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

Kan du spare penge
på dit billån?

variab

*

el ren
te

Nu har Uddannelsesforbundet sørget for, at det kan blive billigere
for dig at have bil. Som medlem kan du nemlig få et billån hos
Lån & Spar med en meget lav rente på kun 4,45 %.
Hvis du har et dyrt billån et andet sted, kan du flytte lånet til
Lån & Spar og spare penge hver eneste måned. Og du behøver
ikke at flytte alle dine konti.

Ring til Lån & Spar på 3378 1965 og
få at vide hvor mange penge du kan
spare. Måned efter måned. Du skal
blot oplyse os ganske få ting.

Du kan også låne til at købe ny bil. Det eneste krav er, at du selv
har 20 % i udbetaling og at du er medlem af Uddannelsesforbundet.

Du kan også læse mere om billån på
uddannelsesforbundsbanken.dk
Her kan du også lave dine egne
beregninger på billån.

Se et låneeksempel her:
Bilens pris 250.000 kr. Udbetaling (20 %) 50.000 kr. Lånebeløb 200.000 kr.
Månedlig ydelse 2.168 kr. Rente 4,45 %. Løbetid 10 år. Debitorrente 4,52 %.
ÅOP 5,61 %. Gebyr til banken 4.500 kr. Gebyr til andre 5.280 kr.
Samlede renter i perioden 50.310 kr. Tilbagebetaling i alt 260.090 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.

UDD_130909_Billån_187x261.indd 1

Ringer du på hverdage mellem
9 og 17, får du svar med det samme.

i samarbejde med

10/09/13 14.56
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kort nyt

"Det er ikke beskæftigelsespolitikkens opgave at hæve
uddannelsesniveauet. Når en
ledig sidder på skolebænken, så
søger han eller hun ikke arbejde,
og det er et tab for samfundet."
Chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen, DA, i Politiken

"De folk, der hele tiden taler om,
at uddannelse ikke kan betale sig,
er dem, der selv har fået en lang
videregående uddannelse. Og nu
sidder i deres gode job og ved en hel
masse om, at dem, der ikke har fået
ret meget uddannelse, slet ikke har
behov for uddannelse."
Per Christensen, nyvalgt formand for 3F, samme sted

Ulige vilkår for jobsindsats
Hvis du arbejder med at få ledige i arbejde, så har du det sværere
end mange af dine kolleger, hvis du arbejder på Bornholm, Lolland
eller Morsø. Er du derimod ansat i Gentofte, Rudersdal eller Hørsholm har du noget nemmere ved at få succes.
Det fremgår af en rapport fra SFI og KORA. Arbejdsmarkedsstyrelsen har nemlig bedt dem om at kortlægge kommunernes rammevilkår, når det gælder den lokale indsats på beskæftigelsesområdet. Og den viser, at der er store forskelle mellem kommunerne, når man ser på befolkningssammensætning og jobmuligheder
i området på baggrund af fem parametre: dagpenge, kontanthjælp,
sygedagpenge og permanente ydelser (fx førtidspension og fleksjob) samt alle ydelser samlet.
Vil du vide mere, kan du læse mere i ”Kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen”. Den kan downloades fra sfi.dk

Af lucas vagn engell

Musik førte til hurtig overenskomst
Måske skulle instrumentalundervisning være et obligatorisk fag på
TR-uddannelsen. I hvert fald gik det stærkt med at løse en konflikt,
da 3F satte musik til en blokade.
En morgen indledte 50 byggefolk en sympatiblokade i det indre København mod et polsk firma. Den blev håndhævet med kaffe og musik fra orkesteret Røde Horn. Allerede inden frokost havde det polske firma skrevet under på en overenskomst – selv om
det havde været forsøgt siden 2007.
Ifølge den ansvarlige faglige sekretær i 3F, er det dem, der håndhævede sympatiblokaden, der skal have æren. Deres indsats får
virksomhederne til at forstå, at det er en hel bevægelse, der står
bag, og ikke bare en enkelt mand fra fagforeningen, siger han.

Penge til ordblinde
bliver ikke brugt
Selv om kommunernes jobcentre i 2012 sendte flere ordblinde på
kurser end tidligere, så formår de stadig ikke at bruge alle pengene. Tilsammen sendte kommunerne nemlig 18,7 millioner kroner
af de penge, der var afsat til ordblinde, retur. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.
I alt blev 5.441 hjulpet med opkvalificerende læse-, skrive- og
regnekurser mod 3.858 året før. Alligevel forstår Enhedslistens
arbejdsmarkedsordfører Christian Juhl ikke, hvorfor kommunerne
ikke bruger de penge, der er sat af.
- De penge skal bruges, for der er et stort behov. Det hjælper
folk til at få et bedre liv. Når et menneske for første gang læser en
bog, en avis eller underteksterne på en film, så er det en revolution, siger han til Fagbladet 3F.
Aarhus er en af de kommuner, der har sendt mange penge retur.
I 2012 brugte kommunen kun en af tre millioner kroner. Problemet
er angiveligt at finde de folk, der har brug for hjælp.
- Vi overvejer at udvide gruppen, som vi tester, for at finde flest
muligt af dem, der kan bruge et ordblindekursus, siger sekretariatschef Michael Justesen fra Jobcenter Aarhus.
Kommunen har også indledt et samarbejde med to daghøjskoler.
Beskæftigelsesministeren vil gerne have brugt alle pengene.
- Jeg er naturligvis glad for, at kommunerne i 2012 har øget indsatsen. Desværre kan det også konstateres, at der stadig er kommuner, der ikke bruge de afsatte bevillinger, skriver Mette Frederiksen i en opgørelse til Folketinget.
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Kvalitet koster
Af Hanne
Pontoppidan,
formand for
Uddannelsesforbundet

STATSMINISTEREN PRÆSENTEREDE i sin åbningstale Folketinget for denne års vision for Emils fremtid.
Emil skal på erhvervsskole, og for at få Emil (og Emils
mor) til at vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen skal erhvervsuddannelserne gennemgå en reform.
Så langt, så godt.
Der er behov for en reform af erhvervsuddannelserne,
ingen tvivl om det. Der er også mange gode takter i det
forslag, der blev præsenteret dagen efter Folketingets
åbning - men der er også håbløse forestillinger indbygget.
Uddannelsesforbundet gik straks ud med meldinger
om, hvor de stærke og de svage sider var. Og pressen
var oprigtigt interesseret.
PÅ PLUSSIDEN er der
•	et længere grundforløb for de unge, der kommer direkte fra folkeskolen,
•	færre indgange, så man starter med en bredere faglighed for derefter - hen over de kommende 30 uger
- at træffe det endelige uddannelsesvalg,
•	bedre muligheder for at læse videre efter endt eud,
•	formentlig et egentligt kompetenceløft til lærerne.
PÅ MINUSSIDEN er der
• 	krav om, at kun unge, der kan opnå karakteren to i
dansk og matematik i folkeskolen, kan optages,
•	den varslede fleksuddannelse, der skal være et tilbud
til de unge, der i dag falder imellem stolene, men som
nu blot er en barberet egu, der slet ikke opfylder behovet,

•	de unge, der ikke kommer direkte fra folkeskolen, men
fx i første omgang har valgt gymnasiet og er faldet
fra, stilles over for helt urimelige krav om på dag 1
at skulle træffe beslutning om, hvilken af de 108 erhvervsuddannelser, de vil tage, for derefter at skulle
gennemføre et grundforløb på højst 20 uger,
•	den forventning, at lærerne inden for de nugældende
rammer skal levere de ekstra undervisningstimer, som
eleverne på eud skal have. Jeg er endnu engang nødt
til at spørge, om det er et pasningstilbud eller et undervisningstilbud, man ønsker at give de unge mennesker på erhvervsuddannelserne?
DE UNGE har klart givet udtryk for, at de ønsker velforberedte og engagerede lærere, der er tilgængelige i undervisningen. De har ikke ønsket flere undervisningstimer
på bekostning af forberedelsen eller på bekostning af, at
flere administrative opgaver skal løses i undervisningen.
Tilsyneladende tror regeringen, at produktivitet og kvalitet er det samme. Og igen bruger de resultatet af forårets lockout og regeringsindgrebet til at lade som om,
at denne vrangforestilling kan realiseres til gavn for de
unge. Måske skulle de have skolepengene retur? Kvalitet koster.

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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Omfattende udspil om reform
af erhvervsuddannelserne

R

egeringen har fremlagt deres udspil til en erhvervsuddannelsesreform med tilhørende fleksuddannelse. Det skete under en offentlig bevågenhed, som vi ikke har været vant til, når det
drejer sig om erhvervsuddannelserne. Det
blev da også bemærket af undervisningsminister Christine Antorini, da hun trådte
ind til det pressemøde, hvor hun præsenterede udspillet.
Det er et meget ambitiøst forslag, regeringen har fremlagt. Det er sjældent, man
ser et så omfattende og sammenhængende
udspil på uddannelsesområdet. Eksperter
har da også kaldt udspillet for "godt politisk håndværk" - uanset hvad man så måtte
mene om indholdet.

Det mest skuffende i udspillet set fra
Uddannelsesforbundet er nok den medfølgende fleksuddannelse. Det er en meget tynd kop te i forhold til det forslag, som
de nuværende regeringspartier og Enhedslisten fremlagde kort før regeringsskiftet.
Dengang havde de fire partier ikke flertal,
så forslaget blev stemt ned i Folketinget. Det
har de nu, og derfor undrer det mange, at de
ikke genfremsætter forslaget fra dengang.
De lidt firkantede regler om adgangskrav skuffer også. De risikerer at udelukke
mange unge fra en uddannelse, som de ellers godt kunne gennemføre.
Eleverne skal have betydeligt flere undervisningstimer. Lærerne skal have styrket deres erhvervspædagogiske kompe-

tencer og skal nu og da i virksomhedspraktik for at være opdateret i deres fag. Det
store spørgsmål er, hvor mange ekstra lærere der skal ansættes - eller om regeringen mener, at det skal klares med de nuværende lærere under de nye arbejdstidsregler. Altså at afskaffelsen af lærernes arbejdstidsregler efter forårets lockout skal
finansiere store dele af reformen.
Se både regeringens og Uddannelsesforbundets udspil på uddannelsesforbundet.dk *

luc

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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Konfliktkontingent
sættes ned
Ved at gøre formuen mindre og forlænge tilbagebetalingsperioden sænkes det månedlige konfliktkontingent
fra 1. november. Lockoutlån kan omlægges tilsvarende.
{ A f Lu c a s Vag n E n g e l l - Foto : H e l e n e B ag g e r }

D

en 1. november bliver konfliktkontingentet til Uddannelsesforbundet sat ned med 210 kroner om måneden. Til gengæld skal
der betales konfliktkontingent til og med juli 2017. Det besluttede den ekstraordinære kongres lørdag den 5. oktober.
Samtidig besluttede kongressen, at "strejkekassen" - det vil sige
Uddannelsesforbundets formue - ikke skal bygges op til samme niveau, som før forårets lockout. Derved vil det enkelte medlem samlet set have betalt mindre i konfliktkontingent end efter den hidtidige
model, når regningen for forårets lockout er betalt.
De lockoutede, som optog lån under konflikten, vil tilsvarende få
tilbudt en omlægning af deres lån, så deres månedlige ydelse også
reduceres med cirka 210 kroner. Men de kan også vælge at afdrage
på lånet som hidtil og dermed blive hurtigere færdig - til gengæld får
de så et halvt år derefter med et grundkontingent på kun 100 kroner.
På den måde lettes byrden lige meget for alle.
- Vi har lyttet til medlemmerne, og vores klare fornemmelse er, at
mange har brug for at få en lettelse, de kan mærke. Det får de nu. Og
selv om perioden, hvor man skal betale tilbage, bliver længere, så bliver det enkelte medlems samlede regning efter konflikten mindre, siger Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan.
Selv om forbundets formue ikke bliver genopbygget fuldt ud, vil forbundets robusthed ved kommende overenskomstforhandlinger være
intakt. Formuen per medlem bygges nemlig op til samme niveau som
andre lærerorganisationers. Det vil sige, at Uddannelsesforbundet
vil kunne holde ud lige så længe som Danmarks Lærerforening, der
også har besluttet at genopbygge deres formue til et lavere niveau
end før forårets lockout.
En del af de delegerede på kongressen mente, at man skulle holde
fast i den hidtidige model for at genopbygge formuen hurtigst muligt og
inden overenskomstforhandlingerne i 2015. Og en del mente, at Uddannelsesforbundets medlemmer burde have råd til det. Men et flertal mente
altså, at det var vigtigere at lytte til og tage hensyn til de medlemmer,
for hvem det nuværende kontingentniveau er en væsentlig belastning.
Debatten om kontingenter og formue tog så lang tid, at kongressen ikke nåede dagsordenens andet punkt om "Forbundets strategi
i forhold til den fremtidige situation med nye udfordringer". Den diskussion blev udsat til senere, dog nåede forsamlingen at vedtage en
resolution, som kan ses på uddannelsesforbundet.dk *

På forbundets hjemmeside – www.uddannelsesforbundet.dk – kan de se
de nye kontingentsatser. Her kan du også se en film med pluk fra debatten.
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Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
Uddannelsen klæder vejledere på til selvstændigt at organisere, evaluere og kvalitetsudvikle
vejledningsforløb for børn, unge og voksne om valg og gennemførelse af uddannelse samt
om valg af erhverv og karriere.



Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik
Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik kvalificerer deltagerne til selvstændigt at varetage
pædagogiske funktioner som at planlægge, organisere, udvikle og realisere opgaver indenfor
undervisning, læring og didaktik på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Uddannelsen
sikrer, at deltagerne får kendskab til den nyeste viden på det erhvervspædagogiske område
og har fokus på at kombinere denne viden med deltagernes undervisningserfaringer.

04489

Læs mere på www.viauc.dk/videreuddannelse eller kontakt chefkonsulent Solveig
Brander på tlf. 8755 1833 eller e-mail sb@viauc.dk eller studievejleder Rita Buhl på
tlf. 8755 1832 eller e-mail ribu@viauc.dk

VIA University College · Videreuddannelse og Kompetenceudvikling · www.viauc.dk/videreuddannelse
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Frit slag for

danskuddannelsen
Regeringen foreslår fri etableringsret for udbydere af arbejdsmarkedsrettet danskundervisning
til udlændinge. Det er en trussel mod danskuddannelserne, mener Uddannelsesforbundet.
{ A f D o rt h e P l e c h i n g e r - t e g n i n g n i e l s b o b o j e s e n }

D

et kan tage noget tid, før udlændinge,
der skal lære dansk, støder på og
forstår begrebet ”fri etableringsret”.
Men de vil hurtigt mærke konsekvenserne
af den, hvis et nyt lovforslag fra regeringen
om mere målrettet og arbejdsmarkedsrettet
sprogundervisning bliver vedtaget.
Det frygter Uddannelsesforbundet,
KL og Foreningen af ledere ved danskuddannelserne (FLD), der alle i deres høringssvar til lovforslaget peger på lovens
paragraf om fri etableringsret for udbydere
af danskundervisning som den største trussel: Det bliver umuligt at styre området, når
der – som hensigten er med lovforslaget –
bliver skruet op for den store volumenknap
på de kortere, mere arbejdsmarkedsrettede
undervisningstilbud, samtidig med at enhver
udbyder frit kan placere en afdeling i en hvilken som helst anden kommune end den, udbyderen er godkendt i. Det kan underminere
økonomien i kommunens egne sprogskoler
fuldstændigt, skabe usikre vilkår også for
lærerne, smadre det pædagogiske miljø og
i sidste ende blive en fordyrelse.
Som Uddannelsesforbundet skriver i sit
høringssvar, kan det blive ”endog særdeles
vanskeligt at bevare kvaliteten” med den fri
etableringsret og vil ”ikke mindst ramme de
mest sårbare grupper, der ligeledes kan
komme i en situation, hvor de skal rejse
langt for at få deres danskuddannelse”.
Regeringen lægger med lovforslaget op
til et mere målrettet, kortere og billigere tilbud til de udlændinge, der kommer til Danmark for at arbejde, for medfølgende ægtefæller, for au-pairs og studerende. De vil
fremover blive tilbudt et meget arbejdsmarkedsrettet tilbud i dansk på fem forløb
a 50 timer. Kurser i danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie er skåret væk. Kursisterne kan ganske vist fort-

sætte bagefter på en ordinær danskuddannelse og få op til fire og et halvt års dansk
i alt, hvis de går til den afsluttende modultest, men det vil højst sandsynligt blive på
en anden skole.
Den ordinære danskundervisning skal
stadig fortsætte for flygtninge og familiesammenførte, som i øvrigt får udvidet deres
ret til at lære dansk i fem år i stedet for tre.
Men spørgsmålet er, om de fremover har en
skole til deres undervisning, eller om de skal
rejse langt efter tilbuddet. Både Uddannelsesforbundet, KL og FLD frygter nemlig, at
den fri etableringsret kan komme til at medføre konkurser og lukninger af især mange
små skoler, der vil få svært ved at klare sig i
konkurrencen. Et typisk billede kan blive, at
nye udbydere vil placere sig centralt og på
attraktive steder og trække kursisterne til
de arbejdsmarkedsrettede kurser med og
dermed underminere de små skoler.
Lovforslaget kan i det hele taget betyde
en forringet pædagogisk kvalitet, når holdene spredes for alle vinde på forskellige
skoler, så det bliver svært at køre rent niveauopdelte hold. Og endelig risikerer tilsynet med undervisningen at blive rene wild

west-tilstande: Hvis en udbyder fra for eksempel Holstebro beslutter at lægge en afdeling i København, kan Købehavns Kommune ikke sige nej tak. Og den skal ovenikøbet betale for de kursister, der går der,
fordi der er frit skolevalg for kursisten. Men
den har ikke ansvaret for tilsynet med undervisningen. Det har Holstebro Kommune
– på langdistancen.
I KL’s høringssvar hedder det derfor: ”Det
er problematisk, at kommunernes mulighed
for at styre det samlede udbud af undervisning, herunder varetage tilsynsfunktion
med undervisningen, stærkt forringes og
må forventes at få uheldige konsekvenser
både for kvaliteten og det samlede ressourceforbrug på området”. Der peges også på,
at lovforslaget stik imod hensigten risikerer at blive dyrere, ”da der ikke kan drages
fordele af stordrift og kontinuitet i undervisningsforløbet”.
Uddannelsesforbundet opfordrer regeringen til at stryge den fri etableringsret af
lovforslaget og til at nedsætte en følgegruppe til at se, hvad der kommer til at ske
med udviklingen af den arbejdsmarkedsrettede danskundervisning. *

Fri etableringsret kan føre til ringere pædagogisk kvalitet
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TR i en ny
virkelighed

{ A f S i g n e Lu kow s k i }

1. august næste år træder de nye arbejdstidsregler i kraft, og lærerne skal som udgangspunkt selv
forhandle arbejdstid med deres leder. Men hvor efterlader det tillidsrepræsentanten? Uddannelsesbladet
har bedt et par tillidsvalgte give deres bud på, hvilke udfordringer de står over for i den kommende tid.

A

lle aftaler om arbejdstid er sagt op.
Fremover skal arbejdstiden tilrettelægges i dialog mellem ledelsen
og den enkelte medarbejder. Det er konsekvensen af det lovindgreb, der afsluttede
lockouten i foråret. Og selv om lovindgrebet ikke direkte forbyder skolerne at indgå
nye, lokale aftaler, har Moderniseringsstyrelsen flere gange gjort det klart, at det ikke
er den vej, man ønsker, institutionerne skal
gå. Spørgsmålet er nu, om tillidsrepræsentanterne bliver kørt helt ud på et sidespor i
spørgsmålet om lærernes arbejdstid, eller
om de tillidsvalgte er blevet vigtigere end
nogensinde.
– Vi har ikke nogen forhandlingsret på
området mere. Det betyder, at tillidsmandens rolle i forhold til arbejdstidens tilrettelæggelse bliver afhængig af, hvilken ledelse
man har, siger Ole Minnet, som er fællestillidsrepræsentant på Roskilde Tekniske Skole.

– Vi har helt tilbage fra foråret haft dialogmøder med ledelsen om OK-13. I starten af dette skoleår har de haft travlt med
AC-området, men nu tager vi processen op
igen. Vores ledelse har ikke udtrykt noget
ønske om at køre tillidsrepræsentanterne
af banen, men respekterer os fortsat som
repræsentanter for det samlede personale,
fortæller Ole Minnet.
På VUC Nordjylland har ledelsen også
inviteret tillidsrepræsentanterne med til
drøftelser om de nye arbejdstidsregler, og
Grethe Thuesen føler sig overbevist om, at
både tillidsrepræsentanter og skolens ledelse vil arbejde på at få en god proces:
– Vi er ikke gået i gang endnu, men i løbet af efteråret bliver der nedsat en arbejdsgruppe, som skal kigge på nogle ”principper” for arbejdstidens tilrettelæggelse. Det
er det, vi kan, så længe ingen tør at lave lokalaftaler, siger tillidsrepræsentanten.

Ingen lokalaftaler
Ledelsen på Roskilde Tekniske Skole har
meldt klart ud, at der ikke bliver tale om at
indgå nye lokalaftaler om arbejdstiden, men
allerede i april var de klar med en procesplan, så skolen kan få implementeret de nye
arbejdstidsregler bedst muligt. Planen indeholder oprettelse af forskellige arbejdsgrupper, som blandt andet skal se på kompetenceudvikling, nye samarbejdsformer og
forandringsprocesser. Skolens tillidsrepræsentanter sidder med i flere af grupperne og
er også med i en overordnet styregruppe.

Tillidsrepræsentanten er fortsat vigtig
En af de helt store udfordringer på VUC
Nordjylland bliver at undgå, at ledelsen
fylder lærernes skema helt ud fra skoleårets
start, når nu lærerne skal undervise mere.
– Vi har rigtigt mange kurser, som kommer ind i løbet af året, og det skal der tages
højde for i hver enkelt medarbejders tjenesteplan. Man skal ikke have pålagt et ekstra
hold, bare fordi det i skemaet ser ud som
om, man har fri. For timerne skal nok blive
fyldt ud i løbet af året. Det er altid et puslespil at få til at passe, men jeg er overbe-

vist om, at tillidsrepræsentanterne også vil
blive involveret i planlægningen fremover,
siger Grethe Thuesen.
I Roskilde ser Ole Minnet en helt anden
udfordring foran sig:
– Den største udfordring fremadrettet
bliver dialogen med medlemmerne. Det
er centralt, at vi hele tiden er obs på, hvad
medarbejderne ønsker, og hvor de gerne
vil hen. Derfor har vi holdt flere ”pizza-møder” for medlemmerne, hvor vi har orienteret om processen, og hvor vi er på vej hen.
Det er en meget vigtig opgave, men også
svær. Nogle gange bliver man selv meget
begejstret for noget, men det er medarbejderne så ikke.
Han oplever, at mange er meget slukørede efter lockouten, og har svært ved at
se, hvorfor de overhovedet skal være organiserede.
– Som tillidsrepræsentanter skal vi yde
en ekstra indsats, så folk stadig har lyst til
at være medlem af en fagforening. Og jeg
er af den opfattelse, at hvis vi ikke var organiseret i Uddannelsesforbundet, så ville
vi slet ikke blive inddraget i processen omkring de nye arbejdstidsregler. Så ville ledelsen bare køre os over.
”Det går nok”
Til gengæld oplever Ole Minnet ikke, at hans
kolleger er specielt bekymrede over de nye
arbejdstidsregler. Ikke endnu i hvert fald.
– Folk er meget fortrøstningsfulde og
regner med, at det finder vi nok ud af. Nogle
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siger, at vi bare kan møde fra ni til fem
hver dag og så holde fri, når vi går hjem.
Men det er ikke nogen god løsning. Vi
er ikke lønarbejdere, men arbejder med
at skabe viden, og derfor er det vigtigt,
at vi holder fast i en professionsstrategi.
Grethe Thuesen kan derimod godt
mærke, at hendes kolleger er usikre på,
hvad de nye regler kommer til at betyde.
– De er bange for at få en større arbejdsbyrde, for alle ved jo, hvad hensigten er: effektivisering af den offentlige
sektor. Når taxametrene samtidig falder,
får vi færre ansatte til samme antal hold.
Så lærerne mener i høj grad, at vi skal stå
sammen, og de giver også udtryk for, at
de gerne vil have en tillidsrepræsentant
med, når de for eksempel skal snakke
arbejdstid med ledelsen.

Klædt på til opgaven
Der er nok at tage fat på i den kommende tid, når røgen fra AC-området har
lagt sig og skolerne for alvor går i gang
med at diskutere, hvordan lærernes hverdag skal se ud per 1. august næste år.
Det stiller store krav til tillidsrepræsentantens evner.
– Vi skal forsøge at styre det her i den
rigtige retning, og vi skal have medlemmerne med. Så jeg er ude i en form for
projektstyring, og det kunne jeg godt
være bedre klædt på til. At være fællestillidsrepræsentant kan vel sammenlignes
med at være leder; man er leder for sin
bestyrelse og i princippet også for sine
medlemmer. Jeg kan godt savne nogle
kurser i ledelse, lyder det fra Ole Minnet. *

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

prævention–sexsygdomme–uønsketgraviditet–følelser–lyst–seksualitet–køn–grænsesætning–rettigheder

SEKSUALUNDERVISNING
FOR UNGE ER VIGTIGT!
HarduhusketattilmeldedigUGE SEX?Såfårdugratisundervisningsmaterialertilseksualundervisningpåerhvervsuddannelser,produktionsskolerogegu.Dekanbrugesitemaerogprojekteromsundhed,trivsel,seksualitetogkøn.

Hvorfor Uge Sex?
•Deflesteungeharderesseksuelledebut,nårdegårpåenungdomsuddannelse.
•Opmodhvertredjeungunder25årbliversmittetmedensexsygdom,ogantalletafaborterblandtungestiger.
•Ungepådeerhvervsfagligeuddannelserefterlyserselvseksualundervisning.

Læsmereogtilmelddigogdineeleverpåwww.ugesex.dk
“Det er utrolig vigtigt, at vi har noget seksualundervisning, når de er blevet så gamle, for sidst de
havde det, var i folkeskolen, men nu har de fået noget erfaring og har nogle andre spørgsmål”.

