervision i de
forskellige team. Artiklen peger på områder, hvor erhvervsskolerne med fordel kan
se på erfaringerne fra 20/20-arbejdet i forhold til erhvervsskolereformens krav om helhedsorienteret undervisning.
Vi skulle ikke engang have et særligt
armbånd
Når man spørger eleverne på 20/20, hvad
der har været det bedste ved deres 10.
klasse, svarer de, at det har været fantastisk at skifte folkeskolen ud med et ungdomsmiljø på erhvervsskolen. Eleverne fra
10. klasserne har deltaget i elevrådsarbejde
og andre af erhvervsskolens fællesaktiviteter. Og at de ligeværdigt med de ældre elever har fået lov at til gå til festerne på sko-

len, har været stort. Som en elev udtrykker
det: ”Vi skulle ikke engang have et særligt armbånd”.
I det hele taget har det at ”blive stor” været et tema for eleverne, som giver udtryk
for, at de er blevet taget alvorligt og har fået
stillet krav i undervisningen på måder, som
opleves mindre ”skoleagtigt” og mere naturligt i forhold til opgavernes løsning. Eleverne
giver udtryk for, at når lærerne har samarbejdet om undervisningen på tværs af fagene, har det været rigtigt spændende, og de
har glemt tid og sted for at løse opgaverne.
Lærerne har haft fokus på at skabe godt
sammenhold i de forskellige klasser. Blandt
andet har man haft introduktionsaktiviteter
med teambuilding, hvor man har byttet pladser og flyttet rundt, så alle har lært hinanden godt at kende. Lærerne har lagt stor
vægt på i starten af forløbet at skabe gode
relationer til eleverne, for når den gode relation er skabt, kan eleven og klassen udfordres i tillid til, at lærerne ”vil dem”. Som
en elev udtrykker det: ”Det er lidt ligesom
i en familie, hvor lærerne også kan snakke
om mor-ting.”
Tværfaglighed mod helhedsorienteret
undervisning
Lærerne på 20/20-forløbene har været
optaget af tværfaglighed og af at udvikle
et skoleår, hvor eleverne får en helhedsoplevelse af fag og forløb - at finde måder at
få 10. klasses obligatoriske fag til at blive
en del af erhvervsskolens fag og omvendt.

Løsningen har været at arbejde i tværgående temaer. Alle team har brugt energi på
at opnå en fælles forståelse af, hvilke krav og
muligheder de forskellige fag rummer. Lærerne giver udtryk for, at tid til fælles planlægning er tvingende nødvendig for at integrere så mange elementer af de forskellige fag som muligt. At kunne udvikle disse
tværgående temaer har for nogle 20/20team været et sjovt og givende arbejde, hvor
ideerne nærmest har stået i kø.
Herunder er der et par eksempler på,
hvordan teamene har grebet opgaven an.
10. Iværksætter er et samarbejde mellem Korsløkke Ungdomsskole og grunduddannelsen på erhvervsskolen Tietgen.
Her centreres elevernes arbejde i grupper
med at udvikle forskellige produkter, som
skal præsenteres på iværksætterarrangementer, messer og i konkurrencer. Grupperne sammensættes, så elevernes styrker og ressourcer fremmes. Der arbejdes
med en innovativ og kreativ tænkning, hvor
det er o.k. at begå fejl, og at man godt kan
komme videre derfra. Når opgavens karakter nødvendiggør samarbejde, hvor hver enkelt elev må byde ind, og de forskellige fag
inddrages efter behov i forhold til, at eleven
kan præsentere sig selv og gruppens produkt bedst muligt på næste messe, må eleverne tage ansvar både for proces og produkt. Som en lærer udtrykker det: ”På en
messe vurderes du af erhvervslivet, ikke af
en underviser, og det giver en anden dialog og stiller andre krav til eleven. Elevens
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personlige, sociale og faglige udvikling går
dermed hånd i hånd.”
På 10. Trend og design, som er et samarbejde mellem Rising Ungdomsskole og
Tietgen Erhverv har man gennem året arbejdet med flere temaer, hvor man ud over
at arbejde tværfagligt søger at inddrage
eksterne personer og virksomheder. Et eksempel er smykketema, hvor eleverne skulle
udarbejde et smykke til en spansk kunstner (klassen har spansk som fag og skal på
studietur til Barcelona). Eleven skulle sætte
sig ind i den valgte kunstners kunst og livshistorie og skulle ud fra sin viden udarbejde
et smykke. Der blev samarbejdet med Beklædningsfagskolen i Odense, som lagde
lokaler til, og en anerkendt lokal kunstner
medvirkede i udviklingsprocessen. Danskfaget og Salg og Service var inddraget i udarbejdelse af et katalog og markedsføring.
Matematik og Erhvervsøkonomi var inddraget i arbejdet med beregning af for eksempel emballage og priser.
Et andet tema er lampetema, hvor
danskundervisningen tog udgangspunkt
i Poul Henningsens liv og produktion af
digte og lamper. Eleverne var på besøg på
virksomheden Le Klint og blev her inspireret af foldepigernes arbejde til selv at designe og udarbejde en lampe. Lampernes
udformning og navn skulle begrundes og
markedsføres med inspiration i PH’s digtning. De øvrige fag dannede ramme om udarbejdelse af markedsføringstiltag blandt
andet af en brochure, som også kom på
engelsk, og beregninger af materialer og
produktionspriser.
Ressourcetænkning
Det er et gennemgående træk, at 20/20teamene i høj grad har fokus på at finde og
dyrke elevernes ressourcer kombineret med
at lægge et naturligt, alderssvarende ansvar
ud til eleverne. Som en lærer fra Kold College udtrykker det: ”I vores verden er det
naturligt, at vi skubber dem ud lige så stille,

giver dem nogle arbejdsopgaver. Det at stå
og præsentere, det kan godt være grænseoverskridende. … men det er også et skulderklap, for det er ikke alle, der får det tilbud, så vi bliver ved med at skubbe dem
lidt, give dem noget ansvar. Nu er det dig,
der gør det der. Men hvorfor det? Jamen,
det er, fordi du er god til det. Det tror vi på.”
Eleverne genspejler denne holdning,
når de giver udtryk for, at de er vokset ved
at gå i 20/20. De har fået bedre karakterer og giver udtryk for, at de tør stå frem og
vise, hvem de er.
Udgangspunktet i tematilrettelagt undervisning og i elevernes forskellige ressourcer er styrker i en helhedstænkning, som
også kan bidrage til skolernes arbejde med
transfer. Gennem den tematiserede undervisning, hvor hvert fag bidrager til løsningen
af en fælles opgave, får eleven opfattelsen
af, at fagene er nyttige, og at faglige elementer umiddelbart kan anvendes. Eleven
oplever, at man er bedre til noget end til andet, men at det er o.k. at prøve sig frem, og
at de ressourcer, man har, og ens gruppe
har, og ens lærere har, tilsammen kan skabe
resultater, man kan være stolt af.
Forældresamarbejde
Et af de områder, hvor erhvervsskolerne
især er blevet inspireret af ungdomsskolerne, er forældresamarbejdet. Med erhvervsskolereformens aldersdeling af eleverne må forældresamarbejde blive en na-

