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kort nyt

Arbejderhistorieprisen
Kasper Sandberg Sørensen har fået Arbejderhistorieprisen for 2013 for sit speciale, der ud fra en undersøgelse af Arbejdernes Fællesbagerier giver et bud på, hvilken rolle en virksomheds identitet og historie spiller for
dens handlemuligheder.
Gennem et selvstændigt og grundigt kildearbejde har
han analyseret sig frem til årsagerne bag fællesbageriernes succes og senere vanskeligheder. Fællesbageriernes identitet med basis i en stærk lokal forankring var i
første omgang en vigtig årsag til succes. Med tiden kom
den identitet dog til at virke som en barriere for sammenlægninger, som kunne have gjort virksomhederne rentable i den ændrede markedssituation efter 2. verdenskrig. Specialet udgør dermed et vigtigt bidrag til historien om Kooperationen, den traditionelle arbejderbevægelses tredje streng.
Prisen på 15.000 kroner tildeles den student, som siden sidste afleveringsfrist har afleveret den bedste hovedfagsopgave, speciale eller ph.d.-afhandling om et tema
inden for dansk eller international arbejderhistorie. Prisen uddeles af Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens
Bibliotek og Arkiv, Arbejdermuseets Venner samt Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie (SFAH).

Oplev AMU
En række organisationer på arbejdsmarkedet har oprettet en fælles portal for AMU-kurser. Her kan man både
finde oversigter over aktuelle kurser og læse om andre
kursisters oplevelser på AMU. Man kan også læse mere
om, hvad AMU er, hvordan man kommer på kursus, og
hvilke regler der i øvrigt gælder.
Hjemmesiden henvender sig til potentielle kursister,
men der er også hjælp at hente for virksomheder, der ønsker værktøjer til efteruddannelse af deres medarbejdere.
Se mere på amukurs.dk

321
af lucas vagn engell

langtidsledige har fået et akutjob. Og det er så langt fra de lovede
12.500 job, at ordningen nærmest har været virkningsløs.
I oktober 2012 indgik regeringen under stor bevågenhed en aftale med KL, Danske Regioner og Dansk Arbejdsgiverforening, som lovede at skaffe mindst 12.500 akutjob til langtidsledige, der var ved at
falde ud af dagpengesystemet. Til gengæld ville arbejdsgiverne få en
præmie for hver "udfaldstruet", de ansatte: 12.500 kroner for et halvt
års ansættelse og 25.000 kroner for et års.
Men der har ikke været brug for at dykke ret dybt i statskassen efter præmier. Ved årsskiftet var der udbetalt præmier for i alt 321 akutjob, viser en undersøgelse fra Politiken Research.
Tallet kan dog blive større, for ordningen løber til 30. juni. Og så kan
der jo være arbejdsgivere, der har ansat ledige i akutjob uden at bede
om en præmie. Men der er alligevel langt op til 12.500.

Priser til lærere
Politikens Undervisningspris, som blev indstiftet sidste år, bliver i år udvidet til tre priser. Fra i år vil avisen belønne lærere fra tre forskellige
niveauer: en fra grundskolen, en fra det gymnasiale niveau og en erhvervsskolelærer.
Kampagnen skydes i gang omkring den 25. februar, og herefter
er der cirka halvanden måned til at indstille egnede kandidater. Årets
kampagne skydes i gang, samtidig med at dette blad udkommer, så
de nærmere detaljer forelå ikke ved dette blads deadline. Vi vil derfor
gøre opmærksom på kampagnen via uddannelsesforbundet.dk og via
TR-posten og Medlemsposten.
Læs mere på politiken.dk/undervisningsprisen
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For mange skoler er bagud

Af Hanne
Pontoppidan,
formand
for Uddannelsesforbundet

OM BARE FEM måneder vil alle lærere, der følger de kommunale eller statslige arbejdstidsregler, skulle tilbringe
hele deres arbejdstid på arbejdspladsen – medmindre
der er indgået en aftale mellem leder og tillidsrepræsentant om, at dele af arbejdstiden kan bruges hjemme. Og
fem måneder er ikke ret lang tid!
Hvis alle lærere skal til at udføre alle deres arbejdsopgaver fra arbejdspladsen bliver der behov for ganske
betydelige om- eller tilbygninger på landets uddannelsesinstitutioner. Og før man kaster sig ud i de store investeringer, det medfører, er der grund til at gøre sig mange
overvejelser om, hvordan arbejdet bedst tilrettelægges,
hvordan forskellige typer arbejdslokaler skal indrettes,
og hvordan man sikrer de optimale vilkår for de mange
ansatte, der fremover skal foretage en kvalificeret forberedelse og efterbearbejdning af undervisningen på skolen.

på fuld tid, men at sikre, at lærernes arbejdskraft via
arbejdet på skolerne blev optimalt udnyttet.

FOR AT HJÆLPE denne proces godt på vej, har Uddannelsesforbundet sammen med de øvrige lærerorganisationer tilbage i september måned (altså for fem måneder
siden) udsendt en inspirationsguide om indretning af lærerarbejdspladser. Men når jeg lytter på beretninger fra
skolerne, må jeg sige, at jeg er dybt bekymret over, hvor
kort man mange steder er nået på nuværende tidspunkt.
Tilsyneladende er der en del steder, hvor man tror, at
man får indrettet lærerarbejdspladser ved at nedlægge
et par klasseværelser og bestille et antal hæve-sænkeborde med tilhørende kontorstole. Jeg vil på det kraftigste understrege, at det, der har været politikernes intention med Lov 409, ikke har været at opbevare lærerne

VI VIL IKKE have nogen som helst forståelse for, hvis
nogle ledelser meddeler, at de ikke kan nå at få gode faciliteter færdige til den 1. august. Husk, forberedelsestiden til den nye verden startede den 26. april 2013, da
Folketinget lovgav på området.

HVIS MAN SKAL gøre god brug af lærernes ressourcer, forudsætter det, at de kan forberede sig i ro, når de
forbereder sig alene. At de kan sidde uforstyrret i teams,
når det er i det regi, samarbejdet sker. At der er tilstrækkelig plads til de mange materialer, der fremover skal
opbevares på skolerne. At der er tilstrækkeligt med pcarbejdspladser, som overholder de arbejdsmiljømæssige krav etc. etc.
Derfor er der behov for, at man lokalt etablerer et forløb, hvor det vurderes, hvor meget tid der skal bruges i forskellige sammenhænge, samt går i gang med at få etableret både stillekontorer og grupperum på skolen, således
at lærerne kan passe deres arbejde fra den 1. august.

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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Er I på plads?
Det har vi spurgt om på en række VUC’er i forbindelse med de nye regler og rammer om
tilstedeværelse, der træder i kraft 1. august. Og svaret er med enkelte undtagelser, at man
kun så småt er ved at gå i gang, fordi det afhænger af andre afgørende diskussioner om selve
forudsætningen for de fysiske rammer: aftalen om arbejdstiden.

{ A f D o rt h e P l e c h i n g e r }

Å

h, åh, åh…
Sådan lyder det opgivende fra
arbejdsmiljørepræsentanten på VUF
(VUC på Frederiksberg), når man spørger,
hvor langt de er i arbejdet med at få den
nye arbejdstidslov ført ud i livet.
- Det er ikke hurtighed og handlekraft,
der præger processen, konstaterer Karin
Thomasen, og fortsætter:
- Og det til trods for, at vi som tillidsog arbejdsmiljørepræsentanter gør, hvad
vi kan for at klæde ledelsen på i forhold til
lovgivning med mere. Men så længe ledelsen ikke ønsker at komme med en udmelding om, hvad og hvordan de har tænkt sig
at løse udfordringerne omkring fuld tilstedeværelse, lokaler til forberedelse, faste
arbejdspladser med mere, befinder vi os i
et ”transitrum”…
Karin Thomasen er ikke den eneste,
der sammen med sine kolleger føler sig i
et limbo lige nu. På de fleste af landets 29
VUC’er står man også kun foran den indledende fase med at omsætte lov 409 om
arbejdstid – lovindgrebet fra sidste forår
– til praktisk virkelighed, selv om det allerede er efter sommerferien, at det hele skal
være på plads.
Det skyldes i høj grad, at ledelserne ved
VUC har været optaget af at oversætte ACeller GL-overenskomsten for hf-lærerne til
hverdag, da den har været gældende siden 1. august 2013. Derfor er man først
nu ved at gå i gang med forhandlinger om
avu-lærernes arbejdstid og den fysiske indretning, der passer til tilstedeværelsen, lyder meldingen fra de tillidsrepræsentanter

og arbejdsmiljørepræsentanter på landets
VUC’er, vi har talt med.
De siger også, at de forventer, at hf-lærernes aftale kan få en afsmittende virkning.
Men i hvor høj grad, det vil være tilfældet,
varierer.
Fællestillidsrepræsentant Grethe Vestergaard Thuesen fra VUC Nordjylland mener, at ledelsen dér ønsker de samme principper for avu-lærerne som for hf-lærerne.
Men selv om der er flere gode ting i GLoverenskomsten, har det været meget vigtigt for hende at få meldt ud til kolleger og
ledelse, at der er forskel på de nye rammer
for de to lærergrupper.
Hun ved endnu ikke, hvordan forhandlingerne ender, og om avu-lærerne ligesom
hf-lærerne skal have mulighed for kun at
arbejde på VUC, når det er ”relevant i deres arbejdsliv” og ellers lade være. Men hun
er grundlæggende af den holdning, at alle
er bedst tjent med at finde en realistisk og
god løsning, som både ledelse og lærere
kan leve med:
- Vi er pragmatikere heroppe, og aftaler om arbejdstid, nye bygninger, lokaler og
flytning fra et sted til et andet må bare tage
den tid, det skal tage. Vi er i en ny fase og
arbejder på at finde gode løsninger heroppe.
Det er jo lykkedes GL’erne, som hun siger.
Det har ikke voldt mange sværdslag
På VUC Randers har man fundet en pragmatisk løsning og er nået langt, mener tillidsrepræsentant Henrik Mikkelsen. Her er
man både blevet enige om en arbejdstidsaftale og om de fysiske forhold til mere til-
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Hvordan skal avu-lærerne så holde
styr på tiden?
- Vi skal tidsregistrere, som vores hf-kolleger gør, på et almindeligt regneark. Vi får
en opgavefordeling med, hvilke hold vi skal
undervise og hvornår, og nu, hvor vi ikke
mere har faste forberedelsespuljer, har vi lavet en udregning, der viser, hvor meget forberedelse der skal knyttes til en time. Det
vil sige, at alle får forberedelse i forhold til
deres undervisningslektioner, og at man
har skemaer og møder, som man plejer. Så
på den måde bliver det ikke den store forandring, siger Henrik Mikkelsen og forklarer, at det, at man tilknytter forberedelsestiden til undervisningstiden som på hf-området, vil betyde, at nogle lærere vil skulle
undervise mere, fordi de hidtil har fået relativt meget ud af den tidligere faste forberedelsespulje, og at andre skal undervise
mindre, fordi de hidtil har undervist meget.
- Det ligger op ad GL-overenskomsten,

stedeværelse efter sommer: Lærerne skal
arbejde på skolen, når det er nødvendigt for
jobbets udførelse; det vil sige, når man underviser eller har møder. I den resterende
tid bestemmer lærerne selv, om de vil tage
hjem eller blive på skolen, og hvornår de
vil lave arbejde som for eksempel forberedelse og retning af opgaver.
- Det betyder, at hvis nogle lærere helst
vil forberede sig søndag formiddag derhjemme, og andre helst vil sidde en eftermiddag i hverdagen på skolen og rette danske
stile, kan de gøre det, så længe de passer
deres arbejde, siger Henrik Mikkelsen og
tilføjer, at det ikke har voldt ”mange sværdslag” at blive enige med ledelsen.
Han tror, det skyldes, at ledelsen også
har tænkt, at det ikke er specielt effektivt
at tvinge folk til at sidde på skolen til klokken 17 om eftermiddagen, for det får vi jo
ikke mere tid sammen med kursisterne af,
som Henrik Mikkelsen siger.

F I N A L
25 ÅRET FOR BERLIN MURENS FALD
Specialtilbud:

1.298,-

5 dage / 4 nætter, busrejse og ophold, 3 timers cykeltur langs Berlin Muren,
besøg ved Museum am Checkpoint Charlie og rundvisning i Hohenschönhausen.

BERLIN | 3 dage med bus fra kr.

698,-

og derfor har det været et meget naturligt
skridt at tage, siger han.
GL’erne blev jo godt betalt for at indgå
i det, der af nogen kaldes modellen for
det grænseløse arbejde. Har I fået noget
til gengæld for den aftale, I har indgået?
- Vi har ikke fået nogen decideret økonomisk kompensation. Hf-lærerne har til
gengæld fået med, at de skal tage små
opgaver uden at få ekstra betaling for det.
Det skal vi ikke. Vi er også så heldige, at vi
ikke skal lave nogle besparelser for næste
budgetår, så der ligger ikke nogen effektivisering i systemet. Vi laver egentlig bare
en omregning til et nyt system med forberedelse knyttet til undervisning. Ændringerne
bliver ikke vanvittigt store. Vi skal bare lige
huske at tælle op hver dag, hvor meget vi
har brugt på vores lærergerning.
Får I så overarbejdsbetaling?
- Det er selvfølgelig det springende punkt.
Når året er omme, vil nogle have arbejdet

C A L L
AlfA Travel er ekspert i skolerejser, og vi laver tilpassede
tilbud til hver enkelt gruppe. Vi arrangerer skolerejser til
det meste af verden. HUSK! AlfA Travel er et dansk, uafhængigt og privatejet rejsebureau.
Check ind i kampen om de bedste pladser og de laveste
priser. Uanset om I skal rejse i foråret eller efteråret 2014,
så er det nu, der skal bestilles tilbud.

VIND EN IPAD
Det skader aldrig at få en ”second opinion”. Vi trækker lige
nu lod om en Ipad blandt alle, der har bestilt tilbud på en
grupperejse. Gå ind på www.alfatravel.dk/finalcall og se
mere. Du får gratis tilbud helt uforpligtende.
Tommy Iversen har arbejdet med grupperejser i mere
end 20 år. Han sidder klar med gode råd og sparring
omkring bl.a. rejser til Berlin. Ring på gratis nummeret
80 20 88 70 eller skriv en mail til info@alfatravel.dk.
Se alle vore rejser på www.alfatravel.dk.