UnderviserpåEUD
ugesex@sexogsamfund.dkTlf.33931010
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De u(t)rolige
drenge
{ A f D o rt h e P l e c h i n g e r }

De har måske kartet rundt på stolen i folkeskolen, er blevet smidt
uden for døren, er endt med at finde en anden uddannelsesvej end
den snorlige gennem gymnasiet – men har gjort det med succes. I
dette efterår diskuterer politikerne erhvervsskolereform og måske
fleksuddannelse. Her får de gode råd med på vejen af tre af de
”utrolige” drenge, der fandt vejen og skoleglæden på erhvervsskolen,
produktionshøjskolen og den fri ungdomsuddannelse.

C

Jeg stod
en del uden
for døren
Det var ikke mange af Carsten
Lauridsens lærere i folkeskolen,
der regnede med, at han blev til
noget. I dag er han direktør for
55 på det succesfulde Ringkøbing
Maskinværksted A/S.

arsten Lauridsen, 38 år, var helt klart
en af de urolige drenge i folkeskolen.
Han var ikke ”skoledum”, som han
selv siger, men havde svært ved at sidde
stille og koncentrere sig:
– Jeg kunne ikke se fornuften i alle de
opstillinger og analyser af stile. Hvis jeg
havde kunnet se, hvad det skulle bruges til
mere fremadrettet, havde det helt klart fanget mig, men, ja, jeg stod en del uden for døren i skolen, erkender han, der i dag er direktør for Ringkøbing Maskinværksted, der
blandt andet leverer specialmaskiner og produktionsudstyr til bygge- og vindmølleindustrien, og som på trods af turbulenser og finanskriser lever godt og succesfyldt med i
alt 55 medarbejdere og stadig nye kunder.
På baggrund af sine egne erfaringer –
også med lærlinge i virksomheden – kan Carsten Lauridsen derfor godt blive bekymret
for, at politikere og eksperter taler om folkeskolekarakterer som adgangskrav til erhvervsskolerne. For selv om man ikke finder
fodfæste i folkeskolen, kan man være endog
rigtig dygtig, hvis man kommer ind på den rigtige uddannelse. Og hvad skal der ske med
dem, der bliver sorteret fra? spørger han.
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Det spørgsmål stillede hans egne forældre og skolen nok også
mange gange, da Carsten Lauridsen selv var ung. Forældrene var
bekymrede, og blandt skolens lærere var der nok også en del,
som tænkte: ”Han bliver aldrig til noget”, mener han. Faderen, der
var tømrermester, og moderen, der er lægesekretær, krævede, at
sønnen fik en uddannelse, selv om han var skoletræt. Og enden
på komedien blev, at Carsten Lauridsen tilbragte halvdelen af ottende og niende klasse i en kombination af et job som arbejdsdreng på Vindmøllefabrikken Vestas og skolegang, og han sluttede med en afgangsprøve, der var ”ikke så ringe”.
På Vestas gik Carsten Lauridsen med nogle svende, der lagde
rør op, og pludselig gav det mening at kunne lægge to og to sammen. Og da han i 1991 begyndte på efg basisår, var beskeden fra
Vestas, at hvis det gik godt, fik han en læreplads der. Heller ikke
dengang stod tilbuddene om lærepladser i kø, så Carsten Lauridsen ”hang i” på teknisk skole og tog ekstra matematik, hvor han
blev så fanget af det, at han ”lærte lige så meget på ét år, som på
tre år i folkeskolen”, siger han med et grin. Og det gav bonus. Han
kom i uddannelse som maskinarbejder – eller med nutidens betegnelse maskintekniker – og fik en læreplads på Vestas.
– Der var en respekt omkring os på teknisk skole. Vi blev betragtet som voksne mennesker. Lærerne gav os frihed, men det
var under ansvar. Hvis man ikke hørte efter, måtte man selv om
det, men hvis man ville, fik man meget ud af undervisningen. Og
når vi skulle ud og fik at vide, at bussen kørte klokken 10, så kørte
den klokken 10. Hvis man ikke nåede det, var det bare ærgerligt
for én selv. Hele undervisningen var lagt an på det praktiske – vi

Carsten Lauridsens
råd til politikerne

Kære politikere
– tænk også lige over det her:
• P
 as på ikke at sortere de forkerte fra med
adgangskrav. Jeg forstår godt, at I er nervøse
for, om erhvervsuddannelserne ender som en
skraldespand for de unge, men jeg har selv
oplevet flere unge lærlinge, som ikke er boglige
og for eksempel stærkt ordblinde, og som
ikke ville være kommet ind med adgangskrav,
men som klarer sig med topkarakterer som
håndværkere. Det ville have været latterligt at
sortere dem fra.
• H
 vis I stiller krav om et vist gennemsnit for at
komme ind på erhvervsuddannelserne, så find
ud af, hvad I skal gøre med dem, der ikke kan. Så
kan folkeskolen i stedet forsøge at modne dem,
der ikke vil lære. Jeg vil også råde folkeskolerne
til i højere grad at vise, hvad man kan bruge
undervisningen til i praksis, og hvorfor det er
vigtigt at lære det, de underviser i. Måske skal
der mere praktik ind i folkeskolen og måske i
højere grad et samarbejde med virksomhederne –
så kan man se, hvad der sker.

Foto: Helene Bagger
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kunne se, hvad vi skulle bruge det hele
til, så jeg fik blod på tanden.
Carsten Lauridsen var færdig som
maskinarbejder i 1995. Han kom endda
ud med et 11-tal, men det var egentlig
også, hvad han selv regnede med. For
han vidste godt, at han kunne noget. Det
vidste mester også, for normalt blev man
smidt ud, når man var færdiguddannet,
men Carsten og en svend mere fik arbejde på Vestas. Og så gik en række år
med arbejde her, på en lokal højttalerfabrik, på Velux, med et sabbatår som
tagtækker og dernæst tilbage til højttalerfabrikken, som imidlertid lukkede ved
juletid 2002. Og så gad Carsten Lauridsen ikke mere, at andre skulle skalte
og valte med hans ansættelse. Han ville
have sit eget. I 2003 købte han det lille
Kongevejens Smede- og Maskinværksted med tre ansatte, og herefter gik
det ud over de vestjyske stepper. Virksomheden begyndte at bygge maskiner til Vestas, hvor de tidligere kolleger
kunne huske Carsten, og også nye kunder kom til. Så alt i alt blev virksomheden hele tiden udvidet, og selv om der
kom en finanskrise ind over, er det lykkedes at vokse og blive stor, blandt andet ved hele tiden at tænke i nye baner
og tilbyde andre ydelser.
Har du mødt nogle af dine gamle
lærere?
– Ja, det har jeg. Mine egne børn har
den lærer, jeg selv havde, og som var
meget ung dengang. Det har været sjovt
at se mange af dem igen.
Har de sagt til dig, at de ikke spåede dig mange chancer?
– Nej, men der er ingen tvivl om, at de
har fulgt mig på sidelinjen. De har dog
nok heller ikke kunnet have gjort det
anderledes, for jeg var meget skoletræt, og der var sandelig også nogle af
lærerne, jeg havde dyb respekt for –
mere rod var jeg heller ikke, siger Carsten Lauridsen. *

Foto: Mikkel Østergaard
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Jeg lærte at
skarpe ind på,
hvad jeg gerne
ville
Mike Thrane Hartvig på 21 år får nogle gange lyst til at slå i
bordet, når han hører politikere tale om den snorlige vej gennem
uddannelsessystemet. Han måtte selv tage et par omveje, blandt
andet omkring Brøndby Produktionshøjskole, før han fandt ud
af, at det er verdens bedste arbejde at være pædagog.
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P

Mike Thrane Hartvigs
råd til politikerne

Kære politikere
– tænk også lige over
det her:
• J eg synes, I er fanget i et gammeldags syn på undervisningssystemet. I burde da efterhånden
vide, at der er en masse måder at
lære på og få en uddannelse på. I
burde også vide, at når I tænker
sådan, betyder det, at der sidder
en masse frustrerede piger og
drenge derude og tænker: Hvad
fanden skal jeg så gøre?
• O
 g faktisk synes jeg ikke, at den
snorlige vej altid er den bedste
eller sundeste. Tænk lige over, at
mange knubs og omveje jo også
giver vigtig erfaring!

å nogle områder er det gået stærkt for
21-årige Mike Thrane Hartvig. For eksempel går hans kun 20-årige kone Isabella højgravid rundt i køkkenet i deres ungdomsbolig, mens vi taler. Men i folkeskolen?
Der gik det ikke så hurtigt med indlæringen.
Mike Thrane Hartvig blev som helt lille opereret for to vandsvulster i hjernen, men især moderen, som er sygeplejerske, ville ikke acceptere lægernes ord om, at hendes søn aldrig kom
til at gå eller tale, og det er i høj grad hendes
fortjeneste, at Mike både kom til at gå, tale og
i almindelig folkeskole. Men han har altid haft
svært ved at læse og skrive, og måske derfor –
fordi han ikke kunne følge med – var han urolig
og sad og kedede sig i timerne. Det gik dog nogenlunde i Avedøre Skole indtil syvende klasse,
men så fik han en lille hjerneblødning, der slettede alt dét, han havde lært siden tredje klasse.
– Det var meget mærkeligt. Jeg mærkede
den ikke. Jeg var helt mig selv. Men da jeg
kiggede i en bog, fandt jeg ud af, at jeg intet
kunne huske, siger Mike, der derfor kunne begynde helt forfra – oven i slagsmålet med de
sædvanlige indlæringsproblemer. Han, moderen og lærerne fandt derfor ud af, at noget andet måtte ske.
Det var den ene barriere, men Mike Thrane
Hartvig skulle over mange på vejen, og derfor
får han ”lyst til at slå i bordet”, når politikere taler om den snorlige vej igennem uddannelsessystemet som den eneste rigtige. Det var den ikke
for ham – og flere andre, han kender, siger han.
Vi tager lige et par bump mere: I syvende
klasse kom Mike Thrane Hartvig på Præstemoseskolen, der havde specialklasser og tilbud,
der var tilpasset hans niveau. Så langt så godt.
Han vidste også godt, hvad han ville efter skolen, nemlig uddanne sig til vvs- og energiinstallatør, som han havde snuset til ved et sommerarbejde hos sin onkel.
– Jeg fandt ud af, at jeg er lærenem, hvis jeg
har ting i hænderne, siger han og tilføjer med et
grin, at det var der ikke så meget af i folkeskolen.
Mike begyndte på vvs-uddannelsen, men blev
igen syg. Denne gang med en anden alvorlig
hjerneblødning, der gjorde ham lam i venstre
side og døv på det ene øre. Så han var nødt til
at stoppe. Og hvad så nu?
– Min søster gik på produktionshøjskolen i
Brøndby. Hun er meget ordblind og havde brug
for et sabbatår til at finde sig selv. Jeg blev meget overrasket, da jeg hørte om det stærke sammenhold på stedet – jeg troede, det var sådan

et sted, man blev smidt hen, siger Mike, der
besøgte skolen og med det samme fandt
ud af, at det lige var ham. Det var noget
med stemningen.
– Alle spurgte interesseret ind til én, selv
om man var ny. Også lærerne. Det var jeg
meget overrasket over.
Mike Thrane Hartvig kom på musik- og
dramalinjen. Han har altid spillet trommer
og guitar og sprang derfor begejstret til, da
der blev plads:
– Det var fantastisk. Jeg blev placeret
lige dér, hvor jeg passede ind. Klick, siger
han og knipser med fingrene i luften.
Her gik han så i to år og udviklede sig
”sindssygt meget” og lærte, hvordan man
begår sig til en jobsamtale, hvordan man
kan gå ind i et rum og omstille sig alt efter,
hvilke grupper der er i rummet, hvordan man
taler klart, tydeligt og ikke bandende – ja,
kort sagt, hvordan man gebærder sig som
et voksent menneske på arbejdsmarkedet.
Det var også det med at tænke selv og
være med til at byde ind på undervisningen
med egne ideer, der begejstrede ham, og
at ideerne kom igennem. Det eneste, der
ikke blev sat spørgsmålstegn ved, var, at
man lagde et stort arbejde i det, man foreslog. Der var strenge krav til fremmødet.
– Hvad var det nu, straffen for ulovligt
fravær var? råber Mike ud til Isabella, som
han mødte på produktionsskolen, og som
lige nu er ved at lave dej til pizza.
Hun dukker frem i døren og siger, at man
fik chancen tre gange, ellers var det ud. De
griner begge af en konkurrence om størst
muligt fremmøde på landets produktionsskoler, hvor Brøndby vandt.
Mike, der har en tendens til at tænke
”lidt stort, abstrakt og flyvsk”, lærte også
at fokusere på et mål.
– På skolen lærte jeg at skarpe det ind
til, hvad jeg gerne ville.
Da han var i praktik på et fritidshjem og
en børnehave, fandt han ud af, at det var
det bedste job i verden at lege med børn
og lære om den pædagogiske og psykologiske baggrund. Så sammen med skolen
fik han lagt et forløb med en egu-aftale og
praktik i den lokale børnehave – hvor han i
øvrigt selv har gået. Den betragter han som
et trinbræt til først den pædagogiske assistentuddannelse, PAU, og siden til den ”rigtige” pædagoguddannelse. *
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Jeg vidste ikke,
at teater kunne
være en levevej
Hvorfor fokusere så stærkt på
faglighed i skolerne og ikke på
kreativitet? spørger Jonatan Spang,
standupper, skuespiller og tidligere
kreativ direktør på Nørrebro Teater.
Han fandt sin vej gennem den fri
ungdomsuddannelse.