turlig del af første grundforløb for de elever, der kommer lige fra grundskolen. Her
kan erhvervsskolerne med fordel lade sig
inspirere af 10. klassernes forældreinddragelse, som er obligatorisk og sat i system
over skoleåret og suppleres, når der i hverdagen er behov for forældreinddragelse. I
10. klasse-regi er der i årsplanen indlagt
orienterende forældremøder og forældresamtaler før valg af ungdomsuddannelse.
Eleverne på første grundforløb skal også
vælge retning, og forældreorientering og
-inddragelse kunne her med fordel indgå
i årsplanlægningen, så eleverne får støtte
også af forældrene til at få truffet den rigtige beslutning.
Når to eller flere kulturer mødes om at
skabe en helt ny 10. klasse, får alle parter
mulighed for at se sig selv med andres øjne.
Det, der er selvfølgeligheder i en skoleform
og hos den enkelte lærer, bliver rusket af de
andres blik og andre måder at løse opgaver
og udfordringer på. Kunsten er selvfølgelig
at turde lade sig ruske lidt – at stille spørgsmål ved egen praksis og at turde prøve nyt
både pædagogisk og didaktisk.
Der, hvor det er lykkedes bedst, er der,
hvor ledelsen har haft en klar vilje, har prioriteret samarbejdet og har tilrettelagt, så
det har været muligt for medarbejderne at
manøvrere i usikkert farvand. Der, hvor det
er lykkedes bedst, har lærerne sat eleverne
og deres proces i centrum og har turdet ændre og udfordre egen praksis. 

FAKTA
20/20 er en særlig 10. klasse, hvor man rent administrativt fordeler skoleåret på 20 uger i folkeskole-/ungdomsskoleregi og 20 uger i erhvervsskoleregi.
Rent praktisk har man på skolerne i regionsprojektet valgt at fordele aktiviteterne jævnt over året,
så eleverne ikke oplever et brud midt på året.
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“Step by Step”
En engelsk basisgrammatik
med øvelser
af Wacher og Kjærgaard

Hvert kapitel indledes med en “Basics-boks”, som giver en kort indledning
til et grammatisk emne. Grammatik på venstre-siderne og øvelser på
højre-siderne, så eleven straks kan afprøve sin forståelse uden at skulle
bladre rundt i bogen.
• Step by Step, 80 sider, A4-format, 99 kr. • Facithæfte, 44 sider, 29 kr.
• Step by Step (E-bog), enkeltlicens 69 kr., klasselicens 49 kr. pr bruger.
(priser ekskl. moms)

FA

Se vores nye e- og i-bøger
på www.andrico.dk
(prøv GRATIS øvelser
fra den nye i-bog)

Forlaget Andrico

Mossøbrå 5 • 8660 Skanderborg • Tlf 86 57 92 19 • forlaget@andrico.dk • www.andrico.dk
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Alle grupper hos AlfA Travel får deres
helt egen AlfA Gate - GRATIS.
Gaten er en unik portal på nettet, som
giver dig adgang til al information om
rejsen - både før, under og efter. Du får
også mulighed for let og effektivt at
kommunikere med rejsedeltagerne
og din rejsekonsulent.
Kontakt os og hør mere...

Ring GRATIS på 8020 8870 og få en snak med vores
erfarne rejsekonsulenter om jeres rejseønsker. Lise og
Rikke sidder klar til at hjælpe med bla. rejser til Spanien.
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info@alfatravel.dk · alfatravel.dk · 8020 8870
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Succesfuld
app vinder
interesse og pris
Underviser Anders Justian fik en god idé. I samarbejde med sine
kolleger udviklede han Scan How til at hjælpe unge med autisme,
men konceptet har vist sig at fungere i mange andre sammenhænge.
[ A f Sa n dr a Lo u i s e F e n n e fo s s By e ]

D

et er nemt at bruge, tager ingen tid at lave og
kan bruges på mange forskellige måder. Og efterhånden er det blevet ganske populært.
Anders Justian fik ideen til app’en Scan How, da
han arbejdede på Unges Uddannelsescenter i Værløse,
som tilbyder særligt tilrettelagt undervisning (STU) til
unge med autisme.
Scan How-konceptet går ud på at scanne en QRkode, der sidder på en genstand, som man ønsker instruktioner til at bruge. Derefter får man sin egen video frem på skærmen, der viser, hvordan man bruger
genstanden. Scanner man for eksempel en kode på
en kaffemaskine, viser skærmen, hvordan man brygger en kop kaffe.
- Jeg fik en idé om at lave slide shows til de unge, så
de kunne få step by step-anvisninger på tablets. Men
det var for besværligt for dem at finde det på iPad’en.
Så opstod tanken om at bruge en QR-kode, som nemt
kan linke direkte til det, som skal bruges, siger han.
Efter at have overbevist lederen på Unges Uddannelsescenter om, at tablets havde mange muligheder
i sig, fik Anders Justian grønt lys til at udvikle ideen. I
begyndelsen var budgettet lille, men med en donation
fra Sofiefonden og ved at holde kurser om Scan How
kom der tilstrækkeligt med penge til at udvikle Scan
How. I slutningen af juni fik Anders Justian og Unges
Uddannelsescenter et skulderklap, da de modtog en

autismepris, Steen Langebæk Prisen, med et legat på
25.000 kroner for arbejdet med Scan How.
Tilgængeligt for alle
Som udgangspunkt skulle Scan How skabe mere livskvalitet for unge med autisme og gøre dem mere selvhjulpne. Men det har altid været et mål, at det skulle
være tilgængeligt og gratis for alle. Efterhånden har
Anders Justian set institutioner, som bruger Scan How
til at skabe struktur på andre måder. For eksempel har
Skovgårdsskolen i Gentofte brugt Scan How på forsøgsbasis i et halvt år i forbindelse med inklusionen,
og Anders Justian har fået gode tilbagemeldinger og
indblik i nye måder at bruge Scan How på.
- Mange gange er jeg blevet overrasket, fordi jeg
måske ikke havde tænkt på, at det kunne bruges på
dén måde. Lige nu får jeg også efterlysninger på andre funktioner. Når jeg har været ude og holde oplæg,
bruger personalet også koderne til andre dele af deres arbejde bagefter. Det kan være på printere og lignende. Vi har også et samarbejde med Region Hovedstadens kommunikationscenter, hvor vi udvikler funktioner sammen, siger han og fortsætter.
- Det har aldrig været meningen at vi skulle tjene kassen på det. Det har været et succeskriterium at skabe
en god brugerflade, der gratis kan bruges af alle og til,
hvad man selv har i tankerne, siger han.
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nye bøger

anmeldelser

Redaktionen har modtaget følgende bøger. Nogle af dem vil blive
anmeldt i kommende numre af Uddannelsesbladet.
Skriftlig eksamen i dansk (stx). Standardprøven og it-prøven