Annonce_berlin.indd 1

Se mere på www.alfatravel.dk eller RING GRATIS på kundenummeret 80 20 77 70.
1/30/2014 1:53:55 PM
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Der er STORE forskelle
i flere timer end normen, og så
skal de godtgøre, hvad de har lavet ekstra, som skal udløse overtid. Der kan man sige, at registreringen også er dokumentation for
læreren, hvis man har lavet meget
eller fået ekstraopgaver i løbet af
året. Det kan jo være svært at huske til maj, hvad man har lavet i
september. På den måde er tidsregistrering ikke kun en kontrol for
arbejdsgiveren; det er også lærernes egen kontrol med arbejdet. Det
går begge veje.
Alt i alt – synes du, det er en
god aftale?
- Ja, det synes jeg, og vi har også
præsenteret den for lærergruppen,
som er tilfredse med en pragmatisk
løsning. Og hvorfor skal man tvinge
lærerne til at sidde på skolen? Det
vil betyde, at man skal lave pladser til os alle, hvor vi skal sidde fra
15.30-17.00. Det slipper ledelsen
for på denne måde, samtidig med
at det er et mere fleksibelt system.
Henrik Mikkelsen mener også,
at det i praksis ikke ville kunne
have ladet sig gøre at få alle lærerne til at være der på samme tid,
når man for eksempel skal arbejde
sammen i teams:
- Der vil altid være nogle af lærerne, der underviser, og dermed
vil det ikke blive nemmere at holde
møder med alle. •

H

elt ærligt: Ville det ikke bare være
lettere for alle, hvis avu-lærerne
bare gør som hf-lærerne og får de
samme betingelser for arbejdstid – man er
vel kolleger og arbejder på det samme VUC?
Det spørgsmål har været rejst på mere
end ét lærerværelse og ledelseskontor
nu, hvor hf-lærere med en ny GL-overenskomst og avu-lærerne med helt nye regler som følge af regeringsindgrebet sidste
forår skal finde deres ben med helt nye arbejdstidsregler og -vilkår.
Det korte svar er et nej.
Og det lidt længere er, at der er meget
store forskelle på de arbejdstidsvilkår, som
hf-lærerne nu har (her kaldet GL-aftalen),
og de regler og rammer, som avu-lærerne
fik med lovindgrebet. Her er de vigtigste
forskelle:
Avu-lærerne får med lovindgrebet en
fast, normalt sammenhængende arbejdstid, der er fordelt på hverdage (mandag-fredag). Ledelsen leder og fordeler arbejdet,
men læreren er som udgangspunkt på arbejde, når han eller hun er på skolen, og har
fri, når vedkommende går hjem. For nemheds skyld kan vi her kalde det lønmodtagermodellen.
Ifølge GL-aftalen har hf-lærerne ingen
fast arbejdstid og derfor heller ingen aftaler om overarbejde, da det jo er svært at
definere de rammer, som læreren arbejder
”over”. Det kan kaldes for risikomodellen
for det grænseløse arbejde.
I praksis betyder det, at avu-lærerne får
overtidsbetaling, tillæg for arbejde mellem 17.00-06.00 og i weekender – altså
når de arbejder ud over den normale, fastlagte arbejdstid. De får også ekstra betaling for at stå til rådighed, et undervisningstillæg med videre.
Det gør GL’erne ikke. De har en såkaldt
merarbejdsbestemmelse. Det betyder, at hflærerne skal registrere den tid, de arbejder,
og de skal retfærdiggøre over for ledelsen,
hvis eventuelt merarbejde er nødvendigt.
Herefter er det ledelsen, der beslutter, om
det er merarbejde, og der derfor skal ydes
merarbejdsgodtgørelse.
I lønmodtagermodellen er det altså ar-

bejdsgiveren, der fastlægger, hvornår man
skal komme og gå, og det er den tid, der udgør arbejdstiden. Arbejdsgiveren skal gøre
undervisningstiden op, så undervisningstillægget kan blive beregnet. På GL-området
skal man lokalt finde et system til at registrere arbejdstiden.
Det er ledelse og avu-lærer, der – forud
for hver normperiode – skal lave en oversigt over opgaver, og væsentlige ændringer
skal drøftes. På GL-området er der ikke bestemmelser her.
Ifølge formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan, er der nogle helt
grundlæggende forskelle, man skal gøre
sig klart, hvis man som avu-lærer bevæger sig i retning af en aftale a la GL-aftalen.
Man skal som det første være klar over,
at GL'erne fik et meget stort løntillæg for at
bevæge sig over i det grænseløse arbejde,
da deres overenskomstaftale blev indgået:
- Derfor vil det som udgangspunkt være
rimeligt, at avu-lærerne sørger for at få det
samme, hvis de går den vej, siger Hanne
Pontoppidan.
Det er også vigtigt at gøre sig klart, at
GL-aftalen hverken rummer nogen tidsmæssig eller betalingsmæssig kompensation for arbejde uden for normal arbejdstid,
som det gælder på avu-området. Derfor er
det meget væsentligt, at man får lavet en
grundig og gedigen aftale med ledelsen:
- Det er for eksempel vigtigt at sikre sig,
at der kommer en aftale om flekstid og hjemmearbejde, at der kommer en lønkompensation for alle de tillæg, man så ikke længere får, og at der i aftalen bliver beskrevet, hvad det er for opgaver, der skal løses
inden for denne tidsramme, så man ikke
bare bliver sendt hjem og så selv må finde
ud af, hvordan det går op i en højere enhed, siger Hanne Pontoppidan og tilføjer:
- Hvis der skal indføres en tidsregistrering til ens arbejde som på GL-området,
knytter der sig jo også et system til, hvor
man opgør tiden. Her skal man sikre sig, at
ledelsen anerkender det tidsregistreringssystem, så der ikke bliver diskussion om,
hvorvidt man nu virkelig har brugt det stykke
tid, man angiver at have brugt. •

screening avu
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En fast mødetid og intet arbejde derudover
rummer følgende fordele:

det er nemt at teste dine kursister online

• Arbejdsdagen er afgrænset: du har fri, når du går hjem.  

• Det bliver tydeligere for ledelsen, hvordan arbejdsmængden og tiden passer sammen.
• Der er bedre mulighed for et samarbejde med kolleger og mere kursistkontakt.

Flyt fokus fra rettearbejde

En arbejdstid
medmålrettet
en aftalt flekstidsordning
og
til en
indsats
evt. hjemmearbejdsplads har disse fordele:
•
•

Vælg mellem forskellige
resultatvisninger:

Med screening foregår testen online, og
somarbejdstid
lærer eller
læsevejleder
du resultatet
En mere fleksibel
i forhold
til fritid ogfår
familie.
direkte. Testresultaterne kan deles med
En højere grad af selvforvaltning.
øvrige faglærere og teams.

• Den professionelle medarbejder tænker også efter klokken 16.
• Mulighed for fordybelse.

Test i fagene:
• Dansk
• Dansk som andetsprog
• Engelsk
• Matematik.

Pas nu på!

Lagkagediagram

Tilpas screening og test til forskellige
klasser og kursister. Test bl.a.:
• ordforråd
• læse- og lytteforståelse
• grammatik
- Vores regelsæt er bygget op, så lentallet af gymnasielærere, der
og algebra
går •til tal
psykolog,
fordi de fødelsen siger, hvornår man skal starte og
• geometri
ler sig
pressede, er steget med
holde op med at arbejde. Dermed er der
52 procent,• siden
de
nye
arbejdstidsen klar skelnen mellem, hvad der er arfunktioner.

A

lærere, der bliver henvist til DUS’ psykologordninger, er steget med 52 procent
i perioden fra 1. august til 31. december
2013. Det vil sige i det Kompetencespind
første halve år
regler trådte i kraft i august sidste år.
bejdstid og fritid, og dermed har vi bemed GL's nye arbejdstidsaftale.
tydeligt større beskyttelse end i forhold
Disse tal får Uddannelsesforbundets
GL’s nyvalgte formand, Annette Nordtil
GL’s
arbejdstidsaftale.
Det
er
vigtigt
formand Hanne
Pontoppidan
til
at
adstrøm
Hansen, forklarer i bladet, at det
Lydfiler, grafik og billeder indgår i de forskelfor
mig,
at
medlemmerne
får
nogle
forvare mod, atlige
avu-lærerne
lokalt
går
ind
blandt
andet skyldes den enorme usikscreeninger.
100%
hold fremover, hvor de bliver beskyttet
på de samme vilkår som hf-lærerne på
kerhed omkring hele omstillingsproces90%
mod det grænseløse arbejde og også
GL-overenskomsten uden at tænke sig
sen, men også at mange skoler har befår den løn, de er berettiget til. For man
godt og grundigt om: Dels ville avu-lænyttet den nye overenskomst til at gen80%
skal ikke være blind for, at både den 70%
afrerne miste en række tillæg for arbejde
nemføre besparelser.
Screeningen
for på GL-området, og de
tale, der er lavet
- Det betyder, at lærerne skal underud over den normale
arbejdstid, menvar
nok overskuelig
60%
regler,
som
avu-lærerne
fik
trukket
ned
vise
mere og forberede sig mindre. Det,
så alvorligt er det,
at
der
ikke
i
GL-aftaeleverne. Resultaterne gav et klart
50%
over
hovedet,
skyldes,
at
man
fra
cenlen er det samme
værn
mod
grænseder
for
alvor presser, er, når man ikke kan
fingerpeg om, hvem der havde
tralt hold og i de lokale ledelser ønsker,
løst arbejde.
levere
så
godt, som man synes, at man
40%
grammatiske problemer.
at lærerne skal være mere på arbejds- GL-aftalen og det regelsæt, vi er
burde,
siger
GL-formanden.
30%
Brugerkommentar
blevet underlagt, er i hele deres konDet var præcis den frygt, som
blandt
pladsen og undervise mere, siger Hanne
Søjlediagram
20%
struktion og optik forskellige som nat
andre Uddannelsesforbundet udtrykte,
Pontoppidan.
da regeringsindgrebet blev en realitet
og dag. GL-aftalen lægger op til, at man
Bladet Gymnasieskolen skriver,10%
at
sidste forår: et større arbejdspres, hvis
arbejder hele tiden og selv registrerer,
gymnasielærerne allerede nu begynder
Tekster og genrer
Læsning
Disponering
Grammatik
Ord og betydning
lærerne skulle undervise mere og derhvornår man arbejder. Bagefter kommer
at mærke konsekvenserne af netop det.
diskussionen med ledelsen om, hvorvidt
Tal fra Danske Underviserorganisatiomed ikke fik tilstrækkeligt med tid til
ners Samråd (DUS) viser, at antallet af
de vil anerkende det arbejde.
forberedelse, og et personligt pres ved

”

screening.systime.dk

Se priser og licenser på systime.dk
Læs systime.dk | Ring 70 12 11 00 | Skriv systime@systime.dk | Deltag lab.systime.dk
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at føle, at man ikke kunne levere varen.
- Det, lærerne siger til mig, er, at de
har svært ved at se sig selv levere tilstrækkelig kvalitet inden for nogle rigide
rammer. Og det har jeg i dén grad fuld
forståelse for, påpeger Hanne Pontoppidan og fortsætter:
- På samme måde har jeg lyst til at
sige, at ledelserne må da også kunne
se, at de ikke kan få den optimale kvalitet ved at sætte lærerne til at arbejde
efter nogle meget snævre rammer, der
ikke har respekt for deres faglighed.
Hun understreger, at det er en helt
ny virkelighed, lærerne kommer til at stå
over for efter 1. august.
- Mange vil nærmest opleve det, som
om de skifter job, blandt andet fordi de
vil komme til at skulle levere en meget
stor indsats fra skolens matrikel i stedet for fra hjemmet. Mange har været
vant til at bruge deres fritid til at puste
ud efter undervisningen og først heref-

ter gå i gang med arbejdet igen. Nu skal
de til at vænne sig til, at de skal restituere sig i arbejdstiden i stedet for. De
vil komme til at opleve, at de i virkeligheden bliver mindre effektive. Men det
er det, vores arbejdsgivere har ønsket.
Hanne Pontoppidan mener derfor,
at det er vigtigere end nogensinde at
stå samlet:
- Man bliver nødt til at tale sammen i
lærerkollegiet om, hvordan man vil håndtere det, hvis man selv eller ens kollega
får læsset for meget på. Hvordan vil vi
håndtere det, tage det på os som en fælles opgave og få det adresseret til ledelsen, så det bliver løst? Det er jo ikke
den enkeltes, men institutionens pligt
at få gjort noget, siger hun og tilføjer:
- Vi ved, at vi er oppe imod en moderniseringsstyrelse, som gerne vil have, at
det bliver et anliggende mellem den enkelte lærer og ledelsen. Men vi vil fastholde, at man har et ansvar for sig selv

og sine kolleger, og at det er institutionens ansvar at håndtere dette ansvar.
Hanne Pontoppidan opfordrer kraftigt til, at man hurtigst muligt tager den
vigtige snak i de lokale klubber om,
hvad lærerne selv forstår ved god undervisning, og hvilke rammer det kræver at levere den:
- Vi skal have sat ord på den enorme
tavse viden, der er i lærerkollegiet. Med
de vilkår, vi skal arbejde på fremadrettet, er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi arbejder i fællesskab, for det er den eneste
måde, vi kan sikre en ensartet kvalitet i
det, som vores elever og kursister får. Vi
skal lave nogle forventningsafstemninger både med os selv og hinanden, så
vi får afklaret, hvad det er for en kvalitet,
vi vil stå på mål for, og hvordan vi sikrer
os, at vi får meldt de nødvendige ressourcer ud til undervisning og til forberedelse. Hvis vi går ind i det her samlet,
kan vi gøre en forskel. •

Få en udbytterig studierejse
Skal I se på mode i Milano, bygningsværker i Beijing eller tyde
teater på Broadway?
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.

New York i 7 dage

Prisen er inklusiv:
• Flybillet København – New York t/r
• 6 overnatninger inkl. morgenmad

fra kun kr.

5.595
Pr. pers. i en gruppe

Andre eksempler på studierejser m/fly
London, 6 dage
fra kun kr. 1.995
Prag, 5 dage
fra kun kr. 1.995
Beijing, 8 dage
fra kun kr. 5.995
Delhi, 7 dage
fra kun kr. 4.995
Priserne er pr. pers., hvis man rejser i en samlet gruppe.

Læs mere på jr.dk

62632_JR_ann_HA1_Udannelsesbladet_178x111mm.indd 1

Studtilieherleevejsrdeenr
Rejsekonsulent

Gabriella Santangelo

”Jeg har rejst i 22 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 85 / gasa@jr.dk

70 20 19 15

www.jr.dk

09/04/13 16.04
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Man kan ikke
sammenligne det
med en kontorplads
Skub tankerne om en stol og et bord per lærer til hjørne. Tænk mere visionært og få så mange
fakta på bordet som muligt. Sådan lyder rådet fra en byggerådgiver til de skoler, der skal i gang
med at indrette arbejdspladser til lærere, der skal være mere til stede på skolerne.
{ A f D o rt h e P l e c h i n g e r }

D

u skal som lærer være mere til stede
på din arbejdsplads fra 1. august i
år. Det er en af konsekvenserne af
det lovindgreb, der afsluttede sidste forårs
lockout. Men hvis du og dine kolleger skal
det, skal I jo også have et så rart og arbejdsmæssigt optimalt sted som muligt at
være det i. Og derfor betyder reglerne om
nye arbejdstider både en forandrings- og
indretningsproces.
Ulla Kjærvang fra firmaet Bascon, der
rådgiver bygherrer, har allerede deltaget i
processer på folkeskoler, gymnasier og erhvervsskoler om, hvordan bygningerne kan
tilpasses de nye regler. Og på baggrund af
de typiske udfordringer her, har hun samlet
nogle gode råd til jer, der skal i gang med
de samme øvelser.

Udfordring

#1

Vi skal vel have et bord og en stol?
- Det, jeg hører, er, at man er meget fokuseret på terminologien arbejdspladsen: Nu
skal vi have gode arbejdspladser. Og her
tænker de fleste: Vi skal have en stol og
et bord, siger Ulla Kjærvang.
Hun giver dog dette råd:
- Løft overliggeren lidt og spørg jer selv:
Hvad får vi behov for på lidt længere sigt
med de nye rammer og regler i forhold til
læringsmiljø og elever? Er svaret her et
bord og en stol? Eller er det mere fleksible miljøer og varierede arbejdspladser? I
skal være helt klare på, hvad I vil opnå med

indretningen. Hvis målet er at skabe en bestemt samarbejdsproces og -kultur, et fællesskab eller mere vidensdeling, er næste
step at tage snakken om, hvordan I indretter jer, så det bedst sker.
Ulla Kjærvang påpeger også, at hvis man
tager denne mere overordnede diskussion,
får man taget helt anderledes hul på dialogen om, hvordan man skaber en attraktiv arbejdsplads. Sker det omvendte – altså
hvis man ikke tager de nødvendige snakke
på et tidligt tidspunkt – kan det let ende i
både frustrationer, fejlinvesteringer og forkerte løsninger.
Det er også vigtigt at basere så mange
diskussioner som muligt på de fakta, I har:
skolens størrelse, antallet af rum og så videre. Men også på, hvordan det reelle rum-
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behov ser ud til at blive for den enkelte. Hos
Bascon har man forsøgt at beregne, hvor
meget lærerne i folkeskolen egentlig kommer til at sidde ved en computer. Man har
trukket mødeaktivitet, pauser, undervisning
med mere fra.
- Vi kommer til, at lærerne i gennemsnit
per dag kommer til at sidde en time og et
kvarter foran computeren efter de nye regler. Så hvis man indretter med 30 arbejdspladser og et par fælles lokaler, jamen, så
kommer halvdelen af lokalerne til at stå
tomme. Man må jo ikke sammenligne det
med en kontorarbejdsplads, siger Ulla
Kjærvang.

Udfordring

#2

Vi kan ikke se ind i fremtiden
- Det er vigtigt at komme så tæt som muligt på det nye flow af forandrede arbejdsopgaver og nye variationer i hverdagen, selv
om det kan være svært at se ind i en fremtid, som man ikke ved, hvordan kommer til
at se ud, siger Ulla Kjærvang.
Hun giver derfor dette råd:
- I skal alligevel forsøge at indrette jer efter
det reelle behov, selv om det først er, når I
begynder at afprøve den nye hverdag, at I
finder ud af, hvad jeres egentlige behov er.
Ulla Kjærvang fortæller, at man har rådet en skole til at afprøve en uge, hvor lærerne skal være til stede fra klokken otte til
16. Så kan de måske nemmere sige, hvad
det positive, det negative samt ikke mindst
behovet er.
- For selv om den hverdag, der kommer,
kan være anderledes, begynder lærerne i
hvert fald at få nogle erfaringer.