D

er var engang en luksusuddannelse,
der hed den fri ungdomsuddannelse.
Den blev skabt i 1995 for at give
unge en anden indgang end den traditionelle til uddannelsessystemet og var meget populær. Den afgik ved døden, da Foghs
borgerlige regering kom til i 2001, men nåede forinden med sit fritænkertilbud at give
en retning for mange skoletrætte unge.
Jonatan Spang, 35-årig skuespiller, standupper og teaterdirektør på Nørrebro Teater indtil 2009, var en af dem.
– Jeg var ikke en af de urolige eller utilpassede drenge. Jeg kedede mig bare ad
H til i folkeskolen i Gladsaxe og vidste ikke,
hvad jeg ville, siger han, der i øvrigt blev
erklært egnet til gymnasiet, men valgte at
tage en hf senere.
Han er ikke født ind i en kreativ familie,
og havde indtil da kun dyrket teater ved juleafslutningen på skolen. Det ændrede sig,
da han mødte den fri ungdomsuddannelse.
– Jeg vidste ikke, at teater kunne være
en levevej, så det var sådan en søgende ting
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på uddannelsen. Men set retrospektivt, var
det alligevel målrettet, for jeg vidste godt,
jeg ville spille teater, siger han, der efter ni
års gaben på Marielyst Skole tog en 10.
klasse på efterskolen Smededal, hvor man
netop var ved at etablere den fri ungdomsuddannelse som pilotprojekt.
Den uddannelse blev vendepunktet, så
Jonatan Spang endte i det "ordinære" uddannelsessystem som skuespiller og i dag
lever godt af sit skuespil og sit standupshow – lige nu turnerer han med showet
Bryllup – og i en periode var han kreativ
direktør på Nørrebro Teater. Vi har derfor
spurgt ham, hvad det var ved denne uddannelse, der betød noget – og hvad han
vil råde politikerne til.
– Jeg oplevede, at der var noget, jeg
kunne, nemlig spille teater, og det gav mig
mod til senere at søge ind på den officielle
uddannelse på Teaterskolen. På den måde
blev den fri ungdomsuddannelse en forberedende uddannelse for mig. Den gav mig rum

til at afsøge, hvad jeg gerne ville, siger han.
Det var her, der blev lagt en plan med
et etårigt high school-ophold i USA med
en masse såkaldt impro-teater ved siden
af, herefter et år på daghøjskolen Nøddeknækkeren på Østerbro og et halvt år på
Vestegnens Film- og Dramadaghøjskole.
Og så var der hul igennem: Jonatan Spang
søgte ind på Teaterskolen og blev optaget.
Blandt andet derfor mener Jonatan
Spang, at det er helt forfejlet kun at lægge
vægt på fagligheden og ikke det kreative
element, når politikere diskuterer, hvad børn
og unge skal lære i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.
– Alle slår på fagligheden i uddannelsesdebatten i dag og nedgør andre ting
med ord som rundkredspædagogik og fedtefarver. Det er så nemt at score point på
den konto. Men sat lidt på spidsen: Det, jeg
brugte 10 år på at lære i folkeskolen, kan
min mobil i dag, og det eneste, jeg skriver
i hånden, er min indkøbsseddel. Det er en

illusion at tro, at vi kan se, hvad unge har
brug for at kunne om 10-20 år. Hvis de, der
starter i skole i dag, tager så meget uddannelse, som vi ønsker, er de færdige i 2034.
Og vi har ikke engang en idé om, hvad der
er brug for om bare to år. På den måde er
tankegangen bag fagligheden gammeldags, fordi politikerne fejlagtigt tror, at det,
de lærte, da de gik i skole, stadig er det vigtigste. Vi skal ikke snyde os selv til at tro
på, at vi ved, hvad der er brug for. Og nogle
gange undervurderer man kreativiteten og
tror, at det er sådan noget, nogle få kunstnere har brug for for at gøre nogle af deres kunstneriske ting. Men der er lidt mere
på spil: Kreativitet er for eksempel også at
binde kulturer sammen.
Jonatan Spang peger på en anden egenskab, som skolerne med fordel kunne træne
de unge i. Da han som kreativ direktør var
med til at ansætte unge, så han da på deres papirer, før de kom til samtale:
– Men det var altid de menneskelige

Få skræddersyet din bilforsikring
En bilforsikring skal hverken stramme over skuldreneeller stumpe
i benene. Den skal passe nøjagtigt til dig, dine ønsker og behov.
Derfor tilbyder vi Danmarks mest fleksible bilforsikring.
Prisen er skarp og fair. Og når årets bilskader er gjort op,
sender vi overskuddet tilbage til dig.
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værdier, jeg endte med at ansætte dem på. At de sagde noget, der
overraskede mig. Og det er ikke det, de lærer i skolen – det med
at stille sig op for at tale.
Jonatan Spang frygter, at vi tester os frem til et dårligere uddannelsessystem og også skaber fremtidens tabere på den konto.
Ved skolegangen på den amerikanske Homestead High School
i Wisconsin i Milwaukee fandt han ud af, at alt var bygget på test
– en multiple choice-test om ugen, hvor man knap nåede at få
den seneste test tilbage, før man fik en ny. Og det betød, at al undervisning var rettet mod at svare rigtigt på én af fire muligheder.
– Det er håbløst. Og på samme måde mener jeg, at det er tåbeligt at teste børnene herhjemme og dele dem op fra anden klasse.
Det er totalt misforstået, for der kan være et års forskel mellem de
yngste og de ældste i en klasse, og der er gigantisk forskel på, om
du er otte eller ni år. Hvis du deler dem op i gode og mindre gode,
er det meget svært at slippe ud af rollen som den svage senere.
Der er dog noget ved den amerikanske kultur, der virker inspirerende. Amerikanerne er meget entreprenante og ikke bange for
at tage et initiativ – så starter de en ny avis, så en ny teatergruppe.
– Det er superinspirerende. Det kunne man altså godt træne i
de danske skoler. Initiativ er en mangelvare, siger. *

Jonatan Spangs råd
til politikerne

Kære politikere
– tænk også lige over det her:
• L
 ad være med at falde for fristelsen til kun
at satse på fagligheden. Vi ved alligevel ikke,
hvad der bliver brug for om 10-20 år. Løft
blikket en anelse og se, om det ikke er bredere
kvalifikationer og egenskaber, der er brug for
– for eksempel at udvikle kreativitet og evnen
til at tage et initiativ.
• D
 rop de mere og mere omfattende testsystemer. Hvad skal PISA-undersøgelser
overhovedet bruges til? Vi skal jo ikke
konkurrere med japanske børn i anden og
tredje klasse. Det risikerer alt i alt at holde
nogle børn og unge fast som de ”svage”.
Det er spild af ressourcer.

Valg til LB Foreningens Generalforsamling
De delegerede vælges for en periode af 4
år fra den 1. maj 2014.

Stemmeberettiget

Der udskrives hermed valg i følgende tre valgområder:

Stemmeret har enhver, der har været
medlem af Lærerstandens Brandforsikring siden den 1. januar 2013, og som har
fast bopæl i valgområdet.

Valgområde 7

Valgområde 8

Valgområde 9

(Lolland Falster)

(Fyn)

(Vest- og Sønderjylland)

Valgbarhed

Postnr.: 4800 - 4990

Postnr.: 5000 - 5990

Postnr.: 6000 - 6990

Til delegerede kan kun vælges stemmeberettigede medlemmer, som har fast
bopæl i vedkommende valgområde.

De delegerede skal vælges på baggrund af deres tilknytning til:
Medlemsgruppe 1- folkeskoleområdet og medlemsgruppe 2- undervisningsområdet uden for folkeskolen og andre medlemmer jf. § 3 i
vedtægterne.
I alt skal 13 delegerede vælges således:
Område

Antal delegerede
i medlems
gruppe 1

Antal delegerede
i medlems
gruppe 2

7. Lolland Falster

2

1

8. Fyn

3

2

9. Vest- og Sønderjylland

3

2

Kandidatur skal anmeldes af 4 medlemmer
fra kandidatens medlemsgruppe. Disse 4
medlemmer må ikke være delegerede og
behøver ikke at have bopæl i kandidatens valgområde.
Anmeldelse af kandidatur til
valget skal ske senest fredag den
22. november 2013.

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

Valgprocedure
Der afholdes kun valg i de områder, hvor
der anmeldes flere kandidater, end der skal
vælges. Hvert medlem har én stemme.
LB Foreningen udsender stemmesedler til alle
stemmeberettigede medlemmer i de valgområder, hvor der skal afholdes valg.
Stemmesedler udsendes i løbet af januar
2014. De skal returneres, så de er på LB’s
hovedkontor senest den 15. februar 2014.

Valgresultat
Valgresultatet vil blive offentliggjort i marts
2014 på LB Foreningens hjemmeside samt
i de medlemsblade, hvori valget udskrives.

Jørn Anker-Svendsen
Adm. direktør

LB Foreningen varetager ejerskabet af Lærerstandens Brandforsikring - en del af LB Forsikring A/S.
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Fuld tilstedeværelse
Hvis man skal være længere på skolen, kan man jo tage lidt hjemlig hygge
med sig. Det gjorde nogle kreative folkeskolelærere, da de lavede lærerværelset
på Rødkilde Skole i København om til "Farmors stue". *

Tak til Københavns Kommuneskole for lån af Evy Olsens foto.
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De måske
(u)egnede

Hvert år vurderer
Ungdommens
Uddannelsesvejledning,
at nogle unge ikke er
parate til at starte på en
erhvervsuddannelse.
Men erhvervsskolerne
omstøder halvdelen
af vurderingerne.
Vi har talt med to
vejledere og fået deres
bud på hvorfor.

{ A f H e i d i K v i stg aard G üt t l e r – t e g n i n g : N i e l s P o u l s e n }

P

arat eller ikke parat? Det er spørgsmålet. I hvert fald når man ser på de
unge, som Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og erhvervsskolerne er
uenige om. Hvert år er der på landsplan cirka
200 unge, som bliver vurderet ikke-uddannelsesparate af UU og efterfølgende ønsker
deres sag revurderet hos en erhvervsskole.
Hos erhvervsskolerne når man meget ofte
til et andet resultat end UU. De tekniske
skoler omstøder nemlig 50 procent af vurderingerne og vælger at optage den unge,
selv om UU har vurderet, at den unge ikke
er parat til en erhvervsuddannelse. Det viser
de nyeste tal fra Undervisningsministeriet.

I en midtvejsevaluering af uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) står:
”Andelen af omstødelser vurderes at være
højt og peger i retning af, at der mange steder er en markant uenighed om kriterierne
for at vurdere en ung uddannelsesparat eller ej mellem UU-vejlederne og de modtagende institutioner (…). Der forekommer
særligt uklarhed omkring parathedsvurderingerne til erhvervsuddannelserne, hvor en
del af lederne af erhvervsuddannelserne oplever, at (alt) for mange unge erklæres parate og ikke reelt er i stand til at gennemføre en uddannelse.”
Hvordan hænger det sammen med, at

erhvervsuddannelserne så omstøder mange
af dem, der bliver vurderet ikke-parate?
Uddannelsesbladet har på de næste sider bedt en UU-vejleder og en vejleder fra
en teknisk skole om at komme med deres
bud på, hvorfor de når frem til forskellige
vurderinger, og hvad der kunne afhjælpe
den situation. *

Åbenlyst spild af ressourcer
Janni Rosendahl er uddannelsesvejleder hos Ungdommens
Uddannelsesvejledning (UU)
København. Her har hun siden
2006 været med til at vurdere
utallige unge. Hun finder tallene fra undervisningsministeriet ”chokerende” og kalder det
”åbenlyst spild af ressourcer”,
at erhvervsskolerne omstøder
halvdelen af de vurderinger, hvor
UU’erne har fundet den unge
ikke-uddannelsesparat.

Hvorfor vurderer I så forskelligt?
– Skolerne er taxameterfinansierede og får
penge per elev. Mangler der 10 elever for at
fylde klassen op, skeler man måske mest til
det. Penge spiller klart ind. Jeg tror også,
en stor del skyldes forældrene, som ikke er
tilfredse med vores vurdering. Når de møder op med deres vidunderbarn, så falder
skolen måske for forældrenes argumentation. Der mener jeg jo, at vi kender de unge
bedre, fordi vi har været på siden ottende
klasse. Dermed ikke sagt, at vi er ufejlbarlige. Skolerne ser måske noget i den unge,
vi ikke har set. Og de har større kendskab
til de specifikke krav på uddannelserne. Vi

kan ikke kende 110 forskellige uddannelser i detaljer, og der kan være kulturer eller fagfaglige krav, vi har vurderet forkert.
Er det et problem?
– Ja, jeg synes, det er meget, når skolerne
omstøder halvdelen af vores vurderinger.
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Med finanslovsaftalen i 2009
kom ungepakke 2: Aftale om
flere unge i uddannelse og
job. Uddannelsesparathedsvurderingerne (UPV) udgør en
central del af pakken:

Tal for uddannelsesparathedsvurderinger på erhvervsuddannelser

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal vurdere, om de unge, der forlader
grundskolen, har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der skal til for
at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse (eud eller
gymnasiet).