Af Maja Bødtcher-Hansen & Susan Mose. Gyldendal 2014. 68
s. 75 kr.
Den etiske efterspørgsel – i pædagogik og uddannelse

Af Ane Qvortrup m.fl., red. Klim 2014. 178 s. 249 kr.
Læreren som forsker

Af Mary Brekke & Tom Tiller, red. Klim 2014. 324 s. 299 kr.
Didaktisk design – digitale læreprocesser

Af Birgitte Holm Sørensen & Karin Levinsen. Akademisk 2014.
192 s. 269 kr.
Lær dit ordblinde barn at læse

Af Ulla Lauridsen. Ravnerock 2014. 63 s. 149 kr.
Israel-Palæstina. Historie, samfund, religion

Af Hans Henrik Fafner m.fl. Systime 2014. 166 s. 168 kr.
Pædagogik som viden og handling

Af Søren K. Lauridsen & Frede Nielsen Carstens, red. Akademisk
2014. 400 s. 399 kr.
Lærernes kampe – Kampen for skolen

Af Thorkild Thejsen m.fl. DLF/Gyldendal 2014. 140 s. Pris ikke
opgivet
YEKL – en fortælling fra New Yorks ghetto

Af Abraham Cahan. Proskrift 2007. 96 s. 69 kr.
David Levinskys nye verden

Af Abraham Cahan. Proskrift 2006. 512 s. 149 kr.
Sådan 1. Begynderdansk for udlændinge

Af Einar Pihl Helleland & Frank Sebastian Hansen. Gyldendal
2014. 168 s. 250 kr.

 Reformpædagogikken revitaliseret - Erling Lars Dales bidrag
Af Kirsten Krogh-Jespersen m.fl. Klim 2014. 175 s. 229 kr.

I tre store afsnit indbyder bogens forfattere til at gentænke og revitalisere tænkning og teori i nordmanden Erling Dales udgivelser fra 1999 til
2011. Hensigten er, som forfatterne skriver i forordet ”at kunne inspirere til, at danske forskere og undervisere læser og genlæser Dale, fordi
hans tænkning, hans teoriudvikling og hans empiriske arbejde kan kvalificere den pædagogiske forskning, de uddannelsespolitiske diskurser og
beslutninger og indholdet i de pædagogiske uddannelser”.
Bogens tre forfattere har skrevet hver deres bidrag:
Kirsten Krogh-Jespersen skriver om ”Skolereformer i videnssamfundet”. Benedikte Vilslev Petersen graver dybt i emnet ”Fællesskolen
– fra reproduktion af social ulighed til skolefaglig læring for alle”. Sidste del om ”Uddannelsesvidenskab og pædagogik” er skrevet af Preben Olund Kirkegaard.
På bogens første 25 sider giver Kirsten Krogh-Jespersen en fyldig introduktion til Dales pædagogiske univers og produktion. Her indvies læseren også i forfatternes og forlagets overvejelser og begrundelse for at formulere dette forsøg på at revitalisere Dale. Og dermed hele
reformpædagogikken.
På tærsklen til realisering af den nyeste danske skolereform må denne bog kaldes en sand lækkerbisken. At tage livtag med en såkaldt revitalisering af reformpædagogikken er i sig selv en god anledning til at
skærpe forståelsen af, hvad undervisning og læring overhovedet kan og
ikke kan. Trods sit udgangspunkt i norsk skolehistorie inspirerer bogens
indhold umiddelbart til diskussion og nytænkning. Ifølge forfatternes vurdering, er de problemstillinger og pædagogiske temaer, bogen præsenterer, så almene, at de sagtens kan bruges i dansk sammenhæng.
Som et godt bidrag til denne pædagogiske udfordring – med at revitalisere reformpædagogikken - bliver flere vigtige pointer fra nyere skolehistorie ridset op. For eksempel temaet om elevernes ansvar for læreprocessen, trivsel over for faglig viden og kundskaber, deltagerstyret
projektundervisning...

Kompetent rådgivning til jeres studierejse
Vores fokuspunkter er:
Tid: Vi klarer alt det praktiske - og du sparer tiden
Sikkerhed: Gennemprøvet koncept - vi er hele vejen
Faglighed: Det centrale element i enhver studierejse
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Dale minder om, at en af pædagogikkens
grand old men, Dewey, allerede i 1916 var optaget af ”systematisk tilegnelse af kundskaber
i skolefagene”, og understregede, at lærere er
eksperter i forhold til eleverne. Konsekvensen
af elevcentreret undervisning - i betydningen at
den retter sig efter barnets ønsker, luner og lyster - kalder han eftergivenhed. En misforstået succes-garanti for eleverne. Det er en magelighed og uden egentlig uddannelsesværdi. Eleven får aldrig lært at anstrenge sig ved
mødet med ukendt og fremmed indhold i undervisningen. Hvordan skal eleverne så lære,
at det kan betale sig og give tilfredshed og videre læselyst at arbejde målrettet systematisk
og anstrenge sig?
Alle temaer, der præsenteres, spilles så op
imod reformpædagogikkens oprindelige idegrundlag. Det er først og fremmest en tilslutning til rationel pædagogik. Det betyder, at ”skolen organiseres i faste og tydelige rammer, og
at undervisningen klargør skolekulturens mål,
krav og kriterier i de forskellige skolefag. Rationel undervisning indebærer, at man i undervisningen bevidst mindsker afstanden mellem
lærerens afsenderniveau og elevens modtagerniveau” (s. 89).
På side 80 refereres Dale for følgende:
”Skolen står mere end nogensinde over for den
opgave at integrere alle elever i meningsfuld
og udbytterige læreprocesser, idet samfundet i
dag ikke længere har et værdigt tilbud til elever
med svage kundskaber og færdigheder. Dette
er skolens samfundsmandat, og at lykkes med
den opgave er intet mindre end skolens eksistensberettigelse.”
Dales påstand om, at eleverne godt kan
være integreret i undervisningen uden nødvendigvis at have været inddraget i læreprocessen,
må vel være en reminder for alle, der er aktive
i at igangsætte og fastholde demokratiske læreprocesser. Så ja, siger denne anmelder. Læs
bogen, diskutér indholdet med hvem, der lader
sig begejstre, og gå ud i alle læringsmiljøer og
invitér til deltagelse i et uendeligt antal af frugtbare, demokratiske relationer.”
Reformpædagogikken revitaliseret er desværre skrevet i et unødigt akademisk sprog.
Det virker påfaldende bogens emne taget i betragtning. Det er naturligvis ikke nogen hindring
for den ivrige læser, men hvad mon redaktørens
begrundelse har været?
For dem, der selv har været aktive – som
elever eller lærere – i den danske skole i

1960’erne og ikke mindst 1970’erne, vil der
være meget genkendeligt stof og referencer.
For andre vil det nok både kunne fornøje og
forklare at supplere med fx film, litteratur eller
erindringer. Alt i alt et spændende og tankevækkende bidrag til skoledebatten.
Marianne Bindslev

Dobbeltspil. Ungdomsroman
Af Aline Sax. Turbine 2014. 304 s. 299 kr.