Udfordring

#3

Vi gør, som medarbejderne ønsker
Indretning af gode, effektive og fleksible
arbejdspladser handler i høj grad også om,
at ledelsen kridter skoene og ikke nødvendigvis gør det, medarbejderne vil have i første hug for at være homesafe, men også
selv tager de visionære briller på i forhold

til at få skabt en ønsket samarbejdskultur.
Ulla Kjærvang fortæller om et gymnasium,
hvor rektor klagede over, at man for tre år
siden etablerede personlige arbejdspladser
for alle lærerne og grupperum til teamarbejde, hvilket alle var glade for.
- Men nu er hans udfordring, at lærerne
bliver i disse rum. De mødes aldrig, de får
ikke udvekslet viden og gode ideer, som
hun forklarer.
Derfor giver hun dette råd:
- Det er vigtigt at gøre sig klart, at der kan
være meget stor forskel på, hvad man ledelsesmæssigt føler er det rigtige at gøre,
og hvad den enkelte person gerne vil have.
De to ting skal mødes på en måde, der giver mening for begge parter, skaber god
undervisning, et godt fællesskab, vidensdeling og så videre, samtidig med at den
enkelte føler sig mødt i forhold til de konkrete behov, han eller hun har. Og skoleledelsen skal overveje, hvordan de bedst
understøtter den proces.

Udfordring #4

Hvordan kommer vi i gang?
- Noget af det, som får folk til at sænke skuldrene, er, når jeg kommer ud og siger: Ro på
nu! Nu skal I tage de første skridt til at få
afdækket, hvor I er henne, og hvad I gerne
vil. I skal ikke forcere noget. I skal tage den
tid til snakke og drøftelser, der skal til, for at
finde det, der er rigtigt for jer, fortæller hun.
Hun giver også dette råd:
- Vi har i samarbejde med en række lærerorganisationer - blandt andre Uddannelsesforbundet - udarbejdet en inspirationsguide.
Brug den! Den fortæller både om processen og giver inspiration til at gentænke eller omtænke de rum, der allerede er. Den er
god til at give en fælles ramme og dagsorden for, hvordan man kan drøfte tingene, og
giver samtidig inspiration til at tænke flere
funktioner sammen og tænke mere fleksibelt, siger Ulla Kjærvang.
Brugen af pauserum er for eksempel
en øjenåbner for mange, mår man åbner
med et spørgsmål som ”Hvordan holder vi
pauser?”. Nogle gange sidder man jo og

småsludrer i en vindueskarm eller i et møbel, andre gange ved et bord og har møde.
- Derfor kan man med fordel se lidt bredere på, hvad en pause er, og på den måde
blive skarpere på, hvad der er brug for i
indretningen. Måske er det ikke et egentligt pauserum.
Ulla Kjærvang henviser til Århus Købmandsskole, hvor man har lavet et fint pauserum, der er ”æstetisk og lækkert" indrettet, har espressomaskine og meget mere.
- Det betyder, at de her bruger rummet til
meget andet end kun at holde pause. Derfor vil jeg anbefale, at man tænker i nye miljøer – for eksempel et loungeagtigt miljø –
med forskellige funktioner i rummet, hvor
der er rart at være, og som lægger op til
mange måder at sidde på.

Udfordring

#5

Hvordan bliver der plads til mine behov?
- De enkelte læreres behov kan være forskellige, erkender Ulla Kjærvang.
- Nogle lærere har måske brug for at
være alene: at have deres eget sted, som
de kan trække sig tilbage til og lade op i.
Hun giver derfor dette råd:
- Hvis nogen har det behov, må man se,
hvordan det kan lade sig gøre. Hvis man
får etableret de rette fleksible miljøer, hvor
man både kan slappe af og arbejde, kan
man også overveje at lave nogle egentlige
fordybelsesrum til dem, der har brug for
det, og hvor man ikke må forstyrres i to-tre
timer, råder Ulla Kjærvang. •
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NYHED:
Screening – matematikvanskeligheder
Direkte evaluering til læreren og vejlederen
Tester og evaluerer online
Nu kan underviser og matematikvejleder hurtigt og nemt
identificere eventuelle vanskeligheder hos kursisterne – og
yde en målrettet indsats.
Materialet inddeler kursister i tre kategorier:
 Uden nævneværdige problemer
 Med generelle vanskeligheder
 Med specifikke vanskeligheder

Flyt
fokus
fra rettearbejde til en
målrettet
indsats.

screening.
systime.dk

Online.
Materialet indeholder følgende tests:
• Antalsforståelse
• Vurderingsopgaver
• Talforståelse
• Simple regneoperationer
• Komplekse regneoperationer
• Opmærksomhed og arbejdshukommelse
• Logik og problemløsning

Gør som 25.000 kolleger

bliv Ajour
Se fordele på ajour.systime.dk

Materialet er udviklet og gennemtestet af erfarne mate
matiklærere og matematikvejledere.

Læs mere på screening.systime.dk
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Så har de første taget en
fuld diplomuddannelse
i erhvervspædagogik
S

iden januar 2010 har det været et lovkrav, at nyansatte erhvervsskolelærere
skal tage en diplomuddannelse i erhvervspædagogik (PD) inden for de første
fire år af ansættelsen.
Uddannelsen består af seks moduler a

seks uger. Det er dobbelt så langt som det
tidligere pædagogikum (PG) og er udelukkende teoretisk.
I december fik de første 44 erhvervsskolelærere papir på, at de har gennemført
hele diplomuddannelsen. Og de har klaret

sig godt. Det samlede karaktergennemsnit
er over otte, og underviserne er imponerede
over lærernes niveau. Uddannelsesbladet
har talt med to af de nyudklækkede. •

Uddannelsen giver bare mening
Jesper Skjødt underviser på hovedforløbet til personvognsmekaniker på Teknisk Erhvervsskole Center
(TEC) i Hvidovre. Han har været faglærer i tre og et halvt år, og selv om han begyndte på skolen, inden det
blev et lovkrav, at nyansatte erhvervsskolelærere skal tage en erhvervspædagogisk diplomuddannelse, fik
han at vide, at han kunne forvente at skulle tage den. Noget han bestemt ikke er ked af.
{ a f s i g n e lu kow s k i - foto : m i k k e l ø st e r g a a r d }

"Alle moduler har været relevante, og jeg har kunnet omsætte dem alle til
praksis på forskellige niveauer," siger faglærer Jesper Skjødt fra TEC.

Hvilke rammer har skolen
stillet til rådighed?
- Skolen har bakket super meget op, både
centralt og lokalt. Vi har haft en tæt dialog
med TEC's tovholder på uddannelsen, og
vores pædagogiske vejledere her på stedet
har også givet os meget opbakning. Økonomisk har jeg ikke haft nogen udgifter til
uddannelsen overhovedet, og jeg har haft
orlov med fuld løn, mens jeg har taget modulerne. Det har betydet, at jeg har kunnet
koncentrere mig 100 procent om uddannelsen, og der har ikke været nogen forventning om, at jeg skulle deltage i møder og
lignende på skolen. Alle i afdelingen har respekteret min orlov, og det betyder virkelig
meget, at man kan holde helt fri.
- Uddannelsen bliver prioriteret højt fra
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skolens side, og når vi går til eksamen, har vi både vores vejleder og så vidt muligt nærmeste leder med (hvis man ønsker
det, red.). Så står der tre-fire personer, som man kan vende eksamen med, og det sender også et signal om, at skolen bakker
op. Til gengæld forventer skolen også, at man selv gør en indsats. Der er ikke sådan, at der bliver stillet karakterkrav, men
der ligger en forhåbning om, at man yder sit bedste.
Hvilke omkostninger har det haft på privatfronten?
- Selv om man har studieorlov, bliver man stadig presset. I hvert
fald i perioder. Vi fik præsenteret et skema i starten, som viste,
at arbejdsbyrden ville svare til en seksdagesuge, og det passer meget godt. Så ind i mellem har jeg læst om aftenen eller i
weekenden, og så er familien kommet lidt i anden række. Men
til gengæld har der været en anden frihed i, at jeg ikke skulle af
sted om morgenen, så der har været god tid til at få sendt børnene af sted i skole. Jeg synes egentlig, at jeg har haft tid nok.
Hvad har været godt på uddannelsen?
- Undervisningen er forskellig, alt efter hvilke undervisere man
får. Vi startede op med nogle meget engagerede undervisere,
og det smittede af på holdet. Jeg synes alle moduler har været relevante, og jeg har kunnet omsætte dem alle til praksis
på forskellige niveauer. Jeg er blevet mere tryg i min undervisning, for uanset hvordan undervisningen forløber, har jeg nu
redskaber til at håndtere det. Uddannelsen har åbnet min horisont, og gjort mig meget bedre til at beskrive og reflektere
over min egen undervisning.
Hvad har været svært?
- Jeg synes modulet om videnskabsteori var lidt diffust. Det
var svært at skulle forholde sig til relevansen af noget, en eller anden i det gamle Grækenland har sagt. Men da jeg skrev
min afsluttende opgave, gav det alligevel meget god mening.
Hvordan var det at komme tilbage på skolebænken?
- Jeg har altid godt kunnet lide at læse og har tidligere taget
en del af merkonomuddannelsen på aftenskole. Jeg synes,
det er superfedt at blive klogere. Så jeg er ikke færdig med
at uddanne mig.
- På TEC havde vi et todages forkursus, inden vi startede
på uddannelsen, hvor vi blev introduceret for forskellige læseog skriveteknikker. Inden vi startede på modul tre om videnskabsteori, havde vi også et dagskursus for at forberede os
på, hvad vi kunne komme ud for på uddannelsen. Begge dele
var super gode og relevante.
Er det relevant at tage uddannelsen?
- Jeg er sikker på, at kvaliteten af vores daglige undervisning
bliver højnet med den her uddannelse. Om fire-fem år vil man
kunne se, at erhvervsuddannelserne har fået et markant løft,
fordi man laver mere spændende undervisning med de nye redskaber, som pd’en giver. Det bliver også nemmere at differentiere undervisning, og det kommer til at gøre en stor forskel. •

FAKTA
Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik er bygget op af seks moduler, som tilsammen giver 60 ECTS-point.
Typisk tager man et modul hvert halve år som fuldtids-, deltidseller selvstudium.
De første tre moduler er obligatoriske, herefter følger to valgmoduler og til sidst et afgangsprojekt.
Læs mere om uddannelsen på phmetropol.dk

Nu tænker
jeg mere
pædagogisk
Bo Steen Jensen er smedefaglærer og underviser både på grund- og hovedforløb på Campus
Bornholm. Da han blev ansat i november 2010,
valgte hans leder, at Bo skulle tage diplomuddannelsen frem for den pædagogiske grunduddannelse (PG). Han har taget uddannelsen som
fuldtidsstudium, men som fjernundervisning,
så han og kollegerne kunne blive i Rønne.
{ a f s i g n e lu kows k i - f oto : a n d e r s b e i e r }

Hvilke rammer har skolen stillet til rådighed?
- Jeg har fået en super god behandling. Jeg har haft orlov
med fuld løn og har ingen udgifter haft i øvrigt. Skolen har
bakket meget op, også selvom det er svært for en lille skole
at skulle undvære en lærer i så lang tid. Min kollega har måttet arbejde meget, fordi jeg har været væk.
- Jeg har også været fuldstændigt fritaget for møder på
skolen i perioden, men jeg har deltaget alligevel, for jeg ville
gerne holde mig opdateret på, hvad der skete i afdelingen,
mens jeg var væk.
Hvilke omkostninger har det haft på privatfronten?
- Det har været svært at få tid til det hele. Ind i mellem har jeg
været nødt til at køre op på skolen om aftenen eller i week-
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"Hver gang
jeg har taget
et modul, er
jeg kommet
tilbage med en
masse ideer til
at forbedre min
undervisning,"
siger faglærer
Bo Steen Jensen
fra Campus
Bornholm.

enden for at få ro til at skrive. Særligt i de sidste uger op til en aflevering har det
været lidt presset. Til gengæld har det fungeret godt med fjernundervisning, så jeg
ikke skulle være helt væk fra familien.
Hvad har været godt på uddannelsen?
- Det har været en rigtig god oplevelse. Jeg er kommet godt ind i, hvad jeg skal
være opmærksom på i min undervisning, og har lært en masse om erhvervsuddannelsernes opbygning. Og så synes jeg, at valgmodulet om digitale teknologier
i erhvervsuddannelserne var meget relevant. Det kan jeg se rigtig meget fremtid i.
- Vi har også brugt meget tid på at diskutere deltagerforudsætninger på uddannelsen, og det har været en øjenåbner for mig. Erhvervsuddannelserne får ofte
de elever, som har haft dårlige oplevelser i skolen, men der er altid en grund til, at
eleverne er, som de er. Derfor er det vigtigt, at man kender hver elev indgående, så
man kender deres udfordringer.
Hvad har været svært?
- Videnskabsteori! Man går fra noget, som er meget konkret, og så skal man op i sådan et helikopterperspektiv. Det er svært, men jeg kan godt se relevansen af det nu.
- Vi kom med meget forskellige forudsætninger, og jeg synes niveauet var lidt
for højt til at begynde med. Det er vigtigt, at man starter et sted, hvor alle kan være
med, og så kan man bygge stille og roligt op. Særligt på de første moduler. Det bliver forhåbentlig ikke så svært for mine kolleger at tage uddannelsen, for de skal
ikke være prøveklude på samme måde. De ved, hvad de går ind til – og så kan de
jo spørge mig og læse mine opgaver.
Hvordan var det at komme tilbage på skolebænken?
- Jeg vidste ikke, hvad det var, jeg gik ind til, men jeg kunne godt regne ud, at det ville
blive hårdt. Jeg læser og skriver meget langsomt, så jeg har brugt utroligt meget tid
på det. For mig har det været mere end et fuldtidsstudie. Jeg har aldrig været den
skarpeste i skolen, men jeg skal nok få tingene lært. Det tager bare lidt længere tid.
Er det relevant at tage uddannelsen?
- Jeg har brugt mange af redskaberne naturligt, men nu er jeg blevet opmærksom på, at jeg gør det. Det er nok meget på refleksionsplanet, uddannelsen har givet mig noget. Jeg tænker mere pædagogisk nu. Jeg ved ikke, om jeg er blevet en
bedre lærer, men hver gang jeg har taget et modul, er jeg kommet tilbage med en
masse ideer til at forbedre min undervisning. •

Lærerne er gode til
at kombinere teori
med praksis
Erhvervsskolelærerne har ikke haft svært ved
at leve op til kravene på diplomuddannelsen.
Tværtimod er de rigtig dygtige, lyder det fra en
af deres undervisere.
- Vi var spændte på, om uddannelseskravene
var for høje, men lærerne har ikke haft problemer med at leve op til kravene. De har været
sindssygt gode til at overføre abstrakte teorier
til deres egen praksis og har i det hele taget været rigtigt dygtige, hvilket jo også afspejler sig i
deres karaktergennemsnit, fortæller lektor Carsten Lund Rasmussen fra Nationalt Center for
Erhvervspædagogik (NCE).
- Lærerne er meget seriøse, og de har været målrettede hele vejen igennem. Vi frygtede, at de
måske mistede gnisten undervejs og blev kvalt
i drift og arbejde ude på skolerne, men det har
bestemt ikke været tilfældet.
I øjeblikket er der ikke noget formelt samarbejde
mellem NCE og erhvervsskolerne, men Carsten
Lund Rasmussen så gerne, at det blev etableret.
- Vi vil gerne have praksis til at spille en større
rolle, end det gør nu, og derfor kunne det være
fint, hvis det blev en fast del af uddannelsen,
at lærerne kom ud og prøvede teorier og redskaber af i deres arbejde.
Underviseren er spændt på, om de kommende
hold pd-studerende kan holde samme niveau
som det første.
- Det første hold lærere, der har gennemført uddannelsen, har haft et virkeligt højt niveau, så
det bliver interessant at se, om de var en særlig
dygtig fortrop. Det er der dog ikke noget, som
tyder på indtil videre.