År

2011

2012

2013

Ansøgere i alt

14.564

13.743

12.675

Ikke-uddannelsesparate

160

199

226

Omstødte

76

99

113

Andel omstødte

47,5 %

49,75 %

50 %

Tabellen omfatter kun de unge, som er blevet vurderet ikke-parate mod
forældrenes ønske. De fleste accepterer ikke-parathedsvurderingen.
Hvor andelen af omstødte for de gymnasiale uddannelser er faldet
fra 52 til 41 procent, er det for erhvervsuddannelserne steget 2,5 procentpoint siden 2011.
Kilde: Undervisningsministeriet
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Det føles som om, de negligerer vores faglighed. Vi foretager ikke en kynisk vurdering ud fra tilfældigheder. Vi har lagt et kæmpe arbejde i vurderingen, som begyndte allerede i ottende klasse. Når skolerne underkender
vores vurdering, mister vi al troværdighed – over for de unge og deres forældre, som vi tit har haft lange diskussioner med. Erhvervsskolerne beskylder os ofte for ikke at være kompetente nok til at sortere unge, som ikke er
fagligt parate, fra. Det virker vanvittigt, når det i virkeligheden handler om, at
erhvervsskolerne i stor stil omstøder vores faglige vurderinger.
Hvordan når I frem til jeres UPV?
– Vi vurderer ud fra faglige, sociale og personlige kriterier. Vi ser på karakterer og fremmøde, men også på om man afleverer sine opgaver, er en god
kammerat, har fritidsaktiviteter, har pligter hjemme, dyrker motion, læser bøger eller avis, hvordan man taler til sine venner – og til de voksne. Alt sådan
noget – og så pejler man sig ind.
Hvordan er vægtningen mellem kriterierne?
– Det bliver jo et skøn. Det kan jo ikke blive en objektiv vurdering. Der er
grundlæggende tale om et kvalificeret gæt, og derfor vil der altid være en
fejlmargen. Der er jo også nogle, som udvikler sig i en retning, man ikke
havde forestillet sig.
Hvilke problemer er der i forhold til vurderingen?
- Vægtningen mellem kriterierne er svær. Og så ligger vurderingen meget
tidligt – allerede i januar måned i niende klasse, mere end et halvt år før de
skal starte på uddannelse. Og hold da op, hvor er der nogle, som kan flytte
sig på det halve år.
Er I for strenge, når I vurderer?
- Nej, vi er realistiske. Vi tager udgangspunkt i, at den unge ikke skal have
et nederlag. At sige ja til unge, som har brug for noget ekstra for at være
klar, er at gøre dem en bjørnetjeneste. Efter det første nederlag kommer
nederlagene som perler på en snor. Jeg mener, vi gør dem en tjeneste ved
at bede dem om at tænke sig om en ekstra gang.
Er det UU-systemet, som ikke fungerer?
- Nej. Jeg synes, vi gør et godt stykke arbejde. Det gør de også på erhvervsuddannelserne. Men broen mellem os fungerer ikke. Og hvis halvdelen af
vores vurderinger bliver omstødt, så kunne det godt være, man skulle lave
systemet om og lægge screeningen på skolerne – eller et andet sted. Det
er bare ikke os, som skal træffe den beslutning. Men det er selvklart spild
af ressourcer, når vi laver et stort stykke arbejde, som efterfølgende ikke
bliver respekteret.
Hvad er løsningen?
- Der er ingen kommunikation mellem os og skolerne. Det kunne være første skridt mod at nå en fælles forståelse. Vi kunne eksempelvis have nogle
workshops, hvor vi studerer nogle cases og hører den anden part om, hvorfor
de ville vurdere sådan i den sag og lære af hinanden. Nogle steder er man
gode til at samarbejde, andre steder slet ikke. Det er vidt forskelligt. Man kan
sige, der er en line, men der mangler et tov. Samarbejdet burde være formaliseret. Der skulle være en forpligtelse til, at vi holdt et dialogmøde, hvis der
var uenighed om en vurdering. Det kan begge parter blive langt klogere af. *

”Vi vil
kun have
dem, som
gider os”
Benny Wielandt er studievejleder
på erhvervsskolen TEC og næstformand i en forening for vejledere
på ungdomsuddannelserne. Han
mener, at Ungdommens Uddannelsesvejledning mangler detailviden
om de specifikke erhvervsuddannelser og derfor bør samarbejde
mere med erhvervsskolerne.

Hvorfor vurderer I så forskelligt?
– Nogle UU-vejledere vurderer ikke-parat, når de er i tvivl. De bruger det som et
wake up call for den unge og forældrene,
der lige kan tænke sig om – og så blive
vurderet på en skole. En anden stor faktor
er, at UU-vejlederne ikke har de konkrete
forudsætninger for at vurdere, om de unge
kan klare præcis den uddannelse hos os.
Det er trods alt os, der kender uddannelsens specifikke krav bedst. UU skal vurdere bredt – egnet eller ikke egnet til en
erhvervsuddannelse, men der er kæmpe
forskel på indgangene. Man burde skelne
mellem de konkrete uddannelser frem for
at vejlede generelt. Men det kan eller må
de ikke, som systemet er i dag.
Er det et problem?
– Ikke at vi nogle gange er uenige. Det er
naturligt, for overalt, hvor der er menneskelige vurderinger og upræcise kriterier, giver
det mening at have et klagesystem. Og hos
os kan de unge få afprøvet deres sag for
en person, der kender de specifikke krav til
uddannelsen, de konkrete arbejdsformer på
uddannelsen og skolens støttemuligheder.
Hvordan når I frem til jeres omstødelse?
– Jeg kan kun tale ud fra mine erfarin-
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Udvalgte pointer fra ”Evaluering af Ungepakke 2”:
• 60 pct. af de 15-17-årige ikke-parate er enige i UPV-afgørelsen.
• 8
 2 pct. af UU-lederne vurderer, at UPV er et godt redskab til at øge de unges chancer for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Kun 29 pct. af respondenterne fra erhvervsskolerne er enige.
• 4
 0 pct. af parterne (vejledere, uddannelsesinstitutioner og grundskoler/fri skoler) oplever, at
der i høj eller meget høj grad er en fælles forståelse af uddannelsesparathed og de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der indgår i vurderingen.
• 8
 9 pct. af UU-vejlederne mener, at over 75 pct. af de unge vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, mens det kun gælder 60 pct. blandt lærerne og vejlederne på erhvervsskolerne. Uden
at det kan knyttes entydigt til UPV’erne, tegner der sig et billede af, at erhvervsuddannelsen fortsat modtager en del elever, som vurderes ikke at kunne gennemføre uddannelsen.
Samlet set er vurderingen, at UPV fungerer. Men det anbefales, at parathedsbegrebet fortsat udvikles med udgangspunkt i ”en tværinstitutionel og fælles forståelse af, hvad uddannelsesparathed indebærer. Herunder at de uenigheder omkring vurderingen, der tegner sig særligt i relation
til erhvervsuddannelserne, adresseres”.

D e r k a n på bag g ru n d a f d e t
fo r e l i g g e n d e datamat e r i a l e i k k e
ko n stat e r e s n o g e n fo r s k e l i
t i l b ø j e l i g h e d e n t i l at fa l d e f ra
e n e rh v e rv s u dda n n e l s e , nå r ma n
samm e n l i g n e r d e u dda n n e l s e s parat e
o g i k k e - u dda n n e l s e s parat e , h vo r

Kilde: Evaluering af Ungepakke 2. De unges vej til ungdomsuddannelserne. Cefu, Pluss Leadership og Epinion.

e n e rh v e rv s s ko l e har o m stø dt
parat h e d sv u rd e r i n g e n.

ger på TEC. Vi sender et skema, som eleven skal udfylde, inden vi møder dem til en
samtale. Inden da har jeg talt med den unges UU-vejleder, som altid bliver inviteret
med til selve mødet – sammen med forældrene. Vi prioriterer det højt at have UU’eren
med. Til selve mødet går jeg frem efter en
detaljeret spørgeramme. Når jeg vurderer
en elev parat, beskriver jeg også altid de
eventuelle betingelser for en optagelse –
det kunne være mentorstøtte, lektiecafé,
tilsagn om forældrestøtte eller lignende.
Hvordan er vægtningen – hvornår omstøder I?
- Jeg tjekker, hvor meget de unge kender
til uddannelsen, hvad de bygger deres valg
på. Og så er det altafgørende for mig elevens motivation og forældrestøtte. Elever
kan løfte sig markant, hvis de ser et konkret
formål med det; de kan forbedre sig voldsomt i et fag, som de skal bruge på en specifik indgang. Men det er sjældent, de kan
se det formål i syvende og ottende klasse.
Hvilke problemer er der i forhold til vurderingen?
– Tanken er god, men rammen er for elastisk og for ukonkret. Systemet er hullet
som en si, og det er ikke konsekvent. Du

skal kun have en UPV, hvis du kommer direkte fra niende eller tiende og skal begynde i august. Men skal du starte på den
anden side af nytår, er over 18 år eller har
en underskrevet uddannelsesaftale, så behøver du ingen UPV.
Er UU for strenge, når de vurderer?
– Nej, men deres opgave er for upræcis.
De har måske ansvar for 100 elever og er
blevet udsat for flere besparelser, så der
er kortere tid til samtaler og afklaringsforløb, så de kan ikke andet end at vurdere
for bredt. Der er kæmpe forskel på, hvad
det kræver at være maler eller elektriker,
og UU er ikke klædt godt nok på til at vejlede til den konkrete indgang. Jeg synes
ikke, man som UU’er skal blive stødt over,
at vi vurderer anderledes, for vi sidder med
en helt anden detaljeret og specifik viden
om de enkelte indgange.
Skolerne får penge per elev. Tænker I
med taxameteret, når I omstøder?
- Det kan jeg blankt afvise for vores vedkommende. Det er jo peanuts, vi taler om.
Det er ganske få elever i hver kommune,
det her handler om. Og vi har absolut ingen interesse i at få elever ind, som falder
fra. Gav vi adgang til nogle, som egentlig

ikke gad os, er det bare en ond spiral; belastende elever giver stressede lærere giver dårligere undervisning giver større risiko for frafald og så videre. Det har vi absolut ingen interesse i.
Hvad er løsningen?
- Så længe vurderingen skal være ”alt eller intet”, altså egnet eller ikke egnet til en
erhvervsuddannelse - frem for en specifik
vurdering, som går på selve uddannelsen
- så vil der være egnede, der alligevel bliver vurderet ikke-parate, fordi vejlederne er
i tvivl i forhold til de specifikke krav. Det er
en politisk opgave at skabe rammerne, så
den situation undgås – ved eksempelvis et
mere formaliseret samarbejde. Der burde
være retningslinjer fra ministeriets side om,
at UU er med til de møder, hvor man genvurderer eleven. I det hele taget burde der
være mere systematisk samarbejde. *
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Tillykke med prisen

... og hvad så?
Der uddeles mange priser - også i uddannelsesverdenen. Men er det blot reklame for giverne, eller
betyder de også noget for modtagerne? Vi har spurgt tre tidligere prismodtagere, hvad prisen betød for dem,
hvordan kolleger eller omverden reagerede, og hvad de brugte pengene til.

I 2006 modtog Marianne Clausen en
pris for sin undervisning. Hun beskriver
prisen som prikken over i’et.

”Jeg var
pavehamrende
stolt”
{ A f Sa n dra L . F. By e - F oto : M art i n Fo l d g a st }
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eg er jo ikke verdensmester, bare fordi jeg fik en pris,
men det varmede rigtig meget, siger Marianne Clausen
om den pris, hun modtog for syv år siden. Siden da har
hun rejst i Indien, udgivet en bog og skiftet arbejde.
Tilbage i 2006 arbejdede Marianne Clausen på Det Guidede
Grundforløb på Uddannelsescentret i Roskilde – også kaldet Slagteriskolen. Her drev hun en café med unge, som har det svært.
Det var på grund af hendes arbejde med de unge, at hun fik Erhvervsskolernes Forlags Undervisningspris i 2006 samt et rejselegat på 30.000 kroner.
- Det var et skulderklap, og det var en glæde. Det var jo nogle
andre, der havde indstillet mig til prisen. Det var vildt, at det lige var
mig, der blev valgt. Jeg var pavehamrende stolt, siger hun.
Da hun i 2007 blev interviewet efter at have fået prisen, havde
hun allerede besluttet sig for, hvad rejselegatet skulle bruges til.
Turen gik til Kerala i Sydindien, hvor hun rejste rundt både med en
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gruppe og på egen hånd. Selv om hun
havde været i Indien før, var der stadig
masser af ting at opleve.
- Det er et meget anderledes land at
rejse i. Landet er så stort, at man kun
kan nå at se en brøkdel af, hvad det har
at byde på, siger hun.