Bogen her er en historisk ungdomsroman om
identitet og seksualitet i 1900-tallets New York.
Romanens hovedperson er Adriaan, der er emigreret til USA fra Belgien. Adriaan og hans venner arbejder på deres egen bar, the Fancy Cat,
og drømmer om et liv med penge og luksus –
og om et sted, hvor de kan være sig selv. Også
som homoseksuelle.
Ret tidligt i romanen opstår nogle pengemæssige udfordringer, som gør, at drengene må
kæmpe for at redde the Fancy Cat. Disse problemer gør, at Adriaan og hans slæng må gøre
en række usædvanlige ting for at overleve en
barsk hverdag. Adriaan bliver her ramt af tvivl,
der ikke blot handler om, hvorvidt han kan stole
på sine venner. Han må også kæmpe med sin
egen selvforståelse. Aline Sax skildrer her meget nuanceret de forskellige menneskelige relationer i bogen. Samtidig leverer Aline Sax en
fin historisk beskrivelse af amerikansk indvandrehistorie i begyndelsen af 1900-tallet.
Dobbeltspil er en selvstændig fortsættelse
til Mellem to verdener og er som mange andre
bøger fra forlaget Turbine en ren fornøjelse at
læse. Den eneste kritik herfra er, at der er nogle enkelte ting i bogens komposition lige i begyndelsen, som ikke helt fungerer. Til trods for
dette kan Dobbeltspil varmt anbefales, og den
kan bruges i historieundervisning, samfundsfag,
men også i danskfaget i fx ungdomsskolen eller folkeskolens udskoling.
Lotte Max Bank

Bedre læring for alle elever
Af Thomas Nordahl, red. Klim 2013. 189 s.
249 kr.

Lad det være klart med det samme: Hvad denne bog mister i historisk aktualitet, vinder den så
rigeligt ved at rejse store og vigtige spørgsmål
og almene, pædagogiske problemer. Traditionelt

kompenserende og hensyntagende specialundervisning er vist for længst taget af dagsordenen i dansk skoleudvikling. Derfor det uaktuelle.
Bogen er en antologi. De fleste erfaringer,
som bogens forfattere bygger på, er indhentet
i Norge. I Norge er omfanget af specialundervisning åbenbart øget løbende i de sidste femten år. Det er ikke tilfældet i Danmark. Tværtimod. Målet for den danske folkeskole er også,
at i år 2015 skal 96 procent af eleverne modtage undervisningen i såkaldte normale klasser. Ved årsskiftet 2012-2013 var det tilfældet for 94,8 procent.
Den nye folkeskolereform træder i kraft til
august 2014. Et markant og afgørende mål
med denne reform er netop at styrke inklusion
af alle elever i den normale undervisning. Det
betyder så også, at en del elever med særlige behov skal tilgodeses på anden vis end ved
undervisning uden for normalklassen. Det bliver så i kraft af ny pædagogik og fortsat differentieret undervisning i klassen. Dette danske
udgangspunkt er altså forskelligt fra det tilsvarende norske. Men som bogen minder om på
side 18: ”Al undervisning i skolen handler principielt om, at eleverne skal realisere deres muligheder for faglig og social læring og herigennem kunne gå ud i arbejdslivet eller i et videre uddannelsesforløb”. Denne gode hensigt har
naturligvis også et økonomisk udtryk.
Det virker sandsynligt at kunne overføre i
hvert fald én bestemt, grundlæggende , norsk
erfaring: Forskning viser, at elevernes læringsudbytte fra grundskolen er den faktor, der i højeste grad forklarer, ”om eleverne senere opnår studie- eller erhvervskompetence.” Sagt
lidt mere lige ud af landevejen: Hvis en elev har
gode, solide erfaringer fra grundskolen, er chancen for at klare uddannelse og arbejde bedre,
end hvis de første skoleår har været præget af
sociale og faglige nederlag.
Statistikken viser, at hvis et barn eller ungt
menneske falder ud, bliver marginaliseret, bliver
det med store omkostninger for alle involverede
parter. Risikoen for den enkelte for at blive fysisk og psykisk syg stiger betragteligt. Det betyder øgede sundhedsudgifter for samfundet.
For individet kan det medvirke til store sociale
problemer og utilfredshed. Det kan kræve dyre
initiativer og nedsat arbejdsevne. Så indgår der
ikke skat fra arbejdsindtægt, og som det tydeligt fremgår, er det alt i alt en frugtbar og konstruktiv ide at styrke undervisning og uddannelse for alle – uanset evner.
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anmeldelser
Den danske skolehistorie er én lang historie om demokratisering og inklusion. Naturligvis med skiftende forståelse af, hvilken betydning for eksempel køn og social baggrund
skulle have for retten til at modtage offentligt
betalt undervisning. En voksende bestræbelse
på et udbytterigt samspil mellem elevernes evner og skoleholdernes økonomi har dog alt i alt
ledt til mere og mere undervisning af flere og
flere mennesker. Undervisning og skolegang er
en foranderlig del af tilværelsen. Derfor vil denne bog kunne inspirere i mange grupperinger.
Efter en årrække, hvor den danske skole har
bygget på, at elever med ”særlige behov” har fået
en ”særlig undervisning” i isolation fra den store klasse, har tidens gang og den pædagogiske
udvikling medført en holdningsændring. Trods
det gode formål med ”kompenserende specialundervisning”, som det oprindeligt hed, er behovet for særundervisning ikke blevet mindre eller overflødigt. For den enkelte eller som helhed.
Forskning, ny viden, ny teknologi og nye måder
at organisere undervisningen på, giver imidlertid
nye muligheder for samling og helhed i skolen.
Den teknologiske udvikling af for eksempel
briller, høreapparater, computere og medicinering har ændret elevsammensætningen i grundklasserne. Flere elever, der hidtil ville være blevet udskilt, kan deltage i den normale undervisning. Det kunne umiddelbart virke enkelt, men
giver helt nye udfordringer i skolesammenhæng.
Således er det et stærkt brændende og aktuelt spørgsmål, der behandles og problematiseres i denne bog: Er det det enkelte menneske,
der skal inkluderes i den store helhed eller er
det helheden og det samlede læringsmiljø, der
skal være inkluderende? Dette spørgsmål er en
vigtig del af denne bogs grundlag.
Vi skal jo alle sammen være her, kunne man
sige. Ja, men er miljøet – både skolen og det
omgivende samfund – så dynamisk og rummeligt, at alle har en mulighed for at opfylde og udfylde deres livs bestemmelse?
Af andre aktuelle temaer og praksis, der
præsenteres i bogen, kan nævnes: Feedback
som en ligeværdig dialog mellem lærer og elev.
Et pædagogisk initiativ, der i praksis bliver en
aktiv læreproces og lægger vægt på en vurdering undervejs i skoleforløbet.
Hvilke bud giver fagfolk selv på et åbenlyst
voksende behov for diagnoser? Hvordan er
sammenhængen mellem diagnoser og muligheden for at få bevilget specialundervisning? Det
problematiseres på en sober måde i ”Bedre læ-

ring for alle elever”. Søgelyset rettes på, at flertallet af de elever, der modtager specialundervisning har en medicinsk eller psykologisk diagnose som for eksempel ADHD eller Aspergers
syndrom. Forløbet er typisk først en sagkyndig
vurdering, derefter henvisning og beslutning om
at gennemføre et specialpædagogisk initiativ.
Opmærksomheden er altså hovedsageligt rettet mod den enkelte elev og i langt mindre grad
på den generelle pædagogiske praksis i skolen.
Her er kort sagt masser af stof til den aktuelle diskussion og stillingtagen til en dansk helhedsskole og den kommende skolereform. Statistikker og data fra Norge kan naturligvis ikke
overføres direkte til Danmark. Det kan så i stedet være en spore til både at finde tilsvarende
danske fakta og i et eller andet omfang glædes over, at ambitionen om en dansk folkeskole med plads til alle i år 2014 er blevet omsat
til en politisk forpligtende lovgivning.
Marianne Bindslev

Den smukke risiko - i uddannelse og
pædagogik
Af Gert J.J. Biesta. Klim 2014. 211 s. 299 kr.