Gode råd til kommende studerende
• L
 æg alt det i uddannelsen, du kan. Det betaler sig i sidste ende.
• S
 ørg for at læse pensum, så du kender teorierne.
• B
 liv fortrolig med Word, inden du skal i gang
med at skrive opgaver.
• Sæt dig ind i de grammatiske regler.
• S
 parring er vigtig. Gør brug af kolleger, som
allerede har taget hele uddannelsen eller enkelte moduler, eller dine medstuderende.

relations

– grundbog udviklet til avu
Denne iBog® indeholder emnerne:

mundtlig præsentation. Der er også mange interaktive
opgaver til træning af ordforråd og grammatik.

Manners and respect
Friends and bullies
Children and parents

Lisbeth Jakobsen

Singles and couples
iBog® relations.systime.dk: 190 lydklip | 180 interaktive opgaver

Teksterne henvender sig til voksne kursister og suppleres af oplæsninger ved native speakers. Opgaver træner
læse- og kommunikationsstrategier og skriftlighed og

| 270 opgaver | 16 vendespil | 50 primærtekster | 120 dokumenter
til download | 120 illustrationer | 1200 ordforklaringer | ca. 360
sider | eBog | Udgives som papirbog i løbet af foråret

engelsk på avu

iBog ®

turning points
Udgivelsen indeholder tankevækkende og letlæselige
noveller opdelt i følgende emner:
Being different/bullying

Relationship

Discrimination

War or survival

Psychologically different

Identity

lytteøvelser i form af paneldiskussioner. Teksterne består
af noveller, sagprosatekster og aktiverende caseopgaver.
Der er et omfattende opgaveapparat.

Alastair Henry

Children-parent
iBog® tp.systime.dk: 95 interaktive øvelser | 110 lydfiler (tekst-

Teksterne henvender sig emnemæssigt til unge kursister.
Der er oplæsning af teksterne ved native speakers og

oplæsning) | 153 opgaver | 25 illustrationer | 480 ordforklaringer
| 50 originaltekster | 320 sider | eBog

Se priser og licenser på systime.dk
Læs systime.dk | Ring 70 12 11 00 | Skriv systime@systime.dk | Deltag lab.systime.dk

– bedre læring

18

uddannelsesbladet 03-2014

Angst

ødelægger
elevers
uddannelse
Angst kan ødelægge
elevers sociale liv og
uddannelsesforløb, men
ofte bliver angsten ikke
opdaget. Får undervisere
større viden om angst,
kan de bedre hjælpe
eleverne. I værste fald kan
uvidenhed være med til at
forstærke angsten, mener
eksperter.

{ A f M i k k e l K a m p - f oto : h e l e n e b ag g e r }

D

ruk. Dårlig trivsel. Frafald.
Sådan lyder et udpluk af
de problemer, som undervisere oplever hos elever.
Ofte bunder den uheldige
adfærd i, at eleven er styret af angst. Det opdager
underviserne bare langt fra altid.
- Nogle er gode til at holde igen på angsten og dæmpe den, når de eksempelvis
er i skole. De trækker sig og går på toilettet, hvis de får det dårligt. Derfor kan det
være svært at få øje på dem, og så ender
de måske med at falde fra, uden at man ved
hvorfor, siger Bjarke Malmstrøm, der leder
Psykiatrifondens børne- og ungearbejde.
Mellem fem og ti procent af alle dansker
lider af angst. Mange af dem har svært ved
at gennemføre en uddannelse.
- Vi formoder, at en stor del af frafaldet skyldes angst. Angsten kan gøre det
svært at integrere sig på en ny uddannelse,
og nogle selvmedicinerer sig med alkohol
eller stoffer. Angsten er sjældent det, man
først får øje på, så det er svært at vide, præ-

cis hvor mange det drejer sig om, fortæller Mikael Thastum, professor på Psykologisk Institut på Aarhus Universitet og leder
af Angstklinikken, der behandler børn og
unge med angst.
Selv om det kan være svært at identificere
angstproblemer, skal undervisere forsøge,
hvis de oplever, at en elev viser symptomer.
- Vi har alle et ansvar for vores medmenneskers trivsel, især når man er så tæt på
som i en relation mellem lærer og elev. Læreren har ansvaret for at rydde nogle sten
af vejen for de folk, der kommer ind i klasseværelset, siger Bjarke Malmstrøm.
Det betyder ikke, at læreren skal løse
de unges problemer.
- Men læreren har et ansvar for at spørge,
hvad problemet er, og forsøge at hjælpe
dem videre, siger han.
Læreren kan vedligeholde angsten
Mange kan godt gennemføre en uddannelse og samtidig blive mindre angste, hvis
underviserne ved, hvordan de skal gribe
det an. En af de hyppigste angsttyper hos
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Angst og symptomer
Der findes flere forskellige angstlidelser, og de kan alle variere i sværhedsgrad og omfang. Mange angste oplever symptomer fra mere end
en angstlidelse.
Socialfobi
Opleves som alt fra anspændthed til panisk angst i andres selskab. Ofte føler
man sig anderledes eller forkert, er flov
over, at man er nervøs, og frygter, at andre
skal opdage, hvordan man har det. Ofte er
man angst for at komme til at svede, ryste eller rødme.

Panikangst
Opleves som voldsom og pludselig angst.
Mange oplever vejrtrækningsbesvær, hjertebanken, smerter i brystet, svimmelhed
og kvalme.

Agorafobi
Opleves som angst for at færdes alene
uden for hjemmet. Mange har katastrofetanker om, at de vil miste kontrollen, falde om eller besvime.

Generaliseret angst
Opleves som vedvarende bekymringer og
uro i kroppen. Man har en tendens til at
fare sammen og ofte svært ved at falde i
søvn. Mange bekymrer sig jævnligt over,
om de selv eller deres nærmeste skal blive syge eller komme noget til.

Sygdomsangst/Helbredsangst
Opleves som tilbagevendende angst for at
lide af en alvorlig fysisk sygdom. Man er
tilbøjelig til at være overopmærksom på
fornemmelser i kroppen og tolke dem som
tegn på en alvorlig fysisk sygdom.

Enkelfobi
Intens angst i forbindelse med bestemte
genstande eller situationer. Det kan være
bestemte dyr, højder, mørke, at flyve, lukkede rum m.m.
Kilde: Angstforeningen.dk
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unge er socialfobi, hvor eleven har det dårligt med at være sammen med andre og lader være med at sige noget, fordi han er bange for de andres reaktion. Det vil dog sjældent gavne eleven, hvis han altid får lov at være i fred.
Han skal stille og roligt udfordres, så han oplever, at der ikke sker noget negativt ved at åbne munden.
- Hvis læreren lader det passere og skåner den unge, fordi han synes, det
er synd, kan han være med til at vedligeholde angsten og forsømme at udvikle
eleven, siger Mikael Thastum.
På samme måde kan en lærers reaktion påvirke en person, der får et angstanfald, negativt.
- Hvis man bliver meget forskrækket og mistolker det som sygdom og derfor sender eleven hjem, kan man være med til at forstærke angsten. Det er afgørende ikke selv at være ængstelig og overbeskyttende, siger han.
Udfordringerne kan dog også blive for store.
- Siger man til en ung med social fobi, at han i morgen skal holde et foredrag
i 20 minutter for klassen, vil han sandsynligvis blive væk eller blive bekræftet i,
at han ikke kan. Hvis man slet ikke sætter sig ind i elevens ressourcer og behov, kan man gøre mere skade end gavn ved at udfordre, siger Mikael Thastum. •

Penge på vej til

erhvervs- og produktionsskoler
Har du en idé til, hvordan du på din skole kan støtte unge, der lider af angst, er der økonomisk støtte at hente. 26 millioner kroner er på vej til fremme af unges mentale sundhed og til at forebygge
angst- og depressionslidelser på erhvervs- og produktionsskoler.
Pengene kommer fra satspuljen, og de skal bruges
til at udvikle og afprøve programmer til undervisning af sårbare unge. Pengene kan kun søges af kommuner, men de kan kun bruges på projekter i samarbejde med de to skoleformer.
Ansøgningsperioden er i disse uger, og det er planen, at projekterne skal sættes i søen efter sommerferien 2014.

Angste elever bliver
presset med gefühl
På Silkeborg Ungdomsskoles afdeling for stille unge lider de fleste elever af angst, og alle har haft
massivt fravær i folkeskolen. For lærerne er arbejdet med de angste elever en balancegang mellem at
udfordre dem og gøre dem så trygge, at de har lyst til at komme i skole.
{ A f M i k k e l K a m p - foto : h e l e n e b ag g e r }

P

å vej i skole kunne Laura ikke få luft.
Uden nogen synlig grund fik hun det
fysisk og psykisk dårligt, når hun
var på vej til skolen i Fårvang uden for Silkeborg. Det gentog sig igen og igen, og
Lauras angst for at komme i skole blev så
slem, at hun til sidst måtte blive hjemme i
tre måneder.
For lidt over to år siden begyndte den
nu 16-årige pige derfor i Pavillonen, som
er en afdeling af Højmarkskolen under Silkeborg Ungdomsskole. Ligesom Laura har
de 13 andre elever mellem 14 og 17 år været væk fra deres tidligere skole i længere

tid. Nogle har ikke gået i skole i op til tre
år, og alle er visiteret af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR.
Holdet er for såkaldt indadreagerende
elever, og omkring halvdelen kæmper hver
dag på hver deres måde med angst. Derfor er både det faglige og skemaet i meget høj grad indrettet efter hver enkelt elev.
Nogle går på skolen i to timer om dagen,
andre i fire, mens enkelte er helt væk fra
skolen i perioder.
Eleverne er selv med til at bestemme,
hvordan deres meget individuelle skemaer
ser ud. Det foregår i tæt dialog med lærerne.

- Hvis de har få timer og samtidig er inde
i en god periode, snakker vi med dem om, at
de måske kan klare mere. Det er en balancegang, for hvis vi presser dem for meget,
kan det ende med, at de slet ikke kommer
i skole i en periode. De skal have lyst til at
være her, fortæller Mette Bang Pedersen,
som er en af Pavillonens tre lærere.
Tryghed er afgørende
Det er afgørende for eleverne, at der er en
tryg stemning, som giver dem mod på overhovedet at møde op på skolen.
- Vi holder altid en samtale med eleven

Tema

uddannelsesbladet 03-2014

og forældrene, inden de begynder, så de
har en følelse af, at de kender os. Og generelt sørger vi for, at der er mest muligt styr
på alting, for mange af vores elever har det
svært, når de ikke på forhånd kender den
situation, de skal ind til, fortæller lærer Jacob Aaen Dürr.
Også Laura frygtede at begynde på en
nye skole, men det gik overraskende godt.
- Jeg har bedre kontakt med de andre
elever og med lærerne, og undervisningen
er mere koncentreret. Vi er færre elever og
flere lærere, så vi får mere opmærksomhed.
Jeg har det stadig nogle gange som om,
jeg ikke kan få luft, men så kan jeg snakke
med en lærer, som ved, hvad det drejer sig
om. Jeg føler mig mere tryg, fortæller hun.
Behovet for tryghed betyder, at der meget sjældent er vikarer. De tre lærere og en
socialpædagog, der også er ansat på stedet, dækker hinanden ind under sygdom.
Også i frikvartererne sørger lærerne for at
skabe tryghed ved ikke selv at gå til pause,
men i stedet være sammen med eleverne.
- For flere af eleverne er frikvartererne
svære. De ved ikke, hvad de skal gøre og
indleder ikke samtaler med hinanden. Derfor spiller vi spil eller sætter andre aktiviteter i gang, fortæller Mette Bang Pedersen.
Overvinder frygten
De angste elever har ofte meget svært ved
at kaste sig ud i noget nyt, som de er usikre
på. Til gengæld har det stor betydning for
både deres selvværd og udvikling, når de klarer noget, de som udgangspunkt ikke turde.
Det oplevede en elev, der var bange for
at gå til terminsprøve, selv om hun fagligt
kunne klare det. Da hun mødte i skolen til
den første prøve, vidste lærerne, hvordan
hun havde det. Men de talte om prøven
som noget, hun som en selvfølge skulle deltage i, og gav hende ikke muligheden for at
slippe. Den første prøve gik godt, og dermed
fik eleven mod på de andre terminsprøver.
- Hun fik tre gode terminsprøver, og nu
tror hun på, at hun kan tage niende klasses afgangsprøve, fortæller Mette Bang
Pedersen.
Nogle af de angste unge er perfektionistiske og lader være med at kaste sig ud
i nyt, fordi de er bange for at fejle.

- De har sat overliggeren for, hvordan
deres liv skal være, meget højt. Derfor ser
de sig selv som nogen, der ikke lever op til
målene, siger lærer Rikke Knattrup.
Over for den gruppe bruger lærerne
ofte sig selv og deres personlige historier.
- Vi viser, at vi er mennesker, som også
begår fejl, og det sker der ikke så meget
ved. Nogle af dem spiller for eksempel rigtig meget computer. Det har jeg også gjort,
så jeg kan godt genkende det med nærmest at være afhængig af det. Det er en
del af min egen personlige ballast, jeg kan
bruge, siger Jacob Aaen Dürr.
Samarbejde med forældre er afgørende
En af metoderne til at flytte eleverne er at
hjælpe dem til at tænke realistiske tanker.
- Når de er angste, spørger vi dem nogle
gange: Hvad er det værste, der kan ske, hvis
du tager med på den tur eller skriver den
stil, som du er bange for? Vi får dem til at
forholde sig til virkeligheden i stedet for til
deres angst, siger Rikke Knattrup.
Inden lærerne presser elever til at gøre
noget, de ikke har lyst til, overvejer de det
altid nøje.
- Vi beder dem ikke om at gøre noget,
som de ikke kan. Vi bruger vores erfaring til
at vurdere, hvad de kan klare. Det handler

om gefühl, siger Rikke Knattrup og tilføjer,
at lærerne nogle gange fejler og kommer
til at presse eleverne for langt.
- Så må vi sige til forældrene, at vi er
kommet til at gå for langt. Det sker, og vi
skal aldrig være bange for at udfordre eleverne, for ellers rykker de sig ikke. Det er
vigtigt at opbygge en god relation til forældrene. De skal stole på os som personer og
lærere, for vi skal kunne sige nogle svære
ting til dem, siger Rikke Knattrup.
Netop fordi samarbejdet med forældrene
er afgørende, er det problematisk, når lærere
og forældre ikke arbejder i samme retning.
- Det kan være svært, når forældre er så
opsatte på, at der ikke skal være noget galt
med deres barn, at de blokerer for samarbejdet. Kan forældre ikke indse, hvad problemet er, kan det være svært at arbejde med
den unge, siger Rikke Knattrup. •

Pavillonen
Eleverne i Pavillonen har dansk, matematik og
engelsk og kan vælge også at have tysk og fysik/
kemi.

For nogle elever er frikvartererne svære. De ved ikke, hvad de skal gøre, og indleder
ikke samtaler med hinanden. Angsten for at være sammen med andre kan føre til, at
de trækker sig. (Modelfoto)
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Guide 2

Sådan hjælper du
en elev med angst
Guide 1

Sådan spotter
du angst
Angst kan vise sig på flere måder. Her er
de typiske symptomer:
 	Eleven holder sig for sig selv og deltager
ikke aktivt.
	Eleven holder op med at komme i skole
uden særlig begrundelse.
 	Eleven stiller mange spørgsmål og kræver meget beroligelse.
 	Eleven svarer sjældent på spørgsmål og
siger sjældent noget af sig selv.
 	Eleven får hovedpine og mavepine, når
han skal præstere noget i skolen eller
skal noget, han er bange for.
 	Eleven ønsker ikke at deltage i sociale
aktiviteter.
 	Eleven har det svært, når dagligdagen
er ude af struktur.
 	Eleven bliver indelukket eller vred, når
der sker noget uforudset.
 	Nogle begynder at svede og ryste, når
en situation fremkalder angst.

Undervisere kan i en del tilfælde hjælpe de angste elever. Så længe angsten kun
har stået på i en kortere periode, og den ikke er alt for intens, kan man gøre det
uden speciel støtte fra andre professionelle.
Trappestige
Grundprincippet er, at eleven et skridt ad gangen kan hjælpes til at gøre det, han
er bange for, og derved opleve, at det ikke er farligt.
Det kan man for eksempel gøre ved at lave en såkaldt trappestige sammen
med eleven, hvor han gradvist bliver eksponeret mere og mere for det, som han er
bange for. Man formulerer et mål og udvælger en række udfordringer, og eleven
rangerer dem efter, hvor svære de vil være for ham at udføre.
De sværeste udfordringer kan ligesom slutmålet synes uoverskuelige i begyndelsen. Ofte er det svært for andre at forudsige, hvilke opgaver den angste vurderer som vanskelige. Eleven skal blive på et trappetrin, indtil han føler sig helt tryg
ved at udføre handlingen og dermed er klar til næste udfordring.