Pædagogikken forandrer sig
For lidt over et år siden fik Marianne Clausen nyt job på Zealand Business College i Vordingborg, hvor hun var med til
at starte den nye afdeling Mad Til Mennesker. Men her er der ingen, der ved,
at hun fik en pris i 2006.
- Det er lang tid siden, jeg fik prisen.
Den var jo ikke en kæmpe omvæltning,
men mere prikken over i’et, siger hun.
Problemstillingerne i undervisningen
ændrer sig, og derfor mener hun ikke, at
hendes pædagogik skal stå stille, bare
fordi hun modtog en pris for syv år siden.
- Jeg havde succes med min pædagogik dengang, men det var nogle andre problemer, jeg stod over for. Dengang
handlede det om at give eleverne noget
selvtillid, i dag handler det om at fortælle
dem, at de ikke kan være verdensmestre, lige når de begynder, siger hun. *

Et forstærket

fokus
For to år siden fik Bo Bernes en pris for sin
undervisning. Med prisen fulgte et større fokus på
vandhulspædagogikken.

{ A f Sa n dra L . F. By e - F oto : u l r i k sam s ø e f i g e n }

Flere om succesen
I kølvandet på sin succes fik hun udgivet en bog om sin pædagogik. Det var en
drøm, hun havde haft i et stykke tid, men
hun havde været i tvivl om, hvordan det
skulle gribes an. Så da Erhvervsskolernes
Forlag udgav hendes bog året efter prisen, var det som om hun red på en bølge.
- Jeg var rigtig glad, men det var mine
elever også, og på en måde blev det også
andres succes, at jeg havde fået prisen.
Jeg tror, det løftede eleverne, at jeg var
så glad, og det lykkedes at få hul igennem til nogle elever, som man ellers ville
tro var tabt, siger hun.
- Alle var meget positive. Det var helt
fantastisk, for ledere og kollegaer var
totalt søde, og jeg tror også, de var lidt
stolte over, at jeg havde modtaget prisen. Jeg tror også, de havde respekt
for, at jeg havde fået den. Tiden efter
var meget positiv, og der var ingen jalousi. Jeg oplevede ikke en eneste negativ kommentar.

F

aglærer Bo Bernes arbejder til daglig på Jordbrugets Uddannelsescenter syd for Århus, hvor han underviser på centrets landbrugsafdeling. I 2011 fik han Erhvervsskolernes Forlags Undervisningspris blandt andet for sit arbejde med vandhulspædagogikken,
som han selv har været med til at udvikle. I stedet for den gamle tankpasserpædagogik, hvor lærere prøver at hælde viden på elevernes hoveder, når de mener, det passer, laver vi i overført betydning små ”vandhuller”, hvor eleverne kan komme og drikke, når de er klar til at modtage viden. Så er det lærernes opgave at hjælpe dem. Derfor betød
det meget at blive anerkendt med en pris.
- Det var et skulderklap. Det er rart, at det, man laver, er synligt, siger han.
Noget af det, der betød mest ved prisen, var, at der kom fokus på
pædagogikken.
- Der skete en forandring. Allerede i 2010 havde vi besøg af Kvalitetspatruljen fra Undervisningsministeriet, hvor der kom mere fokus
på vandhulspædagogikken. Men prisen forstærkede det fokus. Det
letter og fremmer udviklingsarbejdet at lave nogle ting, når man har
fået sådan en anerkendelse, siger han.
Pædagogik af en anden verden
Med anerkendelsen fulgte et rejselegat på 30.000 kroner, som blev
spenderet på en rejse rundt i Nepal og Indien.
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Det var en kæmpe oplevelse. Her mødtes han blandt andet med en gruppe jurastuderende, som forklarede lidt om, hvordan deres undervisning foregår.
- De fortalte, at de ofte oplevede, at
lærerne havde høje idealer for undervisningen, men i praksis gjorde de noget andet, siger han.
Han mødtes også med en professor
i lingvistik, som gav et indblik i undervisningsmetoder i Indien.
- De fokuserer på udenadslære. Eleverne terper uden at kende formålet, men
de bliver dygtige og får en stor viden. Men

danskere, der terper og samtidig kombinerer det med en dansk, kreativ tilgang, kan
sagtens matche dem, siger han.
Altid plads til udvikling
Efter prisen fik Bo Bernes meget positive
reaktioner med på vejen fra sine kolleger.
Mange udtrykte, at det var fuldt fortjent.
Men Bo Bernes mener ikke, at han kan
tage hele æren.
- Der har været mange involveret i vandhulspædagogikken, så vi kunne lige så godt
være flere, der fik prisen, siger han.
Han arbejder stadig meget med vand-

hulspædagogikken. Også på tværs af landet, fordi han mener, at der stadig er meget at tage fat på.
- Man bliver aldrig færdig. Der er mange
tilgange og et stort behov, siger Bo Bernes. *

En pris af særlig karakter
E
To år er gået, siden CeFU
fik Uddannelsesforbundets
pris. Men hvad bruger et
forskningscenter pengene til?

{ Af Sandra L . F. Bye - Foto: Hung Tien Vu }

t skulderklap og 25.000 kroner er
rigtig meget værd. Også når man er
flere om at få det.
I 2011 modtog Center for Ungdomsforskning (CeFU) Uddannelsesforbundets pris
for deres forskning om mødet mellem den
faglige voksne og eleven. To år efter kan
centerleder på CeFU, Noemi Katznelson,
fortælle, at prisen har givet dem gode oplevelser og et kæmpe boost til selvtilliden.
- Mange af os står op om morgenen for
at lave forskning, der rækker ud over vores
egen hverdag. Men når vi har sat det sidste punktum i et forskningsprojekt, ser vi
ikke, hvem der læser det, vi laver. Det betyder noget at få den anerkendelse, der følger med prisen, siger hun.

Kaffemaskine eller T-shirts
Med prisen fulgte 25.000 kroner fra Uddannelsesforbundet, og brugen af pengene
blev flittigt diskuteret i CeFU.
- Vi talte om en ny kaffemaskine eller Tshirts med CeFUs logo på. Men vi blev enige
om, at pengene skulle give noget særligt,
fordi de havde en særlig karakter, siger hun.
Medarbejderne blev enige om, at pengene skulle deles i to lige store dele. En
gruppe unge asylansøgere fik del i den
ene halvdel, fordi CeFU ønskede at nå ud
til unge mennesker, som de normalt ikke

har fat i. De brugte pengene på arrangementet Happy Days, som foregik over en
dag på et asylcenter med unge asylsøgere.
- Vi betalte for en del af dagen og fik
sangeren Wafande til at komme og spille.
Vi lavede mad og fik snakket med de unge.
Vi fik et billede af et ungdomsliv, som er i
skarp kontrast til det liv, danske unge lever.

Ny tradition
Den anden halvdel af pengene blev brugt
på et døgnseminar i Tisvilde, som handlede om unge og stress i forskellige sammenhænge.
- Det var 24 fantastiske timer, og vi var
alle sammen begejstrede for, hvad det
havde givet os. Vi var så glade for det, at
vi har valgt, at det skal være en tradition,
som skal finde sted hvert år. Desværre får
vi ikke en pris hvert år, som kan betale for
det, men det må løses på en anden måde,
siger Noemi Katznelson.
Selv om CeFU ikke fik nok penge til at
starte et nyt forskningsprojekt, er der ingen tvivl om, at pengene alligevel har kunnet bruges til noget.
- 25.000 kroner er ikke vanvittigt mange
penge, men vi har fået virkelig meget ud
af dem, og vi er meget meget glade for
og stolte over, at vi fik prisen, siger Noemi
Katznelson. *
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Erhvervsskoler har
dårligt arbejdsmiljø,
men stor arbejdsglæde
L
Undervisere på
erhvervsskoler oplever mere
mobning end de fleste andre på
arbejdsmarkedet. De oplever
oftere, at arbejdet er svært at
overskue, og det går ud over
privatlivet. Til gengæld er
arbejdet meningsfuldt og giver
selvtillid og arbejdsglæde, viser
en stor undersøgelse.
{ A f M i k k e l k amp }

ærere på erhvervsskoler kan roligt
være misundelige på folk i stort set alle
brancher. De fleste andre har nemlig
et væsentligt bedre arbejdsmiljø, viser en
sammenligning med 53 andre faggrupper,
som analysefirmaet Analystik har lavet på
baggrund en undersøgelse fra Det Nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).
På en rangliste over, hvordan medarbejderne oplever arbejdsmiljøet, dumper erhvervsskolelærerne ind på en samlet placering som nummer 43 ud af 54 faggrupper.
Det står blandt andet skidt til med konflikter og mobning. 13 procent har inden
for en måned været vidne til, at kolleger er
blevet mobbet, og 14 procent af lærerne
har selv været udsat for det på et tidspunkt.

følt, at problemer på jobbet hobede sig op,
så det ikke var til at klare. Det går ud over
privatlivet. Fire procent oplever altid, at arbejdet tager så meget energi, at det går ud
over privatlivet. 23 procent oplever det ofte,
mens det for 39 procent sker sommetider.
Tilsyneladende har en del erhvervsskolelærere da også ringe mulighed for at tilrettelægge arbejdet. Ni procent bliver altid
spurgt af den nærmeste leder, når det handler om at tilrettelægge arbejdet. 30 procent
oplever det til gengæld sjældent, mens hver
tiende aldrig bliver spurgt.
Det er dog ikke alt, der er dårligt. Når
spørgsmålene handler om lærernes engagement og om, hvor meningsfuldt arbejdet
er, bliver bundplaceringen skiftet ud med en
femteplads blandt alle faggrupper. Hele 97
procent oplever, at deres job giver dem arbejdsglæde og selvtillid, og lige så mange
bliver opslugt af deres arbejde. Endnu flere
synes, at opgaverne er interessante og inspirerende. *

Arbejdet giver selvtillid
Et andet punkt, hvor underviserne på erhvervsskolerne skraber bunden, er deres mulighed for at have kontrol over eget arbejde.
Knap hver tredje har inden for en måned
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Overblik og kontrol
Spørgsmål og placering på de enkelte spørgsmål
Hvor ofte inden for den sidste måned har du følt, at du var ude af stand til at styre vigtige ting i dit liv?
Hvor ofte inden for den sidste måned har du følt, at vanskelighederne på arbejdet hobede sig sådan op, at du ikke kunne klare dem?

PLACERING
47
48

Negative handlinger og konflikter
Spørgsmål og placering på de enkelte spørgsmål
Har du indenfor de seneste 12 måneder haft skænderier eller konflikter med nogen på din arbejdsplads?
Har du indenfor de seneste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads?
Har du indenfor de seneste 12 måneder været vidne til, at nogen på din arbejdsplads er blevet udsat for mobning?

PLACERING
52
38
47

Prioritering af arbejdsmiljøet
Spørgsmål og placering på de enkelte spørgsmål
I hvilken grad er holdningen på din arbejdsplads, at arbejdsmiljøet skal være bedre end reglerne kræver?
I hvilken grad prioriterer din arbejdsplads forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer højt?

PLACERING
47
48

Ledelseskvalitet
Spørgsmål og placering på de enkelte spørgsmål
Hvor ofte forklarer din nærmeste leder dig virksomhedens mål, så du forstår, hvad de betyder for dine opgaver?
Hvor ofte tager din nærmeste leder sig tid til at engagere sig i din faglige udvikling?
Hvor ofte involverer din nærmeste leder dig i tilrettelæggelsen af dit arbejde?

PLACERING
47
42
51

Rolleafklarethed
Spørgsmål og placering på de enkelte spørgsmål
Hvor ofte får du den information, du behøver for at udføre dit arbejde?
Hvor ofte får du den vejledning og instruktion, du behøver for at udføre dit arbejde?
Hvor ofte ved du helt klart, hvad der er dine arbejdsopgaver?
Hvor ofte bliver der stillet modsatrettede krav til dig i dit arbejde?

PLACERING
43
48
47
36

Retfærdighed
Spørgsmål og placering på de enkelte spørgsmål
Hvor ofte bliver alle medarbejdere, der påvirkes af en given beslutning, hørt?
Hvor ofte bliver alle medarbejdere behandlet retfærdigt på arbejdspladsen?

PLACERING
44
50

Arbejde-familierelaltioner
Spørgsmål og placering på de enkelte spørgsmål
Hvor ofte oplever du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet?
Hvor ofte oplever du, at dit arbejde tager så meget af din tid, at det går ud over privatlivet?

PLACERING
47
48

Følelsesmæssige krav
Spørgsmål og placering på de enkelte spørgsmål
Hvor ofte skal du tage stilling til fx klienters, patienters eller elevers problemer i dit arbejde (ikke dine kollegers problemer)?
Hvor ofte bliver du følelsesmæssigt berørt af dit arbejde?

PLACERING
47
48

Engagement og mening i arbejdet
Spørgsmål og placering på de enkelte spørgsmål
I hvilken grad giver dit arbejde dig selvtillid og arbejdsglæde?
I hvilken grad synes du, dine arbejdsopgaver er interessante og inspirerende?
I hvilken grad er dit arbejde vigtigt for dig, udover indkomsten?
I hvilken grad føler du dig veloplagt, når du er på arbejde?
I hvilken grad bliver du opslugt af dine arbejdsopgaver?