Den smukke risiko i uddannelse og pædagogik
– allerede med bogens titel får læseren et fingerpeg om, at her vil man møde en usædvanlig
forfatters usædvanlige tekst og emne. At støde på ord som smuk, kreativ gestus, uddannelsens svaghed (forstået positivt) og virtuositet i
en seriøs fagbog er ikke hverdagskost. I hvert
fald ikke når kalenderen viser 2014. Og da slet
ikke når bogens hovedtema angiveligt er ”tanker
og overvejelser over aktuelle udfordringer i vestlig uddannelse og uddannelsespolitik”.
Men Gert Biesta vover det. Han er en af
Europas mest betydningsfulde uddannelsestænkere, og denne bog er én lang argumentation for svagheden og den smukke risiko i uddannelsespraksis. Men mod indsnævrede mål
og ensretning af den menneskelige forstand.
Uddannelse er ifølge Biesta ”en langsom, frustrerende og vanskelig praksis (...) hvilket måske
ikke er det mest populære standpunkt at indtage i et utålmodigt samfund”. (s. 12)
Med denne appetitvækker er læseren vel allerede nu i spændt forventning. Derfor citeres
forfatterens eget credo direkte fra bogens indledning: ”Bogen er ikke en uhildet hyldest af alt,
hvad der er svagt, men et forsøg på at vise, at uddannelse for det første kun virker gennem sva-

ge forbindelser af kommunikation og fortolkning,
forstyrrelse og reaktion, og at denne svaghed for
det andet er vigtig, hvis vores uddannelsesmæssige og pædagogiske bestræbelser er oplyst af
en omsorg for dem, som vi uddanner til at være
subjekter for deres egne handlinger – hvilket lige
så meget handler om at være ophavsmand og
skaber af ens handlinger som at være ansvarlig
for konsekvenserne af ens handlinger.” (s. 19)
Herefter følger syv kapitler inspireret af
kendte temaer. Kreativitet, kommunikation, undervisning, læring, emancipation, demokrati og
virtuositet. Alle syv temaer kan regnes for at
være pædagogiske brændpunkter. Vel at mærke præsenteret og diskuteret med flere dimensioner og aspekter af åndsfrihed, end vi normalt
oplever i det pædagogiske univers.
I stedet for på forhånd at have fastsat detaljerede mål og læringsresultater har vi ifølge
Biesta brug for at forstå og praktisere uddannelse som en proces, hvori det er muligt at reagere ”uden at være i besiddelse af en sandhed om, hvad det menneskelige subjekt er, eller bør udvikle sig til”. (s. 187)
Som det fremgår af ovennævnte, præsenterer Gert Biesta ikke en spritny pædagogisk
teori til kopiering eller indstudering. Hans ærinde er tydeligvis at vende den kendte pædagogiske tænkning på hovedet. Det gør han ved at
tage udgangspunkt i interessen for, hvem der
”kommer til syne” i undervisningen. I stedet for
at definere, hvad der skal komme, bør komme
eller har lov til at komme til syne. En undervisning, der bliver realiseret og levet med det, han
kalder ”begivenhedens pædagogik”. En pædagogisk proces, hvor deltagerne er villige til at
løbe ”uddannelsens smukke risiko”.
Gert Biesta alle elever og undervisere om, at
vi alle er ”uerstattelige for den Anden”. For barnet, for verden og for kvaliteten af denne verden.
Det er store og vigtige ord og begreber, der
sættes i spil i Biestas bog. Teksten kræver læserens fulde engagement og opmærksomhed.
På hver side bliver læseren puffet blidt, skubbet næsten kærligt, udfordret, inspireret, rusket og rokket i sit fundament. Alt formuleret og præsenteret med usædvanlig glæde og
overbevisning.
I indledningen henvises til Søren Kierkegaards Climacus-figur, der betegner læring som
en åbenbaring. Og fornemmelse af åbenbaring
i ethvert pædagogisk træf er vel det ypperste
for både elever og lærere.
Marianne Bindslev
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Pædagogik og etik
Af Karsten Tuft. Akademisk 2014. 232 s. 269 kr.

”Denne bog har som udgangspunkt, at etik er
det vigtigste i pædagogik. Det er langt hen ad
vejen det samme som at sige, at moral er det
vigtigste i opdragelse. Jeg skelner ikke mellem
etik og moral, men man skal være lidt varsom
med at sætte lighedstegn mellem pædagogik
og opdragelse, selvom lighedstegnet traditionelt er blevet sat på daginstitutionsområdet.”
Sådan. Med forfatteren Karsten Tufts eget
forord er scenen sat. Forholdet mellem etik, pædagogik og opdragelse er præsenteret.
Herom siges videre i indledningen: ”Mens
etik er til stede i alle tilværelsens forhold, betegner pædagogik samfundets opdragelse af
individet uden for familien (...) etisk opdragelse
karakteriseres væsentligst som udvikling og tilegnelse og mindre som undervisning og læring.
Etik indgår altid i det liv, vi lever, og vi kan på et
hvilket som helst tidspunkt sætte etik til diskussion eller blot samtale med os selv.”
Disse to citater er udmærkede eksempler
på bogens temmelig knudrede sprog. Der er
en tendens til, at sætningerne er ved at falde
over hinanden. I bestræbelsen på at forklare et
begreb eller en eksakt viden kommer teksten
selv til at spærre for forståelsen. Det skal selvfølgelig absolut holdes in mente i en vurdering
af materialets egnethed.
Bogens første del beskriver etik og pædagogik og de spørgsmål, der opstår, når de udfordrer hinanden og bringes i spil. I denne del af
bogen får læseren et vue med et udvalg af pædagogikkens hovedpersoner fra Platon til Piaget. Her redegøres for begreber som opdragelse, pædagogik, leg, trivsel, udvikling og læring.
Som udgangspunkt indeholder etisk viden
og forståelse, ifølge bogen, ingen præcise handleforskrifter. Pædagogen/mennesket må erkende, at enhver handling og indgriben til alle
tider kan udfordres og diskuteres. Dette forhold bliver illustreret allerede i bogens indledning. To konflikter fra legepladsen rulles op, og
pædagogens etiske dilemma fremstår tydeligt.
I disse og flere lignende afsnit står Pædagogik og etik klarest som undervisningsbog.
Men også som inspirator til at reflektere over
den menneskelige tilbøjelighed til at ville det
Gode – og så måske alligevel gøre det Onde
eller forkerte.