Eksempel på trappestige: For angste mennesker kan de været svært at sige sin mening eller i det hele taget tale i forsamlinger, især hvis de er usikre på, om de har ret.
Derfor kan målet være: Sig din mening i klassen, selv om du er uenig med andre.
Trin på trappestigen:
1. Ræk hånden op én gang om dagen.
2. Sig din mening til en ven.
3. Markér, selv om du ikke er helt sikker på svaret.
4. Sig det højt, hvis du ikke forstår, hvad læreren siger.
5. Tal højt og tydeligt, når du siger noget i klassen.
Realistisk tænkning
Ængstelige mennesker har ofte urealistiske tanker om, hvad der sker i forskellige
situationer. Det viser sig blandt andet ved, at de:
 	Overdriver sandsynligheden for, at det, de er bange for, rent faktisk vil ske.
 	Overdriver konsekvenserne.
 	Underdriver deres egen evne til at håndtere situationen.
De skal hjælpes til mere realistiske tanker, som kan berolige dem. Her skal læreren ikke berolige eleven ved at fortælle, hvad han finder realistisk, men i stedet
stille spørgsmål, som får eleven til selv at lede efter svaret.
Er en elev med socialfobi eksempelvis angst for, at andre skal grine ad ham,
hvis han siger noget i klassen, hjælper det sandsynligvis kun kortvarigt, hvis læreren siger, at det nok skal gå. I stedet kan underviseren spørge:
 	Hvad plejer der at ske, når du siger noget?
 	Hvor ofte har de andre grinet ad dig?
 	Hvad sker der, hvis de griner ad dig?
I den konkrete situation beroliger det ofte eleven mere, at han selv har fundet et svar,
og det er et trin på vejen til, at han senere selv kan håndtere lignende situationer.

Tema

ll

Pausen

Vinterdyp vasker hverdagen væk

Ups! Lærer viste privat sexfilm

Hvordan slipper man af med frustrationerne efter lockouten? Man går i vandet!
Det er i hvert fald, hvad kvindelige lærere fra Nymarkskolen i Svendborg gør. Siden april sidste år har de badet i havet næste hver uge. Og
alle kolleger er velkomne. Der er kun én regel: Du må gerne tale om arbejdet, inden der bades, men efter første dyp er det slut. Så bliver tavlen
vasket ren, og der skal startes på en frisk.
Lærerne ville ikke bare føle afmagt. De måtte gøre noget. Og badningen hjalp. Den vaskede nærmest konflikten af kvinderne, og det har stadig en rensende effekt.
"Det vilde er, at lige når man gør det, glemmer man alt. Man glemmer, at
man har hovedpine, om man har skændtes med sin kæreste. Man glemmer
alt, og hjernen bliver renset," siger lærer Gro Caspersen til Fyns Amts Avis.

Det skulle have været en helt normal time i en norsk 10.
klasse i byen Ofoten. Læreren skulle vise sine elever en film
i undervisningen, men ved en fejl kom han til at sætte en privat sexvideo på, som han selv medvirker i.
Læreren blev så flov, at han med det samme fik stoppet
filmen, hvorefter han skyndte sig ud af klasselokalet. Straks
efter gik han til skolens rektor og fortalte om episoden. Nu
er det så op til skolelederen og kommunen, hvad der videre
skal ske med den uheldige lærer, skriver MX.
Hvilken film eleverne skulle have set, melder historien
ikke noget om. Men ifølge Politikens At Tænke Sig er "Bæveren – den lille ingeniør" en klassiker i skolesammenhæng. •

Løsningen kan ses på www.uddannelsesforbundet.dk
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Der skal indrettes arbejdspladser til lærere, der skal være mere til stede på skolen.

Sudoku LET

Sudoku svær
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Netværk trækker
uddannelseslysten i gang
vogn – Uddannelse i øjenhøjde” har talt med 10.000 medarbejdere på virksomheder i det midt- og sydjyske, og at de når cirka
40 procent af de ansatte, som er inden for målgruppen til enten
forberedende voksenundervisning (FVU) eller ordblindeundervisning (OBU). Pølsevognsprojektet blev omtalt i Uddannelsesbladet nr. 8, august 2011.

"Ledelse og tillidsfolk skal tage ejerskab over virksomhedernes
uddannelsesindsats, ellers er det svært at få det til at lykkes,"
siger konsulent Hans Kærgaard fra Netværkslokomotivet.

Almen efteruddannelse
er lige så
vigtig som
faglig, mener
Netværkslokomotivet,
som gennem
de sidste 15 år
har haft fokus
på at styrke
danskernes
læse-, skriveog regnefærdigheder.

{ Af Signe
Lu kows k i
- F oto : H e l e n e
B ag g e r }

T

ilbage i slutningen af 90’erne sad
en række virksomheder i Trekantsområdet (Vejle-Fredericia-Koldingområdet) med følelsen af, at deres medarbejdere ikke fik nok ud af det, når de blev
sendt på efteruddannelse. Når medarbejderne blev gået lidt på klingen, viste det sig,
at mange havde problemer med både at
læse, skrive og regne. Det blev startskuddet til Netværkslokomotivet, som siden har
sendt flere tusinde medarbejdere på kursus
i læsning, stavning og regning. Hver gang
i tæt dialog med den enkelte virksomhed.
- Det er afgørende at få involveret ledelse
og tillidsfolk i processen. De skal tage ejerskab over uddannelsesindsatsen, ellers er
det svært at få projektet til at lykkes. Derfor
bliver både ledere og tillidsfolk selv udsat
for de samme afklaringsforløb, som medarbejderne skal igennem efterfølgende. Det
med, at man skal afklares, bliver afmystificeret, og så er det lettere at gå ud og sælge
forløbet til sine kolleger eller medarbejdere
bagefter, fortæller Hans Kærgaard, som er
konsulent i Netværkslokomotivet.
Han vurderer, at Netværkslokomotivet
med sin seneste kampagne ”Projekt Pølse-

Positiv uddannelsesspiral
Netværkslokomotivet arbejder tæt sammen med de lokale uddannelsesinstitutioner, som står for selve undervisningen ude på virksomhederne. Udgangspunktet er at gøre undervisningen så praksisnær som muligt, så både medarbejdere og ledelse kan se relevansen i forhold til virksomhedens egen dagligdag. Men det er
ikke altid lige nemt at overbevise virksomhederne om, at en opkvalificering af medarbejdernes almene kompetencer er en god ide.
- En af de store udfordringer er, at virksomhederne ikke har tid
til at stoppe op og spørge sig selv, hvor de gerne vil hen uddannelsesmæssigt. Hvis bare alle ansatte kan løfte deres opgaver her
og nu, så er det godt nok. Og så tror jeg også, at virksomhederne
undervurderer de personlige gevinster, medarbejderne får, når de
for eksempel lærer at bruge en computer eller bliver bedre til at
læse og skrive, siger Hans Kærgaard.
Han hiver ofte tidligere deltagere ind, når han besøger virksomhederne. De kan fortælle om deres egne oplevelser med forløbet,
og det er en vigtig motivationsfaktor.
- Det handler om at få fjernet barrieren og få folk til at indrømme,
at de har vanskeligheder. Langt de fleste kommer tilbage fra deres FVU- eller OBU-forløb med mere selvtillid, mere arbejdsglæde
og mod på mere efteruddannelse. Virksomhederne får mere fleksible medarbejdere, og vi får skabt en positiv uddannelsesspiral
på arbejdspladsen. •

Fakta:
Netværkslokomotivet blev oprettet i 1998, og opererer nu i 13 kommuner
i Region Midtjylland og Syddanmark.
Netværkslokomotivet er finansieret af blandt andet satspuljemidler og
har netop modtaget endnu en satspuljebevilling på 22,6 millioner kroner over de næste fire år. Pengene skal blandt andet bruges til at oprette
et landsdækkende idé- og formidlingscenter, som skal brede Netværkslokomotivets metoder ud til resten af landet.
Du kan læse mere om Netværkslokomotivet på
www.netvaerkslokomotivet.dk
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"Vi har en håndfuld ordblinde, som er
meget hooked på at modtage undervisning
nu, fordi det bliver skræddersyet til deres
hverdag," fortæller souschef Kirsten Ørskov
fra Møltrup Optagelseshjem.

Møltrup Optagelseshjem samarbejder med
Netværkslokomotivet om at tilbyde deres ansatte
kurser i dansk og it. Og det er en god investering
både for hjemmet og medarbejderne.

Skrivekurser giver
gladere ansatte
{ A f S i g n e Lu kows k i - F oto : H e l e n e B ag g e r }

V

est for Herning, for enden
af en allé af lindetræer, ligger herregården, som huser Møltrup Optagelseshjem. Her bor 117 mænd i
alle aldre, som har det til fælles, at de er hjemløse og socialt udsatte. På
Møltrup arbejder også en bred vifte af faggrupper, som driver herregårdens landbrug,
slagteri og mange andre værksteder sammen med beboerne.
- Vi har mange forskellige faggrupper
ansat, men fælles for de fleste er, at de har
en praktisk uddannelse, fortæller souschef
Kirsten Ørskov.
Ud over det praktiske arbejde består
en del af de ansattes job i at lave opholdsplaner, beskrive hver enkelt beboers triv-

sel og udvikling, hjælpe beboere med for
eksempel ansøgninger til kommunen og
andre administrative opgaver. Men da Kirsten Ørskov blev ansat i 2008, var der ingen tradition for skriftlighed på stedet, og
langt de fleste medarbejdere skrev stadig
i hånden. Med stigende krav om dokumentation og flere digitale løsninger var der behov for at få opkvalificeret medarbejderne.
Derfor sagde de ja til et samarbejde med
Netværkslokomotivet.
- Vi har fået meget hjælp af både Netværkslokomotivet og den jobcentermedarbejder, som står for jobrotationen, mens de
ansatte er på kursus. Jobrotationsmuligheden er en vigtig brik, for at det kan lade sig
gøre. Det betyder, at medarbejderne ikke
skal løbe dobbelt så stærk, og det gør det

nemmere at overskue, siger Kirsten Ørskov.
Hun understreger, at det er samarbejdet mellem Møltrup, Netværkslokomotivet,
jobcenteret og VUC, som har fået projektet til lykkes.
- Samarbejdet gør det mere overskueligt.
Hvis man selv skulle stå for det hele, ville
det være svært at komme i mål med det.
Fantastisk tilbud
34 af Møltrups ansatte er blevet testet, og
af dem er 26 inden for målgruppen til forberedende voksenundervisning (FVU) og
ordblindeundervisning (OBU). I første omgang er der oprettet et FVU- og et OBUhold, men der er ikke blevet plads til alle
de medarbejdere, som gerne vil på kursus.
Derfor regner man med at oprette endnu

27

28

uddannelsesbladet 03-2014

et hold, når det første forløb er overstået.
Karl Johan Søgaard er en af dem, som
med det samme tog imod tilbuddet om et
FVU-kursus.
- Det skriftlige har altid været en hæmsko for mig. Jeg er tidligere landmand og
har først lært at skrive, efter jeg blev 40 år.
Men her skal vi dokumentere hele tiden,
og derfor er det godt at få noget hjælp til
at formulere sig på skrift. Også i forhold til,
hvad der er væsentligt at få med, siger han.
For at gøre kurset så praksisnært som
muligt arbejder kursisterne med det samme
klientsystem i undervisningen, som de skal
bruge, når de skal skrive om en beboer.
- Jeg synes, det er et godt og alsidigt
kursus. Det er meget mere bevendt, når det
tager udgangspunkt i vores hverdag, og vi
har mange gode diskussioner undervejs,
fortæller Karen Marie Frost.
Hendes kollega Aksel Knudsen har sagt
ja til tilbuddet om ordblindeundervisning, og
det har allerede flyttet ham meget.
- Det er et fantastisk tilbud fra arbejdspladsen, og jeg var slet ikke i tvivl om, at
jeg skulle sige ja. Jeg har lært at bruge en
computer og sendte min første mail nogensinde til en kollega i går, fortæller han.
Løbende dialog er vigtig
Susanne Buch er lærer på VUC Herning og
står for undervisningen på Møltrup. Hun har
tidligere deltaget i flere andre forløb med
Netværkslokomotivet og er glad for udfordringerne ved at undervise på kursisternes
arbejdsplads.
- Der sker noget hele tiden, når man er
ude på en virksomhed. Grundpræmissen
er jo den samme, som hvis jeg var på VUC,
men her skal jeg lave en skriftlighed inden
for virksomhedens hverdag, så det giver mening i forhold til kursisternes arbejde. Det
kræver en løbende dialog med virksomheden og kursisterne.
Hun bruger gerne eksempler fra kursisternes egen hverdag i sin undervisning, og
både Møltrups forstander og stedets socialrådgiver har givet input til undervisningen.
- Jeg skal finde ud af, hvad medarbejderne skal kunne. Men det er jo ikke nemt
for virksomheden at vide, hvad jeg har brug
for, og derfor er det godt som lærer at blive

inddraget tidligt i processen. Forventningsafstemning er kodeordet, siger Susanne Buch.
En god investering
Netop det praksisnære er ifølge Kirsten Ørskov
helt afgørende for medarbejdernes engagement.
- Vi har en håndfuld ordblinde, som er meget hooked på at modtage undervisning nu,
fordi det bliver skræddersyet til deres hverdag, fortæller hun.
Souschefen er ikke i tvivl om, at kurserne er
en god investering for Møltrup.
- Vi får en klar opkvalificering af skriftligheden og en øget videndeling, fordi medarbejderne
har adgang til de samme værktøjer. Det gør os
mere effektive som sted. Og det øger trivslen
og begejstringen blandt medarbejderne. Det er
sejt, når man kommer på sporet af noget, man
har været afskåret fra hele sit liv. •

Øverst:
Karl Johan Søgaard (th.)er
tidligere landmand og lærte
først at skrive, da han var over
40 år. Aksel Knudsen sendte
sit livs første e-mail, dagen
før Uddannelsesbladet kom
på besøg.
Nederst tv.:
Kurser er meget mere bevendt,
når de tager udgangspunkt i
vores hverdag, mener Karen
Marie Frost.
Nederst th.:
VUC-lærer Susanne Buch
kan lide at undervise på
kursisternes arbejdsplads,
fordi undervisningen skal
give mening i forhold til
deres arbejde.
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DEBAT / LÆSERBREVE
Elevernes sociale kompetencer – hvem sidder med aben?
Hvad nu, hvis alle elever mødte til
undervisningen, til tiden, forberedte,
motiverede, og i det hele taget med
en interesse for at lære noget om
det fag, de på et tidspunkt havde
meldt sig til.
Dyre ord som for eksempel fastholdelses-taskforce, motivationspædagogik og kognitive vejledningssamtaler ville næppe være opfundet. Men mange ressourcer, som
bruges på møder, breve, samtaler,
flere samtaler, advarsler, flere advarsler og udmeldelser ville kunne
bruges andre steder.
Læreren ville kunne undervise
alle elever i samme stof samtidigt –
også med fokus på læringsstile og
differentierende opgaver. Læreren
ville kunne planlægge og afvikle undervisningen i det pensum, som er
fastlagt - med det rette flow. Altså
en bedre undervisning og større
sandsynlighed for, at alle elever
gennemførte uddannelsesforløbet.
Skolerne ville få en bedre økonomi,
idet taxametertildelingen ville være
stabil i kraft af mindre frafald.
Alt i alt er der mange fordele at
spore, hvis eleverne følte en større
tilknytning til skemaet og tog ”ansvar for egen læring”.
Værre ville det se ud for den
styrke af kompetente personer, som
ernærer sig ved at gøre tjeneste i
fastholdelsens navn. For eksempel
undervisningsministeriets fastholdelses-taskforce-team, mentorer,
vejledere, coaches fra uddannelsesinstitutionerne og ikke mindst
lærerne, der med manglende timer
til fastholdelse ville få et gabende
hul i timenormen.
Alt i alt ville mange her skulle ud
at finde nye arbejdsopgaver for at
udfylde arbejdstiden.
På forunderlig vis er erhvervsskolen blevet den institution, som skal

samle op på den gruppe af elever,
som mangler sociale kompetencer.
Planlægning og økonomi skal tilpasses på grund af frafald. Undervisningsformen skal tilpasses de frafaldstruede elever. Undervisningsmaterialet skal tilpasses de frafaldstruede elever. Læreren skal tilpasse sig
og forberede sig på, at en tredjedel
af eleverne ikke møder til undervisningen, og skal i så fald have den
planlagte undervisning klar næste
gang – hvis de møder. Hvad der så
til dén tid skal ske med de to tredjedele, som både kan og vil – tjaa, her
må man så prøve med en anden form
for fastholdelse, for denne gruppe
bliver også frafaldstruet.
På 20 uger (grundforløb for tømrere) er det således blevet erhvervsskolens (lærernes) opgave at udstyre
de 16-18-årige med både sociale og
faglige kompetencer, så de kan begå
sig i et samfund, hvis kompleksitet
kræver mere og mere af den arbejdende del af befolkningen - ud over
at kunne forsørge sig selv.
Hvad med at flytte bunken af
ressourcer, der bliver brugt på fastholdelse, over til dem, der i bund og
grund har ansvaret for elevernes sociale kompetencer - nemlig forældrene? Et offentligt betalt kursus eller uddannelse i, hvordan de unge
opdrages til at tage ansvar for sig
selv, i stedet for at feje deres udfordringer til side og lade dem sidde i
hver sin osteklokke og blive mere
og mere navlebeskuende og asociale, medens de surfer rundt i de
såkaldt sociale medier.
Alle aktører skal indrette sig efter
samfundets udvikling, men denne
abe er efter min mening havnet på
de forkerte skuldre.
Svend Eskildsen
faglærer, tømrerfaget
Aarhus Tech