PLACERING
7
10
10
5
5
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Placering på liste med 54 faggrupper
Flere end 16.000 personer har deltaget i undersøgelsen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), der I enkelte tilfælde er
svarprocenterne ikke præcis 100. Det skyldes, at tallene er afrundede.

Altid
1%
1%

Ofte
12%
5%

Sommetider
29%
25%

Sjældent
29%
38%

Aldrig
29%
32%

Ja, dagligt
1%
0%
2%

Ja, ugentligt
6%
4%
6%

Ja, månedligt
11%
2%
5%

Ja, sjældnere
53%
8%
23%

Nej, aldrig
29%
86%
64%

I høj grad
11%
14%

I nogen grad
36%
47%

I ringe grad
23%
22%

Slet ikke
22%
14%

Ved ikke
8%
3%

Altid
9%
9%
9%

Ofte
18%
26%
23%

Sommetider
44%
22%
24%

Sjældent
22%
27%
30%

Aldrig
4%
12%
10%

Altid
18%
12%
34%
2%

Ofte
44%
43%
52%
18%

Sommetider
30%
32%
12%
41%

Sjældent
8%
12%
2%
34%

Aldrig
0%
2%
0%
5%

Altid
5%
8%

Ofte
23%
41%

Sommetider
44%
32%

Sjældent
23%
18%

Aldrig
4%
1%

Altid
4%
3%

Ofte
23%
18%

Sommetider
39%
33%

Sjældent
29%
37%

Aldrig
5%
9%

Altid
47%
9%

Ofte
40%
37%

Sommetider
8%
40%

Sjældent
3%
12%

Aldrig
2%
1%

I meget høj grad
34%
29%

I høj grad
34%
41%

I nogen grad
31%
27%

I ringe grad
2%
2%

I meget ringe grad
1%
0%

32%
22%
25%

49%
44%
45%

17%
31%
27%

2%
2%
2%

1%
1%
1%

Har ingen leder
3%
3%
3%
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læserbreve

Hvem stemmer du på
den 19. november?
Lærerne blev tromlet i foråret, og forståeligt nok var vi så frustrerede,
at mange af os under konflikten svor ikke at ville stemme på regeringspartierne igen. Ifølge meningsmålinger havde over 75 procent
af lærerne stemt på regeringspartierne i årene forud for 2013. Tallet faldt til 10-15 procent under lockouten, så rasende var lærerne
på S-, SF- og RV-politikerne.
Men nu, hvor lokalvalgene nærmer sig, spekulerer mange måske på, om der overhovedet er spiselige alternativer. Hvis ikke man
kan få sig selv til at stemme på Enhedslisten, hvem er der da at
stemme på? Men hvis ikke man mener, der er alternativer til de tre
regeringspartier, er det vigtigt at vide, at der er forskel på kandidaterne i disse partier.
Nogle lokalpolitikere fra S og SF var så meget imod KL´s fremfærd, at de skrev deres navne på en protestliste. Hvis det overhovedet er muligt at få fingre i denne liste, vil jeg opfordre Uddannelsesbladet til at bringe navnene fra den.
Det er nemlig nu, vi skal vise rettidig omhu, da de politikere, vi
vælger, vil blive vores forhandlingsmodparter ved fremtidige OKforhandlinger. Nedtromlingen i foråret viste, at vi ikke har meget
magt; men den magt, vi har, er blandt andet ved stemmeafgivningen den 19. november.
Peder Raunkiær-Jensen
TR-S Sprogcenter Vejle-Fredericia

Svar:
Uddannelsesforbundet og Uddannelsesbladet er partipolitisk uafhængige. Vi hverken støtter eller opfordrer medlemmer til at støtte
bestemte partier. Derfor har Uddannelsesbladet heller ingen planer om at trykke den omtalte protestliste med en opfordring til at
stemme på bestemte personer. Hvis vi på et tidspunkt trykker en
sådan liste, vil det være ud fra journalistiske relevanskriterier.
Lucas Vagn Engell
ansv. redaktør, Uddannelsesbladet
leder af Informationsenheden i Uddannelsesforbundet

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

Udtalelse fra generalforsamlingen den 25. september
2013 i Uddannelsesforbundets Lærerforening ved
Københavns Tekniske Skole:

Kvaliteten i
erhvervsuddannelserne
skal forsvares og højnes
Risikoen for, at den økonomiske udvikling om få år vil
blive alvorligt hæmmet på grund af håndværkermangel, er i den seneste tid blevet erkendt af både offentligheden i bred almindelighed og landets ledende
kredse. Derfor er erhvervsuddannelserne kommet i
fokus, og om kort tid vil regeringen fremsætte forslag
til en reform, der skal højne kvaliteten og øge antallet af unge, der søger disse uddannelser.
Som lærere på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne medvirker vi meget gerne til et kvalitetsløft, men vi er bekymrede for, om de nødvendige ressourcer til at skabe dette løft vil blive bevilget. Effektiviseringer, som vi også gerne medvirker til, kan ikke
klare opgaven alene. Samtidig med løftet om flere
midler til uddannelserne blev der varslet besparelser,
så skolernes økonomi groft sagt nok vil gå et skridt
frem, men straks derefter to tilbage.
Bekymringen er ikke blevet mindre af, at forårets
lærerkonflikt blev afsluttet med et regeringsindgreb,
der indførte nye arbejdstidsregler, hvor den garanterede tid til forberedelse af undervisningen fjernes fra 1.
august 2014. En ledelse i økonomisk klemme vil herefter kunne skære kraftigt i lærernes forberedelsestid, hvilket ikke vil virke fremmende for et kvalitetsløft.
På Københavns Tekniske Skole er Lærerforeningen sammen med de øvrige personaleorganisationer
gået helhjertet ind i den fornyelsesproces på skolen i
årene frem til 2018, som er indledt af skolens ny direktion. Vi har tillid til, at pædagogisk udvikling og kvalitet i undervisningen vil være i fokus i denne proces.
Den kan kun lykkes, hvis ledelse og ansatte på skolen arbejder tæt sammen. Forudsætningen for dette
samarbejde er, at der inden 1. august 2014 er aftalt
faste og rimelige rammer for lærernes arbejdsforhold.

På foreningens vegne
Poul-Henning Laursen
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NYE BØGER
Redaktionen har modtaget følgende
bøger. Nogle af dem vil blive anmeldt i
kommende numre af Uddannelsesbladet.
Super G
– grammatik med øvelser

Af Joanna Haskiel & Kirsa Freimann
Olesen. Alfabeta 2013. 160 s. 200 kr.
Somatisk sygdomslære
og farmakologi.
Trin 2

Af Henrik Andersen, red. Munksgaard
2013. 494 s. 520 kr.
Innovative elever.
Undervisning i fire faser

Af Lilian Rohde & Anja Lea Olsen.
Akademisk 2013. 192 s. 299 kr.
Fra fortid til historie
– historiefagets identitet og metoder

Af Anders Hassing & Christian Vollmond.
Columbus 2013. 144 s. 129 kr.
From Battlemind to Homemind

Af Christoffer Bisgaard Olesen.
Columbus 2013. 160 s. 139 kr.
Language and Power

Af Tine Vedel Eriksen. Columbus 2013.
160 s. 139 kr.
Broken Britain.
Stat, marked og civilsamfund

Af Ole Helmersen. Columbus 2013.
160 s. 139 kr.
Erindringsmaskinen.
Anderledes Danmarkshistorier

Af Geert A. Nielsen. Columbus 2013.
224 s. 139 kr.
Falkenstjerne. Dansk litteratur 3.
Fra Tom Kristensen til Nutiden

Af Mogens Bjerring-Hansen m.fl.
Systime 2013. 528 s. 278 kr.
Administration.
Faglighed og praksis i administrativ
t arbejde

Af Helle Mylund Jacobsen, red.
Akademisk 2013. 296 s. 349 kr.
Paroles françaises

Af Mette Bering & Mimi Sørensen.
Gyldendal 2013. 80 s. 129 kr.
Det kan ikke ske i Danmark.
Jødernes flugt til Sverige 1943

Af Herbert Pundik. Systime 2013. 176 s.
200 kr.

ANMELDELSER
Undervisning i læreruddannelsen
Af Mette H. Beck m.fl. ViaSystime 2013.
116 s. 150 kr. E-bog 80 kr.

Denne bogs overordnede tema har sit udspring
i det såkaldte pædagogiske paradoks. Kort
sagt dækker dette udtryk over uoverensstemmelsen mellem de lærerstuderendes og seminarieundervisernes oplevelser, behov og forestilling om, hvad der er indeholdt i undervisningen på seminariet.
Til illustration af denne forskellighed nævnes på s. 41 resultatet af en undersøgelse på
læreruddannelsen i Århus i 2010. Heraf fremgår det, at dimittendernes vurdering er overvejende positiv, men der rettes kritik af undervisningens indhold, undervisningens arbejdsformer og praktikfaget. Det er som udenforstående ikke svært at forestille sig undervisernes oplevelse af udfordring og forvirring. For hvad er
der egentlig tilbage af læreruddannelsen, hvis
ovennævnte ting ikke er tilfredsstillende. Jo, det
skulle da så selvfølgelig lige være det sociale
liv og den personlige udvikling.
I syv kapitler præsenterer bogen syv relevante problemstillinger. Fx De usikre studerende og
Hvordan kan skriftlige produkter blive mere meningsfulde og relevante? Ifølge bogens forord
er teksterne først og fremmest en invitation til
drøftelser med henblik på at forbedre og udvikle læreruddannelsen. Der indgår desuden referencer, litteraturlister og forslag til bearbejdelse
af læreruddannelsens grundtemaer. Som en rød
tråd igennem teksten går naturligvis spørgsmålet om professionel identitet. Med et spørgsmål
hentet fra sociologien: Er man sin profession,
eller bliver man sin profession?
Usikkerhed, fravær af mening med undervisningsstoffet, manglende vejledning og diffus oplevelse af, hvilken faglig realitet der venter dem, fylder alt i alt rigtig meget i studielivet.
Her overfor står undervisernes ønske om både
at ruste de studerende fagligt og pædagogisk
til det fremtidige professionelle liv, men også at
ægge og vække deres iver efter at studere med
lyst og ansvar. Det er imidlertid svært på andres
vegne at stille krav om at have lyst til noget.
For at kunne imødekomme disse realiteter

– og det deraf følgende studiefrafald og utilfredshed – opstiller bogen to initiativer, som er
kendt fra folkeskolen: en såkaldt (af undertegnede) Lillebror-model, hvor førsteårsstuderende har en fast relation til en sidsteårsstuderende og som supplement i studiet kunne også
etableres en slags klasselærermodel (ligeledes benævnt af undertegnede) ved at styrke
en mere personlig relation til en af underviserne med et formaliseret ansvar for ikke mindst
de studiesociale aspekter.
I denne bog finder man lidt på alle hylder til
inspiration og som grundlag for en seriøs drøftelse af grundopstillingen i læreruddannelsen.
Her er Interviews, spørgsmål til diskussion, litteraturliste, små indspark med teori og forslag
til intervention og imødekommelse af relevante problemer på læreruddannelsen.
Denne bogs indhold er ”hård kost” i netop
disse tider, hvor det danske, pædagogiske miljø er præget af skolereformer, lærerlockout, 9.z
mod Kina og en særdeles bred vifte af meninger
om, hvem der har ansvaret for det hele. Og så
forlyder det midt i denne turbulens, at antallet af
ansøgninger til læreruddannelsen er steget i år.
Godt så. Alligevel kan der her på tærsklen
til at fejre den danske folkeskoles 200 års fødselsdag godt være mening i, at vi alle – både
inden for og uden for det pædagogiske miljø – minder os selv og hinanden om, at langt
op i 1800-tallet var lærernes opgave først og
fremmest at kunne ”vejlede børnene til ordentlig sang, skrive rent og læseligt, forstå og regne de fire regningsarter, og alt i alt bidrage til
at gøre børnene til nyttige borgere for samfundet" (Nellemann 1966). Læreren forventedes
altså at kunne lære eleverne de elementære
kundskaber med henblik på det, Christen Kold
senere kaldte ”vækkelse til bevidsthed om sig
selv og sin stand” – netop både vidensdannelse og personlighedsdannelse – i en aldrig afsluttet læringsproces.
Fire stjerner for det tankevækkende indhold
og den tilgængelige tekst. Men en ekstra oven
i hatten for at tilsidesætte berøringsangst og
gå lige i flæsket på nogle alvorlige og vidtrækkende problemer.
Marianne Bindslev
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ANMELDELSER
 Kloge hænder. Et forsvar for håndværk og faglighed
Af Mattias Tesfaye. Gyldendal 2013. 186 s.
149,95 kr.