På side 39 henvises til det etiske grunddilemma: Kan godhed læres? Formuleringen tilskrives filosoffen Platon. På samme måde som
Kant, Gadamer, Aristoteles og andre bliver han
kun introduceret med fødsels- og dødsår i en
parentes. Det er både synd og skam. I en bog,
hvor aksen netop er historiens gang, kunne alle
agenter med fordel præsenteres kort sammen
med et par ord om deres virke. Meget gerne i
et særskilt afsnit.
Pædagogik og etik henvender sig til studerende på pædagog- og læreruddannelserne. Litteraturlisten bag i bogen indeholder dog
næsten udelukkende titler, der indgår i uddannelser på universitetet.
Humlen ved bøger som nærværende undervisningsbog er for denne anmelder imidlertid, at spørgsmålet om, hvad Kant og Gadamer
skal på de danske seminarier, ret hurtigt trænger sig på. Mere viden om filosofiske spørgsmål
gør jo ikke automatisk den studerende mere filosofisk eller videnskabeligt tænkende. Er bogen tænkt som en filosofihistorie for studerende på pædagog- og lærerseminarierne, virker
den i bedste fald overfladisk og i værste fald
overflødig. Er bogen tænkt som opfordring til
faglig refleksion og til at skærpe opmærksomheden på hverdagens etiske dilemmaer, tager
den ikke sin egen præmis alvorligt.
Præmissen fremgår tydeligst af disse to citater: ”at formidling af det etisk menneskelige
sker gennem deltagelse og tilegnelse og ikke
som læring” (s. 13) og ”Etiske spørgsmål i pædagogisk praksis drejer sig tit om almindelige
hverdagshandlinger, som har stor betydning,
men ikke kræver særlige manualer eller intellektuelle færdigheder” (s. 17).
Pædagogik og etik stiller altså særdeles
store krav til tilrettelæggelsen af den sammenhæng, den skal indgå i. Bogen er fuld af eksempler - for eksempel: Når den tyske filosof Gadamer på et tidspunkt i forrige årtusinde fastslog, at ”leg er bevægelse hid og did”, kan det
vel vanskeligt anfægtes. Men hvordan og hvornår er der så plads til og ønske om de studerendes egne overvejelser og visioner i diskussion af den tese?
Dette sidste omfattes måske alene i mere
didaktisk orienteret materiale? Så lad det være
en opfordring til forfatteren.
Marianne Bindslev

Elever i erhvervsuddannelserne
Af Torben Størner & Karsten Holm Sørensen, red.
Munksgaard 2014. 216 s. 260 kr.

Fokus i denne interessante antologi er elever
på erhvervsskolerne, deres forudsætninger, motivation og identitetsdannelse.
Bogen tegner et nuanceret billede af de
unge, deres kulturelle og samfundsmæssige
ståsted samt deres drømme. Bogen behandler
overordnet temaer som ungdomskultur, kreativitet, støtteordninger og skolekultur. Implicit kredser bogens undertekst om temaer som læringsfællesskab, situeret læring samt praksisforståelse – eller måske snarere fraværet af samme
på erhvervsskolerne.
I bogen beskrives de danske unge som den
første digitalt indfødte generation. De forskellige
forfattere placerer ikke entydigt de unge som
en del af en mig-mig-mig-generation, men som
en gruppe, der stræber efter at være del af et
større socialt og digitalt fællesskab. Derudover
indgår der i bogen forskellige forskningsresultater. For eksempel er bogens sidste to kapitler statistisk materiale om blandt andet arbejdsliv, arbejdsmarked og erhvervsuddannelserne,
anskuet i et kvantitativt og et samfundsøkonomisk perspektiv.
Bogen bliver i de fleste kapitler grafisk brudt
af tekstbokse med citater eller forskellige cases.
Disse tekstbokse, og måden hvorpå forfatterne
bruger disse data, fastslår, at erhvervsuddannelserne trænger til at blive fornyet. Det er tydeligt,
at der ikke er overensstemmelse mellem skolens forståelse af de unge og det, som de unge
ønsker at møde skolen med. Som to af bogens
forfattere, Arnt V. Louw og Noemi Katznelson,
skriver: ”Undervisningsrummet synes netop fyldt
med flere modsætningsfyldte praksisser (…). Vi
har gennem analyserne set, hvordan praksisser,
der har til formål at modvirke frafald, faktisk kan
have den modsatte effekt” (s. 33).
Det er redaktørernes intention, at Elever i
erhvervsuddannelserne bliver brugt i den erhvervspædagogiske diplomuddannelse, i beslægtede uddannelser samt af ansatte og ledere på erhvervsskolerne. Bogen kan dog herfra generelt anbefales alle, som arbejder i ungefeltet, da der her stilles skarpt på ungdomskultur i øvrigt.
Lotte Max Bank
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læserbrev

Følelsen af ny arbejdstid
Det føles virkelig underligt at sidde ved et
skrivebord, ikke når der er opgaver, der skal
løses, men at løse opgaverne, når det står
på klokken, at nu skal du sidde der. Ikke at
få tiden til at passe til opgaven, men at få
opgaven til at passe til tiden.
Vi er startet efter sommerferien på
Vestegnens Sprogcenter og har næsten
hele vores arbejdstid på stedet og inden
for en bestemt tid. Ledelsen har ikke villet sige, hvornår mine timer skulle ligge, så
jeg har selv lavet et mødetidsskema for at
få lidt struktur, men allerede første dag var
jeg i problemer: Uddannelsesforbundets
formand Hanne Pontoppidan ringede. Jeg
var ikke i gang med noget, der ikke kunne
vente, så jeg tog telefonen. Var det nu arbejdstid? Jeg trak det fra i mit regneark.

Stiller du op til
valg?
På Uddannelsesforbundets
kongres den 14.-15. november
vælges formand, næstformand
og øvrig hovedbestyrelse.
Hvis du har tænkt dig at stille op, har du mulighed for at
præsentere dig selv i Uddannelsesbladets novembernummer,
der udkommer cirka to uger før
kongressen, samt på uddannelsesforbundet.dk
Her kan du fortælle, hvorfor
man skal stemme på dig: Hvem
er du? Hvad vil du især arbejde
for? Hvad er dine mærkesager
og dine holdninger til dem? Osv.

Omfang: max 2.000 anslag
(inkl. mellemrum).
Vedlæg et portrætfoto i så høj
opløsning som muligt (min. 300
dpi).
Tekst og foto sendes til blad@
uddannelsesforbundet.dk senest fredag den 3. oktober
2014 kl. 24.00.