Tilbagebetaling af konfliktlån
Den 1. august 2013 er jeg efter 40 år som lærer gået på
en velfortjent pension. Desværre blev jeg lockoutet fra min
arbejdsplads på VUC Svendborg/Langeland i foråret, og
jeg har som mange andre taget imod Uddannelsesforbundets lån på ca. 18.000 kr. Jeg har været medlem af Danmarks Lærerforening/LVU/Uddannelsesforbundet igennem hele min arbejdstid.
Selvfølgelig skal jeg betale lånet tilbage. Men hvorfor
skal jeg straffes, fordi jeg går på pension?
De, som er på arbejdsmarkedet, har fået en reduktion af
kontingentet på 324 kr. per måned fra den 1. august 2013 og
indtil september 2015. I alt ca. 8.750 kr. over hele tilbagebetalingstiden. Det gælder også for dem, som først har meldt sig
ind i Uddannelsesforbundet et halvt år før lockouten.
Jeg har igennem de 40 år indbetalt noget, som måske
svarer til 200.000 kr. Jeg burde få det samme i reduktion
som dem, der endnu er på arbejdsmarkedet. Altså et nedslag på 8.750 kr. Det vil sige en tilbagebetaling til Uddannelsesforbundet på i alt ca. 11.000 kr.
Uddannelsesforbundet burde kunne se det uretfærdige
i dette forløb og tage det op på højeste plan. Derfor beder
jeg jer om at se på situationen igen.
Jette Høgh, VUC Svendborg/Langeland
SVAR: Kære Jette Høgh,
Hovedbestyrelsen er opmærksom på det problem, som du
rejser; nemlig at medlemmer, som har været ramt af lockout, og som er gået eller går på pension i de nærmeste
år, er placeret i en uheldig situation, som du beskriver som
”uretfærdig”. Hovedbestyrelsen er optaget af at finde en
tilfredsstillende løsning, og sagen behandles på Hovedbestyrelsens kommende møde, det vil sige i marts.
Men dit forslag om at give dig et nedslag på 8.750 kr., således at din tilbagebetaling til Uddannelsesforbundet kun er
11.000 kr., er dog ikke muligt at følge.
Du er opmærksom på, at der er tale om et lån, og at det
selvfølgelig skal betales tilbage. Da der netop er tale om et lån,
er det ikke muligt for Uddannelsesforbundet at give enkelte
låntagere ”nedslag” i deres gæld. I forbindelse med lockouten
og kongressens beslutning om långivning til de lockoutede
medlemmer blev forbundet omfattet af forskellige regler. For
eksempel må Uddannelsesforbundet ikke låne penge ud til
bedre vilkår end markedsvilkårene, og det ville vi jo gøre, hvis
vi eftergiver gælden for nogle af medlemmerne.
Som nævnt behandler Hovedbestyrelsen problemstillingen til marts, og du og andre berørte medlemmer vil efterfølgende blive orienteret om Hovedbestyrelsens beslutning
Birgitte Johansen, sekretariatschef
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KRONIK

Af Anne Dorit Nielsen,
forstander, Produktionsskolen Holbæk

Erhvervsskoler
på lige fod med
gymnasiet (næsten)
Et kærkommet ligeværd mellem Brian, der vil være mekaniker, og Karen, der går på gymnasiet.

E

n kærkommen eud-reform ser ud til
at give elever direkte fra niende og
tiende klasse et slags basisår - i lighed med bredden i gymnasiet - i et såkaldt
første grundforløb på fast 40 uger med
flerfaglighed, flere hovedspor og udsættelse af kravet om at vælge sin indgang til
andet grundforløb på 10 uger eller mere.
Ydermere et slags ”klasseforløb” over længere tid med mulighed for at finde sig selv,
de andre og et ungemiljø, der er så afgørende for en stor del af vore unges udviklingspotentiale.
Nationale tilløb har indtil nu mest været
hensigter mere end handling i forhold til at
ligeværdige og afstemme elevoptaget mellem ungdomsuddannelserne, hvor gymnasierne gennem de sidste 10-20 år har vundet indpas som førstevalg efter grundskolen, ja, vel nærmest som en forlængelse i al fald for de mest skoleglade elever (po-

sitiv definition til forskel fra det modsatte,
vi ofte benævner ”de skoletrætte”).
Tid til at finde ind til fag og identitet
Jeg mener derfor, vi må hilse dette initiativ
velkommen, idet det giver elever direkte fra
folkeskolen mere tid til ikke bare at overveje: ”Magter jeg lektiemængden i gymnasiet?”, men også: ”Hvad kan jeg bruge erhvervsskolen til?”.
Sådan skal reformen give status til dette
valg og mere tid til, at de unge reelt overvejer,
at de samler op på forudsætninger, og at de
finder deres egen faglige vej, og at de gør
sig selv gældende så at sige. Ulempen er,
at der efter al sandsynlighed bliver et krav
om karakteren 02 som indgang til dette
første grundforløb; et tal som i sig selv er
ikke er et udtryk for uddannelsesparathed.
Uomtvisteligt er det, at en stor del af
eleverne på erhvervsskolerne hidtil har haft

mange frafald eller omvalg, og at gennemsnitsalderen ved opstart er væsentlig højere
end tilsvarende på gymnasial uddannelse.
Man kan også sige, at erhvervsskoleelever har måttet samle erfaring på anden vis,
før de har kunnet vælge brancheindgang.
Ligeledes, at en del af eleverne på erhvervsskolerne har haft for ringe udbytte
af folkeskole/grundskole, det vil sige med
større eller mindre faglige huller i basale
færdigheder som dansk og matematik, som
igen bliver en negativ forudsætning for gennemførsel i den vekselvirkning mellem læreplads og skoleforløb, som eud jo bygger på.
Praktikcentre og garanti for forløb
En egentlig uddannelsesgaranti ved praktikcentre og øget mulighed for skolepraktik er en del af planen. Og man må håbe,
at det ikke bliver en pseudovirkelighed for
både virksomheder, der må og skal tage et
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medansvar, som for de kompetencer til job,
der behøves om tre-fem år.
Danmark har fortsat og afgørende brug
for faglærte ud i erhvervslivets mangeartede opgaver, fra bygge og anlæg til handel og service.
108 spor fordelt over landets erhvervsskoler, skal nu finde deres implementering
og udførelse så at sige med de faglige udvalgs vurdering af ”studietid”, der ligger ud
over de 40 uger på et første grundforløb.
Jeg gratulerer med et indspark – en reform – der tilgodeser, at uddannelsesparathed ikke alene kommer af vejledning, og
at uddannelsesafklaring også udspringer af
de uddannelsesmæssige fælleskaber, man
er i med andre unge over en længere periode. En pendant til gymnasiets ”fredning”
af unge i tre år.
Der er ikke kvalitet i at
skynde på de unge
Modsat er det vigtigt at gøre uddannelsessporene mere mangfoldige. Eud, gymnasiet, hf, egu, produktionsskole, stu, snart
nok også en fleksibel ungdomsdannelse,
daghøjskoler, AMU-kurser, højskoler med
flere og med mulighed for og/eller behov
for kombination af flere elementer.
Incitamenterne er bare også fortsat en
finansiering mellem kommune og stat (eller brugerbetaling som oftest ved højskoleophold). Kassetænkning opstår, når der
fortsat er ulighed, og når alle bliver ”uddannelseskøbmænd” i forhold til eget budget.
Elevtal og lærerløn hænger jo sammen.
Mange målgrupper bliver fortsat de ”kasser”, de unge gøres op i, så derfor er det
tilsvarende vigtigt, at vi sammen med vore
unge hjælper dem til at kende deres muligheder og anerkende deres forudsætninger, så de kan træffe det rigtigste valg.
At vejledning bliver reel og målrettet ikke
mindst til de unge, der behøver en særlig
form for støtte. Og at prøve faget i praksis er for mange ofte en vigtig læringsvej.
En målsætning om, at 95 procent af en

ungdomsårgang er i gang i 2015, gør det
ikke i sig selv. Ej heller selv om vi forenkler
SU, og gør kontanthjælpen til uddannelsesstøtte med dertil hørende krav.
Hvem ved noget, de ikke bruger til noget?
Viden, der ikke anvendes, forsvinder, hvorimod viden, vi kan se omsat, danner spor
til andre spor.
Mens vi venter på en mere praksisfunderet folkeskole med flere timer også til kreative håndværksfag, så er denne eud-reform
et afgørende skridt i den rigtige retning til
at sidestille de erhvervsrettede og de gymnasiale ungdomsuddannelser og de muligheder for videreuddannelse dette giver.
Den nødvendige viden er konstant i udvikling af sin samtid, men at kende sin historie og sin kultur, og at få færdigheder basalt
til at udregne gennemsnitspris på en vare
og kreere nye vinkler til et havehus vil fortsat kræve, at vi ikke opdeler børn for tidligt, men på den anden side også tilgodeser dem forskelligt.
At reproducere os selv som undervisere
er altid en mulighed, og den lærer, der ikke
er sig selv, er da også misvisende. Men vi
må efter alle disse år med Plan B, læringsstile, 100 dages skole, hjerneforskning, kognitive erkendelser og så videre bruge det,
vi ved virker: differentiering. Anerkendelse
i sig selv uden krav og forventning gør jo
ingen til mester.
Men modsat ved vi godt, at alle børn har
brug for en ”fanklub” – ikke i X-Factor-forstand som et her og nu-kick, men med ved-

holdende voksne - forældre, lærere, trænere
- der ser dem og løfter deres potentiale.
En kreativ og produktorienteret
skoleform
På Produktionsskolen Holbæk ser vi - i lighed med landets øvrige 80 produktionsskoler - frem til fortsat at kunne tilbyde vores
værkstedsundervisning. Men efter en erhvervsskolereform også som et anerkendt
start på en anden vej til uddannelse til netop
de elever, der har gavn af værkstedernes
oplæring for at starte andet grundforløb på
erhvervsskolen, og de elever, der også hidtil af anden årsag skal samle op på og forberede sig mentalt og fagligt til deres ungdomsuddannelse. Ud over eud til sosu, hf/
gymnasiet med mere.
Produktionsskolernes etårsregel er fortsat en udfordring, fordi en del elever af forskellige årsager bagudrettet har behov for
forlænget tid, socialt, personligt, fagligt fremadrettet.
På vores skole ser vi en værdi i at tilbyde
bredt ved ni meget forskellige faglige værksteder fra traditionsrigt håndværk til mediefag og musik, mad og meninger.
Det giver hos os en nærhed mellem læreren og den enkelte elev med en holdstørrelse, der aldrig bliver større, end at selv den
mest ”sarte” eller ”vildbassen” kan finde fodfæste. Også sammen. For herigennem at
lære at tåle større krav i større sammenhænge på de store uddannelsessteder.
Vi må alle gøre os umage – de unge er
vores fremtidige ressource. •

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
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kort nyt

af lucas vagn engell

42.000

mennesker besøgte dette års DM i Skills, og det
er ny rekord. Sidste år dukkede knap 30.000 op,
så der er voldsom stigning i interessen. Måske har
de seneste måneders megen snak om eud-reform,
kommende mangel på håndværkere og mere prestige til erhvervsuddannelserne åbnet flere skolelever og deres forældres øjne for erhvervsuddannelserne som en mulighed på linje med gymnasiet?
DM i Skills 2014 blev afholdt den 23.-25. januar i Gigantium i Aalborg, og der blev kåret 37
vindere fra 29 fag.
- I er alle Danmarks bedste erhvervsfaglige elever. I kan jeres kram - bedre end de fleste. Vi er
stolte af jer, sagde undervisningsminister Christine Antorini ved kåringen.
Og Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen fulgte op:
- Det, der har gjort mest indtryk på mig, har
været at kigge ind i jeres øjne og se den ild, der
brænder. I har vist, at en erhvervsuddannelse er en
god vej at gå, hvis man vil realisere sine drømme.
Det er fjerde gang, der er afholdt DM i Skills.
Målet er at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse direkte fra folkeskolen. Det er vigtigt,
at både eleverne fra 8.-9. klasse og deres forældre opdager, hvor mange muligheder erhvervsuddannelserne rummer - både når det gælder fag,
job og videreuddannelse.
Knap 280 deltagere fra 48 fag levendegjorde
budskabet. Det blev også fremhævet af statsministeren, da hun åbnede mesterskabet. Hun sagde til deltagerne, at de er rollemodeller og ambassadører for erhvervsskolerne.
- En studentereksamen er ikke meget værd
i sig selv. Det er en erhvervsuddannelse til gengæld. I lærer et fag. I mestrer et arbejde. Og I kan
forsørge jer selv, sagde Helle Thorning-Schmidt.
29 fag var med i selve konkurrencen - resten
var med som demonstrationsfag. DM i Skills 2015
bliver holdt i Bella Center i København den 8.-10.
januar 2015.
Se mere på skillsdenmark.dk

AMU skal være mere synlig
Den Tværgående Udviklingspulje skal i 2014 øge interessen for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) ved at pege på fordelene og udbyttet af kurserne. De senere år
er antallet af kursister nemlig faldet.
En af årsagerne er manglende viden hos målgruppen. Derfor afsætter Undervisningsministeriets Tværgående Udviklingspulje 13 millioner kroner i 2014 til at udbrede kendskabet ved at fokusere på to temaer: Styrket anvendelse af digital læring
i AMU og Fokus på motivation og læringsudbytte i AMU.
I praksis sker det ved, at efteruddannelsesudvalg, AMU-udbydere og VEU-centre
kan søge penge til relevante projekter. Ansøgningsfristen er 13. maj 2014.
Læs mere på uvm.dk

Erstatning for
manglende håndtryk

21 mio.

Da Michala Mosegaard sidste sommer skulle til eksamen i matematik på Herning HF og
VUC, ville censor ikke trykke hende i hånden.
Han havde inden eksamen meddelt uddannelsescenteret, at han var muslim og derfor ikke
ønskede at give hånd til kvinder. Og det blev
meldt ud på institutionens intranet.
Michala Mosegaard klagede til Ligebehandlingsnævnet, som nu har afgjort, at Herning HF
og VUC sammen med den skole, hvor censor
var ansat, skal betale eleven en erstatning på
2500 kroner, da der var tale om forskelsbehandling på grund af køn.
"Ligebehandlingsnævnet lægger vægt på,
at beskeden fra censor er omfattet af ligebehandlingslovens forbud mod chikane på grund
af køn, idet beskeden kunne krænke de kvindelige elevers værdighed og skabe et nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima,"
skriver nævnet.
Den muslimske censor nægter dog ikke at
hilse på kvindelig elever. Han har i stedet hilst
på dem ved at lægge en hånd over sit hjerte
og bukke let, mens han ser dem direkte i øjnene. Den hilsemåde vil fremover blive brugt over
for alle køn for at undgå forskelsbehandling.

Så mange kroner omsatte 1.262 medlemmer af
Uddannelsesforbundet for
via Forbrugsforeningen i
2013. Dermed opsparede
de 1.163.667 kroner i bonus svarende til 922 kroner
per medlem i snit.
Typisk har Uddannelsesforbundets medlemmer
købt rejser hos Spies og
Star Tour, benzin hos UnoX, elektronik hos især Fona
og byggemarkedsartikler
hos Silvan. Hertil kommer
masser af køb hos over
600 tøj- og skoforretninger over hele landet.
Alle medlemmer af Uddannelsesforbundet kan
handle i cirka 4.600 butikker med rabat via Forbrugsforeningen. Læs mere om
dette og andre medlemstilbud på uddannelsesforbundet.dk

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
Bo på Manhattan – det rigtige new York

Andre rejsemål:
Barcelona, fly, 5 dg/4 nt
Madrid, fly, 5 dg/4 nt
Firenze, fly, 5 dg/4 nt
Istanbul, fly, 6 dg/5 nt
Rom, fly, 5 dg/4 nt

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

2360,2395,2665,2225,2490,-

new york
m. fly fra kr.

5.330
pr. person
6 dg / 4 nt.

Top faglige besøg i New York:
• Foredrag m. dansk journalist
• Harlem tur inkl. gospel
• Musical på Broadway

Pris er p.p. i flersengsværelse på hostel

Kontakt Anne
på tlf: 46 91 02 59

ankr@team-benns.com
www.team-benns.com

Mød os på
facebook.com/TeamBenns

Til medlemmer af Uddannelsesforbundet

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

Du har mange fordele i Lån & Spar
som medlem af Uddannelsesforbundet.
For eksempel kan du få et billån til en
attraktiv og lav rente – faktisk blandt de
allerlaveste.
Bliv bedre kørende
Du kommer langt på bilmarkedet i dag for 100.000 kr. Og hvis
du lægger 20% i udbetaling, så bliver du godt kørende på en
meget lav rente. På lsb.dk/uddannelsesforbundet kan du se,
hvad det koster at låne. Du kan lave forskellige beregninger
på forskellige priser og finde det lån, der passer dig bedst.
Køb med det samme
Når du har fundet den bil, du vil have, er det rart at kunne
slå til med det samme. Det kan du med et Bilkøbsbevis fra
Lån & Spar. Så hvis du allerede er på udkig, så lad os lave en
præcis, personlig beregning over, hvor meget du kan låne
– og få et Bilkøbsbevis. Så er pengene klar, når drømmebilen
dukker op.

Køb bil til
100.000 kr.
for bare 911 kr.
om måneden*

*Priseksempel: Bilens pris 100.000 kr. Udbetaling (20 %) 20.000 kr.
Lånebeløb 80.000 kr. Månedlig ydelse 911 kr. Rente 4,45 %. Løbetid
10 år. Debitorrente 4,52 %. ÅOP 6,77 %. Gebyr til banken 4.500 kr.
Gebyr til andre 3.680 kr. Samlede renter i perioden 21.148 kr. Tilbagebetaling i alt 109.328 kr. Renten er variabel, angivet p.a. og gældende
pr. 1. august 2013. Lånet forudsætter kreditgodkendelse. Bilen skal
kaskoforsikres. Udgifter til forsikring er ikke medregnet.

Besøg lsb.dk/uddannelsesforbundet og se, hvad dit billån
vil koste. Ansøg online hele døgnet og få hurtigt svar.
Du kan også ringe på 3378 1965.

Få hurtigt svar. Kontakt Lån & Spar.
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NYE BØGER

Redaktionen har modtaget følgende
bøger. Nogle af dem vil blive anmeldt
i kommende numre af Uddannelsesbladet.

Et nyt liv

Af Kirsten Ahlburg & Morten Ahlburg.
Turbine 2014. 80 s. 179 kr.
Kaffe - og lidt mere

Af Carina Bagge & Anna Soele
Zachau Johansson. Alfabeta 2014.
120 s. 210 kr.
Kina – fra kejserdømme
til kapitalisme

Af Mette Holm. Frydenlund 2014.
126 s. 139 kr.
Matema10k.
Matematik for stx A-niveau

Af Thomas Jensen m.fl. Frydenlund
2014. 400 s. 299 kr.
Opfindsomhed

Af Lene Tanggaard. Gyldendal
Business 2014. 71 s. 99,95 kr.
Studieliv uden stress

Af Thomas Pape. Turbine 2014.
182 s. 249 kr.
Magt og mennesker

Af Ulrik Grubb m.fl. Gyldendal 2014.
200 s. 195 kr.
Projektkompetencer

Af Signe Holm-Larsen & Ulla Sverrild.
Dafolo 2014. 229 s. 268 kr.
Politik – kultur, konflikt
og konsensus

Af Jesper Hjarsbæk. Columbus 2014.
205 s. 138,40 kr.
Ind i samfundet

Af Jens Folke Harrits & Morten Hansen
Thorndal. Columbus 2014. 224 s.
138,80 kr.
Historie i levende billeder

Af Rasmus Falbe-Hansen. Columbus
2014. 176 s. 129 kr.

ANMELDELSER

Psykologi. Aktuelle teorier og nyere
forskning
Af Ulla Søgaard. Gyldendal 2013. 292 s. 244 kr.

”Psykologi er læren om menneskets psyke og
adfærd. Psykologi er et komplekst fag. Det repræsenterer flere faglige spor, som ikke altid har
været enige om, hvordan mennesket skal beskrives, og hvilke metoder der er egnede til at beskrive mennesket. (…) Psykologien som fag arbejder med at udforske og forstå, hvordan mennesket sanser, indlærer, reagerer, tænker, føler og
udvikler sig.”
Således indledes kapitel 1 i Psykologi. Herefter følger en liste med eksempler på psykologiske problemstillinger: Hvilke vaner har du? Hvordan kan du indlære og huske mere effektivt? I
hvilke situationer oplever du vrede/angst/glæde/sorg? mv.
Som det fremgår, er bogens indhold lige på
emnet. Relevant og formuleret seriøst og tilgængeligt for målgruppen af elever på gymnasialt niveau. Allerede i dette første afsnit får læseren
også præsenteret en vigtig præmis i faget psykologi: Der er ikke enighed om én bestemt måde at
forstå den menneskelige psyke og adfærd. ”Psykologien som videnskab søger at opstille lovmæssigheder (teorier) for, hvordan mennesker sanser, indlærer, reagerer, tænker, føler og udvikler
sig under givne omstændigheder”. Et kort kig ind
i en faglig diskussion.
Teksten ovenfor er et sigende eksempel på
hele bogen. Først præsenteres faget, senere forskellige temaer, og herefter beskrives og karakteriseres. Det repræsenterer flere fag - får vi at
vide - og kan karakteriseres ved, at det arbejder
med ”at udforske og forstå” med henblik på at blive klogere på ”… hvordan mennesket sanser…”.
Psykologi er altså en sand lærebog. Læseren
får ikke alene viden og informationer, men gennemgår selv i en ført bevægelse en udviklende
læreproces. Arbejdes der med bogen fra ende til
anden, får læseren tilligemed mulighed for at blive
indført i analytisk tænkning, relevant videnskabsteori og filosofihistorie. Med kendte og ukendte
temaer fra menneskelivet som arbejdsemne bliver den læreproces så i sig selv en kvalificering,
der rækker ud over den aktuelle situation.

Alt i alt: Forfatteren/teksten ”taler op til læseren”. Når et universitetsfag skal omsættes til noget
forståeligt og anvendes i et andet læringsmiljø er
en af udfordringerne at finde et sprog, som hverken er for klinisk eller for dagligdags. Den balance holder Ulla Søgaard uden vaklen i denne bog.
Når lærestof er komplekst, forfalder mange
forfattere til en - ofte usmagelig - insisteren og
nærmest voldpropper information og viden ned i
halsen på læseren. Understøttet af store mængder af lagkager, faktabokse og spørgsmålskasser
i sodavandsfarver. Det undgås helt i denne bog.
Den indeholder nogle få skemaer med oversigter. Fx i afsnittet om kvantitativ og kvalitativ forskning. En liste med ”styrker” ved den nævnte metode og en liste med ”svagheder”.
I øvrigt et fint afsnit med en enkel indføring i
forskellige forskningsmetoder, der bruges i psykologien. At opstille hypoteser, udvikle teori og
lave undersøgelser er en central opgave for psykologien, ”fordi det giver mulighed for at foregribe uhensigtsmæssige forhold i menneskers liv”.
At forsøge at gribe ind, støtte og påvirke. Hvordan arenaen for det kan se ud, er naturligvis særdeles relevant i undervisningsfag som psykologi.
Der er selvsagt også masser af politisk
sprængstof i det univers. Hvad enten det handler om ”det virkelige liv” med reklame, sundhedskampagner og lignende. Eller kliniske eksperimenter som det gammelkendte om ”Lille Albert”
(genfortalt side 18).
Bogens undertitel er ”aktuelle teorier og nyere forskning”. Uddrag fra den nyere forskning bliver behandlet i kapitel 9, og præsenteres som baseret på et holistisk menneskesyn. I denne nye,
såkaldt integrative psykologi og integrative psykoterapi har ”ingen bestemt psykologisk metode
forrang. Det enkelte psykologiske perspektiv er
dermed reduceret til fordel for det overblik, det
giver at inkludere flere psykologiske discipliner
og metoder”. Og videre: ”der må (derfor) nødvendigvis opstå uenigheder eller modsigelser (...) Sådanne uenigheder er (…) ikke bare uenigheder,
men ”meningsfulde uenigheder” (…) der i virkeligheden supplerer hinanden. Integrativ psykologi
sigter mod at rumme og sammenføre uenigheder
samt modsigelser i faget psykologi” (s. 250-251).
Teksten lægger op til diskussion, ny læring
og ny forståelse af almene temaer og problem-
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stillinger. Til supplement for teksten benytter
forfatteren tre ikoner, som optræder med mellemrum i brødtekstens margen. I henviser til et
andet afsnit i bogen, E henviser til en relevant
hjemmeside, og O henviser til opgaver mv. på
bogens hjemmeside. Der er altså gods til at arbejde med forskellig iver og interesse.
Ud over introduktionskapitler indeholder bogen kapitler med følgende overskrifter: Psykologiens fagområder, Perception, Indlæring, Udvikling, Motivation, Socialpsykologi, Identitet –
personlighed og rolle og afsluttes med kapitel
9 om Integrativ psykologi. Herefter litteraturliste, billedoversigt og register.
Min allerbedste anbefaling.
Marianne Bindslev

Retorisk feedback i lærerteamet. En
metode til udvikling af gode lærerroller
Af Michael Lykke. Akademisk 2012. 80 s.
229 kr.

Vil du gerne være en bedre lærer? Spørgsmålet
rettes i mange forskellige varianter til os lærere – igen og igen. Stribevis af velmenende oplægsholdere og pædagogiske nye og smarte systemer introduceres for at gøre os lærere
bedre og bedre. Det forventes, man skal svare
ja, når man bliver spurgt sådan (og så bekende, at man er ikke er god nok). Jeg gætter, at
jeg ikke er den eneste lærer, der er træt af alllltid at skulle forbedre sig?
Om man er god eller dårlig, bliver der ikke
spurgt om i den meget instruktive og lettilgængelige udgivelse om retorisk feedback. Her
handler det ikke om at blive bedre, men om,
hvad man kan gøre for at komme igennem med
det, man sætter sig for i klasserummet. Konkret
og uden pegefingre.
Vil du gerne komme igennem med det, du
sætter dig for med eleverne? Jeg tror, at man
over hele linjen vil svare ja tak.
Retorisk feedback giver en klar og ligetil opskrift på, hvordan man i et lærerteam kan give
hinanden supervision. Det kræver blot en lille
smule forberedelse. Først skal man sætte sig
ned sammen og udpege de roller, en lærer påtager sig i undervisningen. Michael Lykke hæv-

der, at lærerfunktionen består af en række roller
som fx kan kaldes ekspert, igangsætter, klasserumspoliti, dommer og meget andet. Derefter skal man have en kollega med ind i klassen
for at se, hvad man gør i de forskellige roller.
Og kollegaen skal samtidig se, hvilke virkninger det har på eleverne. Michael Lykke nægter at spørge, om man er god eller dårlig i disse
roller. Det er en central pointe hos Michael lykke. Han vil have kollegaen, der giver feedback
til at iagttage, hvad man konkret gør i de roller,
man har sat i fokus, og hvordan det faktisk påvirker eleverne. I den retoriske videnskab taler
man om, at et menneske optræder i forskellige roller, kaldet forskellige personaer. Det forklarer bogens titel.
Det virker overordentligt overbevisende, når
Michael Lykke påpeger, at man skal se på de
forskellige roller, en lærer udfører, og dermed
undgå, at supervisionen kommer til at virke som
en kritik af den superviseredes hele person.
Bogens anvisninger kan sagtens bruges til
selvstudium. Man kan med godt udbytte bruge
bogens ideer i øvelser, man laver med sig selv.
Hvis du ikke tror, du kan få dine team-kolleger
med i en feedback-proces, kan man bruge bogen til at sætte tanker i gang om ens egen undervisningsprakis.
Steen Gotlieb

Teknologi og filosofi 2
Af Mikkel Guldhammer Sparsø. Systime
2013. 152 s. 144 kr.

I disse år efterlyser politikere, erhvervsfolk, organisationer, uddannelsespersoner og mange andre større og bredere viden hos vore elever. Viden, som går ud over det enkelte håndværk, det
enkelte skolefag eller den enkelte uddannelse.
Samtidig ønsker de samme personer, at eleverne skal kunne forholde sig til de større emner i
samfundet - og i deres eget liv. Kort sagt: man
vil gerne have mere filosofi ind i uddannelserne.
Lad det være slået fast fra start: denne bog
kan give nogle af vore elever, kursister og studerende større dybde i deres indsigt og skabe mere forståelse for nogle universelle problemer. Men det skal også fremhæves, at der

er tale om kompliceret stof på højt niveau, som
kræver koncentration og et veludviklet ordforråd
at kapere. Det gør dog på ingen måde bogen
unødvendig - endsige irrelevant. Men det betyder, at læreren skal planlægge brugen af denne glimrende bog meget nøje og omhyggeligt
udvælge de konkrete faglige sammenhænge.
Med bogens særlige fokus på begreber som
teknologi og videnskab, etik og ansvar, erkendelse og bevidsthed, logik og argumentation
har forfatteren slået tonen an til en bog med et
meget højt abstraktionsniveau. Dog er bogens
indfaldsvinkel det praktisk-filosofiske, og denne nummer to er tænkt som supplement til forløberen Teknologi og filosofi 1, som havde et
mere teoretisk, idehistorisk perspektiv.
Det ses tydeligt i bogens vældig gode og
yderst relevante opgaver til flere niveauer her kan elever og studerende alle være med
på hver deres måde: nogle ud fra en meget filosofisk-teoretisk vinkel, andre ud fra en konkret-praktisk vinkel. Gennem hele bogen er
den ofte svære tekst suppleret med velvalgte
billeder, forklarende grafer, faktabokse o.l., hvilket alt sammen letter tilegnelsen. Desuden fornemmer man tydeligt, at forfatteren omhyggeligt har arbejdet med sproget og med held og
dygtighed har valgt ord og formuleringer, som
ikke bare kan læses, men også forstås af nutidens elever og studerende.
Bogen indfører elever og studerende i en
række aktuelle, teknologifilosofiske temaer
gennem tekster, spørgsmål og cases - fx miljøetik og dyrevelfærd eller kunstig intelligens.
Det hele virker godt gennemarbejdet og viser meget stor spredning mellem de vidt forskellige aspekter, som slet ikke kun er relevante i egentlig filosofiundervisning, selv om det er
udgangspunkt for bogen.
Tilsammen er Teknologi og filosofi 1 og 2
tænkt som grundbøger til det egentlige filosofifag, men som forfatteren selv i forordet antyder konkrete tværfaglige projekter med fx biologifaget, ser denne anmelder særdeles gode
og yderst relevante muligheder for at bruge måske enkelte kapitler fra bogen i sådanne projekter. Dog skal man på vore skoler nok vare
sig ved at bruge filosofnavne som Kant, Løgstrup og Descartes, mens begreber som dyre-
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velfærd eller miljøetik lettere vækker genklang blandt vore elever og studerende.
Ved omhyggelig planlægning og velovervejede projekter kan denne bog eller
dele af den anbefales på det varmeste til
vore elever på KVU, htx, hf o.l. Til gengæld
bør bogen købes til biblioteket og til de
mange undervisere med fag grænsende
op til de mange spændende aspekter. Alt
i alt en tung, men yderst relevant bog til
undervisning og fordybelse.
Ole Fournais

Læringsmål og læringsmåder.
Undervisningsdifferentiering
i praksis
Af Bodil Nielsen. Gyldendal 2013.
100 s. 119 kr.