Ugen efter havde jeg problemer igen.
Fredag, hvor jeg har arbejdstid, sendte jeg
en del beskeder til mit team og min leder.
Mandag var jeg frikøbt og til hovedbestyrelsesmøde, men der lå jo syv beskeder med
svar, som jeg ikke kunne lade være at læse.
Men hov! Jeg har kun arbejdstid torsdag og
fredag, så det må jeg jo ikke!
Jeg kan mærke, at nogen sidder og tænker: Er hun ikke lidt smålig? Men det er jo
ikke mig, der er smålig. Jeg ville helst arbejde på en akkordaftale og bare gøre mit
arbejde. Det er KL, min kommune og min
ledelse, der insisterer på, at jeg skal være
på arbejdspladsen i min arbejdstid og have
arbejdstid på tidspunkter, de kender.
De siger, det handler om, at så kan vi
finde hinanden, så vi kan snakke om de

ting, vi skal løse i fællesskab. Men hvis jeg
skal snakke med min makker, løber jeg ikke
rundt blandt 100 ansatte på fire etager for
at finde hende, jeg skriver en besked eller
aftaler en tid, hvor vi kan mødes. Det sidste
er blevet sværere, for før kunne vi mødes,
når som helst ingen af os havde undervisning eller andre møder. Nu kan vi kun mødes inden for den afsatte arbejdstid.
Det føles mærkeligt at sidde på sin pind
og forberede sig på bestemte tidspunkter,
bare fordi! Og des mærkeligere føles det,
når jeg, selv om jeg prøver at få det til at fungere, helt ærligt ikke forstår det.
Anna Konstantelos Birke
formand for sektionen for lærere i
dansk som andetsprog og medlem af
Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse

møde

Hvor er fagbevægelsen på vej hen
– frem mod OK15?
Fyraftensmøde tirsdag den 28. oktober kl.
17.30-21.00 i København

Overenskomsterne på det offentlige arbejdsmarked skal fornys i foråret 2015.
• H
 ar fagbevægelsen et svar på forløbet sidste gang med
den omfattende lockout af over 60.000 undervisere m.fl.?
• Hvordan kan fagbevægelsen forberede og ruste sig til at
komme på banen igen?
Til disse spørgsmål – og mange flere – har vi inviteret en
række faglige folk fra andre offentlige fagforeninger/-forbund til debat og diskussion. Panel: Allan Bauman, BUPL,
Mari-Ann Pedersen, FOA, Jan Hoby, LFS, Christoffer Jørgensen, HL, og Jan Andreasen, Uddannelsesforbundet.
Tilmelding nødvendig af hensyn til forplejningen: sandwich, øl,
vand og kaffe.
Tid:	Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.30-21.00
Sted:	Uddannelsesforbundet, Nørre Farimagsgade 15, 4. sal,
1364 København K
Tilmelding:	Senest lørdag den 18. oktober 2014 til Jan Andreasen, jan@uddannelsesforbundet.dk
Arrangør:	Koordinationsgruppen i Hovedstaden under
lockouten i foråret 2013
Jan Andreasen

Blokade
mod UCplus' sprogcentervirksomhed

Lærernes Centralorganisation
har iværksat blokade over for
UCplus' sprogcentervirksomhed i forlængelse af gentagne
mislykkede forsøg siden primo
2012 på at opnå overenskomstdækning med UCplus.
Blokaden omfatter samtlige
medlemmer af LC's medlemsorganisationer - herunder Uddannelsesforbundet - og indebærer, at intet medlem må søge
eller lade sig ansætte i stillinger
ved UCplus. Blokaden trådte i
kraft ved døgnets begyndelse
den 10. juni 2014.
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fagligt aktuelt

Giv din lønseddel et

servicetjek

Af Jens Erik Dam, leder af Forhandlingsenheden i Uddannelsesforbundet

U

ddannelsesforbundet oplever jævnligt, at der er fejl og mangler i medlemmers lønsedler. Vi anbefaler derfor, at du en gang om året giver din lønseddel et serviceeftersyn. Det kan være en god
investering, at du bruger tid og ressourcer
på at undersøge, om der er fejl eller mangler på din lønseddel.
Til et servicetjek af din lønseddel skal du
bruge følgende:
• Din seneste lønseddel
• Dit ansættelsesbrev
• Overenskomsten/reglerne for din ansættelse
• Lønoversigten fra Uddannelsesforbundets hjemmeside
• Eventuel arbejdstidsrapport
Dertil tilsættes god tid og fred og ro til at
undersøge, om din lønseddel er i orden.
Du kan eventuelt bruge din tillidsrepræsentant eller forbundets sekretariat som livline.
Løn og løntillæg
Din løn vil normalt være sammensat af løn
på et løntrin/skalatrin og et eller flere tillæg.
På baggrund af ansættelsesbrevet, overenskomsten og lønoversigten skal du have styr
på, hvilken løn du har krav på – og sammenholde det med oplysningerne på lønsedlen.
Ulempebetaling
Overenskomsten kan indeholde regler om,
at du har krav på betaling for arbejde på
skæve tidspunkter - for eksempel efter
klokken 17 og i weekender. Du skal derfor have styr på, om du i den foregående
måned har haft arbejde/opgaver, som ud-

løser tillæg. Det bør normalt fremgå af en
arbejdstidsrapport.
Pension
Af dit ansættelsesbrev bør det fremgå, hvilken pensionsordning der gælder for din ansættelse. Pensionsordningen vil normalt
være placeret i en af følgende ordninger:
• L
 ærernes Pension (lppension.dk)
• PFA Pension (pfa.dk)
• Tjenestemandspension (tjenestemandspension.dk)
På lønsedlen skal størrelsen af indbetalingen
af pensionsbidrag til pensionsordning i Lærernes Pension eller PFA Pension fremgå.
Du vil normalt kunne finde beløbets størrelse på vores lønoversigt.
Dit servicetjek af lønsedlen kan være
anledningen til, at du undersøger, hvordan
din pensionsordning er sammensat, og om
der er behov for ændringer af dine vilkår i
seniortilværelsen.
Gruppelivsordning
Ved ansættelse efter vores overenskomster
og aftaler vil du normalt altid være omfattet
af en gruppelivsordning med tilhørende forsikring ved kritisk sygdom. Det skal fremgå
af din lønseddel i form af et løntillæg med
teksten ”Gruppeliv”; løntillægget fratrækkes og indbetales til gruppelivsordningen.
Det er dokumentationen for, at du er omfattet af gruppelivsordningen.
Tilbud om servicetjek
Du kan altid bede din lokale tillidsrepræsentant om at tjekke din lønseddel eller kon-

takte Uddannelsesforbundets sekretariat.
Vi tjekker gerne din lønseddel for dig. Du
skal blot indsende lønseddel, ansættelsesbrev og arbejdstidsrapport. 