Jeg hev energisk fat i denne udgivelse,
fordi jeg troede, at der var god inspiration og opskrifter på, hvordan man kunne
formulere tydelige læringsmål for sine
elever og ikke mindst tilpasse undervisningen til de forskellige elever. Bogen er
skrevet til folkeskolens lærere, men der
måtte da være noget at hente i andre
sammenhænge. Klare læringsmål måtte
på mange måder sætte gang i en sund
læringsappetit, tænkte jeg.
Jeg blev klogere. Allerede i første linje er tonen slået an. Her forkyndes det, at
”meningen med læringsmål og undervisningsdifferentiering er, at flere skal lære
mere”. Det er et stort mål. Det er tilsyneladende også et selvindlysende og banalt
mål. Kan nogen være imod? Kan nogen
tillade sig at være imod?
Hver sætning i denne publikation er
gennemsyret af en blind tro på, at alt vil
gå meget bedre, hvis bare der er tydelige læringsmål for en selv og for eleverne. Læringsmålene vil ikke mindst gøre
det nemmere at evaluere undervisningen,
hedder det. Der skrives direkte, at ”elevernes læringsmål skal formuleres så præcist som muligt, fordi det hjælper eleverne med at lære, og fordi det hjælper læ-

reren med at lede. Læringsmålene skal
også formuleres præcist, fordi det så bliver muligt for læreren at evaluere, hvad
det ser ud til, at eleverne har lært, og hvad
de ikke har lært af det, der var målet for
undervisningen.”
Javel! Her er det nærliggende at tænke, at evalueringen er blevet undervisningens dybeste mål. Pædagogisk selvsving.
Bogen igennem får vi vist forklarende
trekanter, der illustreres med bokse med
pile fra og til. Der er cirkler med numre, og
vi præsenteres for teser med bullets. Og
det skal alt sammen få os til at fatte læringsmålenes og undervisningsdifferentieringens herlighed. Doktrinen om, at alle
skal lære så meget som muligt gentages
med mellemrum. Strambuks!
Vi hører desværre ikke om praktiske
erfaringer. Vi læser ikke en stavelse om
noget, der er prøvet af med stor, lille eller ingen succes. For dogmerne om læringsmål, elevforudsætninger og læringsmåder skal åbenbart ikke diskuteres. I
hvert fald ikke i denne bog. De skal implementeres.
Man kunne forestille sig, at talen om
læringsmål for den enkelte elev og for
klassen og talen om, at eleverne havde
forskellige forudsætninger, og at læringsmåder alt sammen var noget, der skulle åbne undervisningen, gøre den mere
fleksibel og give plads til elevernes forskellighed.
Det tror jeg ikke vil blive resultatet af
denne bog. Tværtimod. Hvad der kommer ud af denne bog, bliver stram læringsdisciplin, både lærer og elever låst
i firkantede rammer og total individualisering. Det bliver også farvel til klassens
fællesskab, undervisning som opdagelse, plads til det uventede og elevernes
medvirken til at forme undervisningens
indhold og forløb.
Der bliver ikke længere tale om at lære
for livet. I konkurrencestatens moderne
undervisning hedder det lære for evalueringen.
Steen Gottlieb

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. 70 10 00 18.
Du kanogså 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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MINDEORD
Ulla Lunde Johansen
Den 2. januar mistede vi vores
gode kollega Ulla.
Ulla blev syg kort før
sommerferien, og vi var så småt
begyndt at vænne os til tanken
om, at hun ikke kom tilbage som
underviser igen, men derimod ville
begynde på sit velfortjente otium
efter raskmelding. Sådan gik det
desværre ikke.
Ulla var oprindeligt
uddannet på kontor, men fik
mod på en fremtid som lærer.
Hun tog derfor hf på Odense
Forberedelseskursus, fortsatte på
lærerseminariet og var fra 1985
og frem til sin død ansat på VUC
Odense, hvor hun underviste i
dansk og engelsk.
Ulla var med sit glade og
positive væsen en skøn kollega
og med sin ro og tålmodighed
en fantastisk underviser. Hendes
arbejds- og livsglæde, hendes
begejstring for undervisningen
og tro på værdien af
voksenuddannelse smittede af og
gjorde hende særdeles afholdt af
såvel kursister som kolleger. Ulla
havde overskud til at hjælpe, og
ikke mindst nye kolleger nød godt
af hendes viden, hjælpsomhed og
entusiasme.
Mange kolleger vil også huske
Ullas engagement og energi
under lockouten - den sidste tid,
vi havde sammen med hende, før
hun blev sygemeldt.
Ulla blev af alle betragtet som
tidløs, uden alderstegn og som
en jævnaldrende, på trods af, at
fødselsattesten var underskrevet
5. maj 1945. Vi havde undt hende
mange gode år endnu, for hun var
slet ikke færdig med livet, og vi vil
savne hende i hverdagen på VUC
Odense.
Æret være Ullas minde.

kurser, møder mv.

Inklusion af psykisk sårbare unge
Konference om, hvordan vi styrker overgangen og
fastholder de unge i ungdomsuddannelserne?
Målgruppe:
Undervisere, vejledere og ledere på ungdomsuddannelserne samt alle med interesse i arbejdet
med sårbare unge.
Konferencen vil blandt andet
• dele viden og erfaringer fra den praktiske undervisning af sårbare unge
• give viden om psykiatri, socialpædagogik og diagnostik for at øge støtte og vejledning
til udsatte unge
• få inklusionsdebatten ind i vejlednings- og uddannelsesinstitutionerne

Fra programmet:
•S
 tore krav til alle – større krav til de sårbare
v/lektor Søren Langager, DPU
• Hvem er de unge, hvad kendetegner dem?
v/erhvervsrådgiver Anette Bloch og erhvervspsykolog Ditte Charles, Psykiatrifonden
• Støttemuligheder under uddannelse
v/socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv
• Ung og sårbar – eller psykisk syg? En psykiaters syn på uddannelsessektorens
opgaver over for unge med ADHD, autisme, angst og depression
v/psykiater Torben Isager
• Underviserens syn på opgaven. Kan man inkludere alle? Hvad er det, der virker?
v/Jannik Bayer, leder af specialfunktionen autisme/ADHD, Socialstyrelsen
• Inklusion kræver demokratisk proces
v/psykolog Camilla Dyssegaard
• Betydningen af at følge til dørs – springet
v/UU-vejleder Lars Thomsen, Københavns Komune, speciale AST (Autisme Spektrum Forstyrrelser)
• Stand-up om ADHD
v/Anders Stjernholm, stand-up komiker og ambassadør for EN AF OS
Desuden er der workshops begge dage (se det fulde program på nettet).

Tid:
10. og 11. september 2014, begge dage kl. 9.00-16.30

Sted:
Hotel Crowne Plaza, Ørestads Boulevard 114-118, 2300 København S

Pris:
3.300 kr. ved tilmelding senest den 1. april 2014
4.000 kr. derefter - tilmelding senest den 10. juni 2014
Prisen dækker to konferencedage inkl. forplejning

Festmiddag onsdag:
3-retters buffet inkl. øl, vand eller vin ad libitum i to timer. Pris 500 kr. pr. person

Tilmelding:
på www.uddannelsesforbundet.dk senest d. 10. juni 2014

Overnatning:
Grete Pedersen, Katrine Wulff og
Anna Elisabeth Lunders

Enten på Crowne Plaza til særlig pris eller på Hotel CABINN i København S
Konferencen arrangeres af Uddannelsesforbundet i samarbejde med Danmarks Lærerforening,
Handelsskolernes Lærerforening, Psykiatrifonden og UU-København.

Se mere på www.uddannelsesforbundet.dk
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Den pædagogiske
trosbekendelse
”Vi forsager den gamle ekskluderende skole. Vi går ind for hele mennesker, vi elsker
netværk, vi holder fokus på faglighed, vi vil
skabe læringsmiljø for alle, vi er tilhængere af videndeling, sparring og dialog, vi elsker proaktive værktøjer, vi er ikke tilfredse med synsninger, vi elsker udviklingsrum,
læringsrum og ledelsesrum. Vi tror på kompetencernes mangfoldighed og den livslange læring.”
Amen, får man lyst til at tilføje…

(Citat fra bogen Dansk i skred)

Der er tæt
med klicheer i
skoledebatten

Fuck, hvor har vi brug
for en opstrammer, når det
gælder det danske sprog,
den engelske afsmitning og
klicheerne i den pædagogiske
debat. Formanden for Dansk
Sprognævn, professor Jørn
Lund, giver den gas i en
ny bog med 52 sproglige
opstrammere.
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{ A f D o rt h e P l e c h i n g e r - foto : s c a n p i x }

Det danske sprog trænger ifølge din bog
til opstrammere. Hvad er lærernes ansvar i det?
- Dine lærere deler jo ansvar med dem, der
har undervist deres elever før. Men det er
også et samfundsanliggende og en forudsætning for demokratiet at sørge for, at
en befolkning er veluddannet og kan følge
med. Timerne i dansk er faldet meget voldsomt: For nogle år siden viste en opgørelse,
at elever i dag har 40 procent færre timer i
dansk end den generation, der havde dansk
i 1950’erne og 1960’erne. De har derfor
ikke den samme sikkerhed i det sproglige.
Som lærer skal man derfor vænne sig til, at
der er færre, der behersker grammatikken
og de formelle sproglige regler, at de unge
læser mindre litteratur, og at de er meget
påvirkede af engelsk sprog og amerikansk
kultur. Samtidig skal man vænne sig til, at
den nye generation har andre sprogvaner,
og at ord, som kan lyde meget grove og provokerende for den ældre generation, ikke
skal tages så alvorligt.
Er det bare noget, vi må vænne os til?
- Man skal lære de unge at kunne kommunikere med andre end deres egen generation, og at hvis man skriver fuck i en ansøgning, har man ikke så stor en chance.
Som lærer har man nogle store sproglige
opgaver i dag. Det kan være ganske hårdt
arbejde. Også fordi der er så meget kamp
om opmærksomheden; læreren skal hele
tiden konkurrere med de håndholdte medier og skærmundervisningen, hvor hver
elev har sin skærm slået op med vidt forskellige billeder. Dermed er den fælles samtale også svær at holde fast i.
Hvad kan læreren konkret gøre?
- Dyrke de mundtlige og skriftlige genrer.
Det er en mægtig god bagage at give eleverne med, at de ikke bare skal udveksle
små korte meddelelser eller sms’er, men
arbejde med længere forløb. Det får man
jo brug for, uanset hvad man skal arbejde
med senere i forløbet, og både lærerne og
skolen skal sørge for, at eleven er i stand til
at formulere sig i et nuanceret dansk sprog
om verden omkring sig. Det kræver, at eleven har et godt ordforråd og følger med i

samfundet. Vi skal lære unge at bruge sproget med den rigdom, det har, og det er så
skolens opgave – også dine læreres. Eleverne skal møde dansk litteratur, både den
nutidige og den ældre. Det åbner for kulturarven og rummer mange ord, man ikke
kender i forvejen. Her kan vi i øvrigt lære
noget af islændingene, som elsker deres
gamle sagaer, men også af de andre europæiske lande, der har været optaget af at
føre klassikertraditionen videre. Det er sådan set kun lille Danmark og de andre skandinaviske lande, der har haft svært ved at
motivere lærerne og eleverne til at tage deres sprog alvorligt.

lidt forberedelse på bestemte, faglige områder. På Danmarks Lærerhøjskole var der
tidligere et institut for hvert fag, men pludselig hed det alt sammen noget med psykologi, og så blev der selvfølgelig udviklet
en terminologi for at dække den nye virkelighed. Men jeg er i min bog også meget
ude efter erhvervssproget og børssproget
og alle klichéerne. Det er også er en slags
signalord, der viser, om man er med på…
… beatet?
- Ja, det er jo det, man siger. Man signalerer professionalisme med det. Når man
italesætter noget i stedet for at tale om det,
er det også løftet op på et højere niveau.

Og så er der lærernes eget sprog: Hvad
mener du, når du i kapitlet ”Synsninger
om værenskompetence” skriver, at det
pædagogiske sprog i højere grad vil imponere end inkludere?
- Jeg synes, at meget af den pædagogiske
debat består i, at man producerer et nyt ord
og tager en lille tur med det, og så ligner
verden sig selv igen. I gamle dage talte man
om differentieret undervisning for at kunne
holde eleverne i samme klasse. Nu taler man
om inklusion. Det er jo i virkeligheden det
samme: at man vil holde dem sammen uanset vilkår. Og så er der mærkesagspædagogikker, skolen i lokalsamfundet, den globale skole, den nye nordiske skole og så videre – der er tæt med klicheer i skoledebatten. Læringsbegrebet er heller aldrig blevet folkeligt. Læring som noget andet end
undervisning? Det har folk altså svært ved
at forstå. Jeg har stor respekt for undervisning og pædagogik og har beskæftiget
mig meget med det, men jeg synes nogle
gange, lærerne fortjener nogle bedre ord til
at dække deres virkelighed. Det er også et
sprog med mange banaliteter: At man går
ind for kvalitet for eksempel. Jamen, hvem
gør ikke det? Jeg kender da ingen, der går
ind for dårlig kvalitet. Der er altså noget at
komme efter i den verden, hvis man vil tale
et klart sprog.

Men er du alt i alt en bekymret mand i
forhold til den sproglige udvikling herhjemme?
- Det danske sprog skal nok klare sig, og
det er interessant at følge, hvordan det hele
tiden tilpasser sig de nye udtryksbehov, vi
har. Det er jo dét, et sprog skal kunne, og
vores sprog kan faktisk det hele. Derfor synes jeg heller ikke, der er nogen grund til
panik. Vi har ikke ryggen mod muren. Jeg
kan glæde mig over meget af det, der er
sket siden min egen skolegang, at unge
mennesker for eksempel er mere frimodige og taler mere med i dag. Dengang var
eleverne mere kontrollerede, i dag handler
det om voksnes manglende autoritet. Det
er godt, at eleverne ikke har den angst, som
de havde før, men nu er det måske mere
lærerne, der har angst.

Hvorfor tror du, man især bruger den
slags ord i den pædagogiske debat?
- Jeg mener, at der på mange uddannelser er for meget almen pædagogik og for

For at være gammeldags?
- Ja, men også for, om han eller hun kommer i kridthuset hos eleven. •

Blå bog:
Jørn Lund, født 1946, er professor i dansk sprog,
aktiv sprogforsker og formand for Dansk Sprognævn. Han har udgivet en lang række værker og
afhandlinger om det danske sprog, og han skriver om sproglige emner i Politiken, hvorfra en
række af bidragene til hans nyeste bog, Dansk
i skred, er hentet.
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Nye emner at tale om
– og klikke på!

DU 2

FVU

På alfabetadigital/laesverden.dk er lærervejledning,
ekstraopgaver, de indtalte tekster samt skærmguides til
at google og til at søge på YouTube.
(20220 · listkom.dk)-BS-UDB3-2014-Alle priser er ekskl. moms-Forbehold for prisstigninger og trykfejl

Læs verden består af 32 spændende, leksikale tekster.
Alle teksterne er læsebearbejdede og ligger alfabetisk,
men bindes sammen i ti overordnede emner.
I Læs verden er målet at udfordre og udvikle kursisternes
læsefærdigheder ved at inddrage smartphones, tablets og
computere, så de opnår fortrolighed med at søge viden på
internettet.
Til alle tekster er der således udarbejdet en række for
skellige netopgaver; man kan fx google ord, artikler og
billeder og søge på YouTube efter relevante klip.
Til yderligere støtte for læseprocessen er alle tekster
suppleret med flotte fotos samt de mere velkendte forfor
ståelsesopgaver, læseforståelsesspørgsmål og orddelings
øvelser.
Læs verden udkommer 1. april.

You
Tube

af Christina Helleshøj, Louise B. Emmering
og Hanna Niemann
160 sider
Kr. 225,-

Forudbestil bogen på alfabetaforlag.dk
Vognmagergade 11 · 1148 København K · Telefon 3691 7070 · info@alfabetaforlag.dk · alfabetaforlag.dk