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
Aalborg
C. W. Obels plads 1 B, 1.
9000 Aalborg
Tlf: 7010 0018
København
Hestemøllestræde 5
1464 København K
Tlf: 7010 0018
Åbningstider
Man - tors: 10.00–15.30
Fre: 10.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018
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Det er altså meget
udmattende at være
fuldt til stede
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A f D orth e P l e c hi n g e r - Foto : M ikk e l Ø st e r g a a rd

Der er en psykisk grænse
for, hvor meget nærvær vi
kan producere på et døgn.
Bliver vores nærværsmuskel
strukket ud over mere end
tre og en halv time, risikerer
vi at brænde ud. I en tid med
fuld tilstedeværelse kan
lærere derfor med fordel lære
at switche mellem grader af
bevidsthedstilstande, siger
psykolog Ole Schouenborg,
der er en af de få, der forsker i
området.

meføring, øjenbevægelser og motorik. Min
forskning er altså i høj grad erfaringsbaseret, men ud fra omkring 50 observationer.
Så selv om det er antagelser – hypoteser –
har jeg efterhånden så massiv en erfaring,
at jeg er ret sikker på, at jeg er på sporet
af noget relevant. Der er simpelthen en fysisk grænse for, hvor meget man kan producere af nærvær på et døgn: tre og en halv
time hos et almindeligt standardmenneske.

Hvad er professionelt nærvær?
- Det er, at omsorgspersonen eller læreren
er i en nærværende, empatisk, engageret
og fokuseret tilstand i forhold til den eller
dem, vedkommende har med at gøre. Jeg
har grovsorteret alle vore bevidsthedstilstande og opererer med tre, som vi veksler
imellem i løbet af dagen: Ud over nærværstilstanden er der standby-tilstanden, hvor
man er til stede, men ikke aktiv, som læreren, der sidder på kanten af katederet, tydeligt til stede og med et signal til eleverne
om, at det er o.k. at forstyrre ham. Endelig
er der fraværstilstanden, som jeg kalder den
autistiske glasklokke. Her viser man med
hver en fiber af sin krop, at man er inde i
sig selv og ikke vil forstyrres.

Hvad betyder det, at lærerne nu skal
være mere til stede og sammen med andre flere timer om dagen?
- Måske kan man forestille sig, at læreren
i højere grad kan indarbejde en rytme i sin
bevidsthedstilstand, når nu arbejdstiden er
sat i en ramme? Det vil sige, at når læreren
har fri, giver han eller hun selv lov til at gå
ned i den dejlige, rekreerende standby- og
fraværstilstand. Det er også et grundvilkår,
at alle gode undervisere hele tiden føler sig
skyldige og utilstrækkelige, og måske kan
rammesætningen medvirke til, at man lettere kan forvalte den lille dirrende følelse
af usikkerhed og utilstrækkelighed? For når
man går hjem, er man færdig.
- Gennem otte timers arbejde veksler
man mellem forskellige tilstande. Hvis man
i højere grad lærer pædagoger og lærere
at switche mere bevidst mellem nærværs-,
standby- og fraværstilstand, kan vi måske
forebygge, at de fuldstændigt bliver smadret
af deres arbejde og udbrændte og i stedet
lærer at forvalte deres psykiske energi. Det
vil sige, at de ikke brænder ud eller producerer en slags skumgumminærvær, hvor de
lader som om, de er til stede, og bliver The
Great Pretenders. Lige nu jagter vi denne

Hvordan når du frem til, at grænsen for
professionelt nærvær ligger ved tre og en
halv time?
- Jeg sidder simpelthen med mit ur og observerer mængden af samspil mellem for
eksempel lærere og elever: Hvornår er de i
samspil, og hvornår ikke? Eller hvornår fremtræder personen nærværende og engageret? Det er her, at jeg som adfærdsforsker
bruger min faglige fornemmelse for stem-

Men vi får vel også fyldt noget på igen af
gode oplevelser; skal det lægges oven i
det psykiske regnskab?
- Det er en myte. Når vi har ydet tre og en
halv times arbejde og går hjem, så går vi
trætte hjem på den fede måde, og når det
ikke er gået godt, går vi hjem på den ufede
måde. Men vi går altid trætte hjem – også
selv om det er søde, glade elever, og undervisningen lykkedes.

mindfulness – det med at være fuldt til stede
i nuet – men det er altså udmattende at
være fuldt til stede. Måske vil vi i fremtiden
se, at alle på professionshøjskolerne øver
sig i at skifte bevidsthedstilstande, så de
bliver bedre til at sætte ord på og forvalte
bevidsthedstilstandene, lære dem at kende
og mærke dem i sig selv.
Hvorfor er der egentlig ikke mere forskning på dette område?
- Jeg tror, det skyldes, at det er en vanskelig, kompliceret og ofte upræcis grundforskning, man får. Den tager tid og giver ikke
hurtige points til dem, der forsker. Men omkostningerne risikerer at blive for store ved
ikke at forske i den psykiske økonomi i et
velfærdssamfund, hvor vi satser så meget
på professionel omsorg. Derfor håber jeg
på, at den etablerede forskningsverden på
universiteterne begynder at interessere sig
for det og rykke på sig.

Alfatræning
På nettet kan du finde redskaber
til at træne din alfatilstand ved at
søge under alfatræning. Alfa er den
tilstand, hvor tankevirksomheden
stopper, og hjernen slapper af. Det,
der i Ole Schouenborgs definitioner
er et miks mellem standby- og fraværstilstanden.

Ole Schouenborg
er cand.psych. og ekstern lektor på
Teori- og metodecentret ved Professionshøjskolen UCC Nordsjælland. Han har endnu ikke publiceret videnskabelige artikler om emnet, men udtaler sig på baggrund
af sine mange observationer som
adfærdsforsker. Hans kerneområde er omsorgspersonalets ”professionelle kærlighed”, og det har han
skrevet om i bogen Velfærdsyngel.
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Ny Puls 2 – med interaktivt website
Den populære Puls 2 er nu blevet revideret, så den
opfylder kravene til den nye danskuddannelseslov.
Dermed kan materialet bruges både til den arbejdsmarkedsrettede danskundervisning (introdansk) og
til undervisningen på modul 2.

af Neel Jersild Moreira
og Fanny Slotorub

Og som noget nyt hører der nu også et interaktivt
website til grundbogen.
Websitet understøtter hvert kapitel i grundbogen.
Her får kursisterne adgang til et væld af supplerende opgaver, som de kan arbejde videre med hjemme – eller som kan bruges i holdundervisningen,
hvis der fx er behov for at lave en fælles gennemgang af stoffet.
Grundbogens 6 kapitler hedder: Arbejde og uddannelse, Indvandring og arbejde i Danmark,
Danmarksbilleder, Geografi og klima, Højtider,
Fester og traditioner og Eventyr.

Læs meget mere på alfabetaforlag.dk.

NYHED

udkommer 3/10.
Forudbestil
allerede nu!
PULS 2 består af:
• Grundbog: Kr. 289,• Interaktivt website med bl.a. ordforråd- og glosetræning, skrive, lytte- og læseopgaver, grammatikøvelser og udtaleøvelser: Inkluderet i prisen
• Lærervejledning: Kr. 372,-

Det tilhørende website tilgodeser kursistens
individuelle tempo og indlæringshastighed.
Vognmagergade 11 · 1148 København K · Telefon 3691 7070 · info@alfabetaforlag.dk · alfabetaforlag.dk