Respekt for det praktiske arbejde og respekt
for faglig kunnen. Det budskab er murersvenden og den politiske aktivist Mattias Tesfaye
på få år slået igennem med i offentligheden.
En flot bedrift, som han er lykkedes med i
kraft af et lyst hoved, et brillant sprog og (ikke
mindst), at han er i stand til at formidle erfaringer fra sit praktiske arbejde som bygningshåndværker. Det sidste giver ham nemlig en
hel del at fortælle om, som pæne akademikere ellers ikke aner en dyt om.
Først og fremmest er debatbogen Kloge
hænder et engageret indlæg for det gode arbejde. Arbejde, der er udviklet gennem erfaring. Ikke arbejdsprocesser, der er designet og
dikteret af teoretisk viden, men netop udviklet
igennem praksis. Hans ”bekymring går på, at
balancen og sammenhængen mellem teori og
praksis forsvinder – ingen filosof kan trods alt
lære en sygeplejestuderende den tavse viden
at lægge en forbinding – ikke en gang på originalsproget”, som han formulerer sig med karakteristisk vittig elegance. Samtidig er hans
ærinde at tale for værdien af den arbejdendes
råderet over sin egen arbejdsgang.
Når forbindelsen mellem teori og praksis
ryger sig en tur, bliver arbejdslivet og uddannelser akademiserede. Der snobbes for boglig viden, og der kigges ned på håndens arbejde. Stx-gymnasierne får forrang i ungdomsuddannelsernes hierarki, og i bunden finder vi erhvervsskoler og AMU-kurser. Men vi får ingen
kvalitetsproduktion, uden at der er givet et solidt
håndværk, slår han fast. Tesfaye nævner byggeriet 8-tallet på Amager; det har vakt international beundring, men bygherren var åbenbart
ligeglad med håndværket med det resultat, at
det prisbelønnede byggeri hverken kan tåle vinterfrost, vand eller vejsalt, og det er i øvrigt plaget af skimmelsvamp. Ak.
På det industri-strategiske plan har adskillelsen af teori og praksis betydet, at virksomheder har flyttet deres produktion væk fra deres

udviklingsafdelinger. Produktionen blev sendt
til et asiatisk lavtlønsland, mens udviklingsafdelingen blev i Danmark med det resultat, at
udviklingsafdelingen mistede sin opfindsomhed. Praksis kom for langt væk og kunne ikke
inspirere til nye ideer.
Tesfaye kan få en til at åbne øjnene, for eksempel når han forslår, at mindst 50 procent af
en ungdomsårgang skal have en erhvervsfaglig grunduddannelse – stillet op over fra politikernes målsætning om, at 60 procent af en årgang skal have en videregående uddannelse.
Han er også skrap, når han hudfletter den måde,
erhvervsskolerne bliver brugt. En erhvervsskole
skal ikke reduceres til et ”socialpædagogisk tilbud” eller gøres til ”opsamlingssted for alle, der
ikke har evner til andet”.
Men Tesfaye er ikke spor skrap, når det
kommer spørgsmålet, om der skal være adgangsbegrænsning på erhvervsskolerne. Det
har han åbenbart ingen mening om, selv om
det er et meget varmt emne. Falder talen på
forårets lockout af lærerne og det arbejdstidsdiktat, der fulgte, hvor respekten for lærernes
faglige råderum blev knægtet, har Tesfaye kun
nogle rumlerier at fremføre. Det er simpelthen
for vattet. Man skulle tro, at der virkelig var noget konkret at tale om for ham, der ellers taler
så stærkt for magten over egen arbejdsproces.
Trods alt er Tesfayes samfundskritik begrænset. Han taler hele tiden om bureaukrater, der vil dirigere og kontrollere det praktiske
arbejde, som om det var en særlig ubehagelig
gruppe af personer, der truede fagligheden og
det gode arbejdsliv. Hans samfundskritik går
ikke så vidt, at han kan se det nævnte bureaukrati som noget, der står i forbindelse med, at
vores arbejde faktisk ejes af nogen, og at vi sælger vores arbejdskraft til dem. Og de, der ejer
arbejdet og køber arbejdskraften er stillet over
for krav om stadig højere afkast. Derfor indfører
de bureaukratisk kontrol. I den offentlige sektor rejses tilsvarende krav om højere produktivitet til lavere omkostninger. De selvmodsigende krav fører så til ønsket om at knægte medarbejdernes selvstændighed.
Den sammenhæng ser Tesfaye ikke. Han
ser væmmelige bureaukrater og er på den
måde lige ved at tippe over og ende i popu-

listisk personkritik, hvor der burde være samfundskritik. Men hvis man skal kalde ham populist, er han vel at mærke en interessant og
velformuleret populist.
Steen Gottlieb

 Modernitet – kristendom og etik
Af Preben Brock Jacobsen. Systime 2013.
157 s. 158 kr. eBog skolepris 40 kr.

”Gud spræller stadig. Moderniteten har ikke slået Gud helt ihjel.” Citat fra Systimes pressemeddelelse om bogen Modernitet – kristendom og
etik. I denne nyskrevne bog ”undersøger forhenværende lektor Preben Brock Jacobsen kristendommen og etikkens plads i den moderne tidsalder. Bogen tager udgangspunkt i aktuelle debatter”. Og videre: ”i elleve essays undersøger
den modernitetens indstilling til livet (...) [den]
indeholder flere aktuelle eksempler. Bl.a. analyserer den Benny Andersens digte som moderne udtryk for 'guddommelighedserfaring' og
etiske spørgsmål om aktiv dødshjælp, tvangsbehandling af demente og menneskerettigheder som frugtbare debatemner mellem modernitet og kristendom.”
Dette er kun en enkelt lille flig af bogens
indhold, omend den er meget repræsentativ.
I forordet bekender forfatteren, at han under arbejdet har følt sig ”som holdkaptajn i et
Tour de France – hele tiden omgivet af, ja nærmest pakket ind af holdkammerater.” Denne anmelder kan så tilføje, at jeg ved læsningen følte
mig som deltager i en verbal tour de force. Der
er ikke grænser for citater, henvisninger, associationer til litteratur, kunst, psykologi, filosofi,
idehistorie, religion, myter, videnskabsteori osv.
osv. Hver eneste side er spækket med – for at
bruge forfatterens egen retorik og henvise til
en anerkendt vidensautoritet – det, som idehistorikeren Lars-Henrik Schmidt kalder Jeopardy-viden. En uendelig strøm af samtaleemner,
præsenteret i kort form, der først og fremmest
har som mål at kunne demonstrere talerens viden om lidt af hvert og alting.
Derfor kommer både underviser og læsere på alvorligt arbejde, hvis man vælger at bruge denne bog. Det vil kræve et kæmpe arbej-
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de med enten at ”malke” teksterne og finde det
vigtige og interessante i det pågældende essay og så tillige have en overkommelig samling
primære tekster inden for rækkevidde. Eller at
både underviser og studerende i forvejen har
beskæftiget sig med en del af de begreber og
tekster, som der citeres og henvises til. Ifølge
pressemeddelelsen er bogens målgruppe imidlertid både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.
Forfatteren opgiver Hans-Jørgen Schantz
og K.E. Løgstrup som sine hovedinspirationskilder og Leo Tandrup som inspirator for billeder og billedtekster. Det er jo altid interessant
at læse i en bogs forord, hvem der bliver takket af forfatteren. På den måde får læseren et
praj om netop inspirationskilder. Det er så oven
i dette en glædelig overraskelse og fornyelse,
at forfatteren også delagtiggør læseren i sine
didaktiske overvejelser, når det nu er en lære-

bog. Det er ganske vist i en fodnote på bogens
første tekstside, men den er ret vigtig for at finde mening i tekstens opsætning. Heraf fremgår begrundelsen for at skifte skrifttype og baggrundsfarve for teksten.
Hvert af de elleve kapitler indledes med et
anslag, der skal skabe interesse for emnet. Heraf kan nævnes: indstilling til livet, det moderne
individ, gudsbegrebet, overtro, myter, menneskerettigheder, kulturmøde, etik og moral. Herefter følger kernen, der fortæller om sagen/temaet i en nøddeskal, kroppen, hvor emnet forsøges udfoldet, og til sidst hammeren, hvor emnet rundes af.
De mange, smukke billeder ledsages hvert
af et lille stykke kunsthistorie. Billederne med
tekst vil uden problemer kunne trækkes ud af
bogen og fungere som et selvstændigt undervisningstilbud. Eller en alternativ billedtekst kunne være et produkt af undervisningen.

Denne lærebog om modernitet er selv en helt
moderne en af slagsen. Filosofi og andre universitære fag tages i små brudstykker ud af videnskabelig, akademisk sammenhæng. Filosofiske
temaer (fx Gud er død, alt er historisk, konsekvensetik, hav mod til at bruge din egen forstand,
de suveræne livsytringer), koges ned til et par
letfattelige one-liners i hverdagssprog og almene betragtninger, og pif-paf-puf er vi alle blevet
både reflekterende, studerende og filosofiske.
Modernitet – kristendom og etik præsenterer i hæsblæsende tempo og med en overflod
af ord nok temaer og teksteksempler til, hvis de
bruges i deres helhed, rækker til flere års undervisning. Der ligger så meget tankegods og
livserfaring forud for hele bogens tekst, at den
først og fremmest vil kunne gøre nytte som inspirationskilde og idekatalog i undervisningssammenhænge.
Marianne Bindslev
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kurser, møder mv.
DTL Seniorer: Skolebesøg
Nu får medlemmerne og deres ledsager igen
chancen for at besøge en spændende uddannelsesinstitution med en spændende historie på
en spændende sydhavsø. Uddannelsesdirektør
Søren Vikkelsø fortæller om skolen og besvarer
spørgsmål.

Tid: Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00
Vi slutter med frokost kl. 12.30

Sted: CELF - Center for Erhvervsrettede
Uddannelser Lolland-Falster, Kringelborg
Allé 7, 4800 Nykøbing F

Tilmelding: Senest den 29. oktober 2013
til Bent Ousted, tlf. 4494 4938, e-mail:
bao@post11.tele.dk eller Mogens Larsen,
tlf. 3026 3814, e-mail: jetmog@gfnet.dk
Grib chancen for et spændende skolebesøg.
Samkørsel kan måske bruges? Tal med os,
hvis der evt. skulle være problemer.



Mogens Larsen & Bent Ousted

Kom og hør om
”Det 3. liv”
Kursus for dig, der er fyldt 55 år, og
din evt. samlever/ægtefælle. Kom
og hør om dine muligheder, før du
går på pension – og efter. Ud over
de arbejdsmæssige, økonomiske
og juridiske sider af seniorlivet vil vi
også beskæftige os med de mere
eksistentielle og sundhedsmæssige sider.

Tid: Torsdag den 14. november 2013
Sted: Uddannelsesforbundet, Nørre
Farimagsgade 15, 1364 Kbh K
Pris: 500 kr. pr. person inkl.
forplejning og bogen "Værd at
vide" (Ældre Sagen)

Tilmelding: senest den
1. november 2013 på
www.uddannelsesforbundet.dk
- under Kurser/Konferencer

Undervisningsmiddel-prisen 2014
Undervisningsmiddelprisen gives til et nyt undervisningsmiddel
af bemærkelsesværdig høj kvalitet til folkeskolen, ungdomseller voksenuddannelserne.
Det kan være en enkelt bog, et helt system, digitale læremidler eller andre undervisningsmidler. Materialet skal engagere eleverne, samtidig med at det er fagligt velfunderet.
Undervisningsprisen 2014 uddeles på Danmarks Læringsfestival den 25.-26. marts 2014 i Bella Centeret, København.

Parterne bag prisen
Undervisningsmiddelprisen er indstiftet af Undervisningsministeriet i samarbejde med Center for Undervisningsmidler samt
fagbladene Folkeskolen, Gymnasieskolen, Uddannelsesbladet
og Medlemsmagasinet Frie Skoler.

Ansøgning
Send ansøgning og materialer senest fredag den 8. november 2013 klokken 12:00 til:
Undervisningsministeriet
Att. Rasmus Stensbæk-Jensen
AnsøgningsFrederiksholms Kanal 26
skema hentes på
1220 København K.
uvm.dk (skriv UnderMærket: Undervisningsmiddelprisen
visningsmiddelprisen
i søgefeltet).

stilling

ER DU VORES NYE
UNDERVISER I FVU OG OBU?
GRUNDET STIGENDE AKTIVITET SØGER VI PR. 1. JANUAR 2014
1-2 NYE ENGAGEREDE MEDARBEJDERE TIL VORES AFDELING FOR OBU OG FVU
Vi ønsker undervisere med en anerkendende og imødekommende tilgang, der udover seminarieuddannelsen også har OBU- eller FVU-uddannelsen. Det er desuden en fordel, hvis du på baggrund
af din seminarieuddannelse også kan undervise i dansk som andet sprog, matematik, dansk eller
engelsk.
På VUC Holstebro-Lemvig-Struer har vi en uformel omgangstone og et godt arbejdsmiljø, hvor vi
lægger vægt på at samarbejde om en god undervisning for kursisterne. Måske er det derfor, vi har
Danmarks mest tilfredse VUC-kursister.

LÆS MERE OM JOBBET OG VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER PÅ HOLSTEBRO-VUC.DK
KONTAKTPERSON: VICEFORSTANDER LENE TANGE - LTA@HOLSTEBRO-VUC.DK - 96275807 / 24876700
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FAGLIGT AKTUELT

Storkursus

for ansatte ved oplysningsforbund
og daghøjskoler
Pædagogisk Sammenslutning for ansatte
ved oplysningsforbund og daghøjskoler
holder igen i år kursus for alle inden for de
folkeoplysende områder. Under overskriften
"Sæt grænser og få energi" sættes fokus
på de udfordringer, vi undervisere dagligt
bliver stillet over for – både fagpolitisk,
pædagogisk og personligt – så vi kan få en
fælles forståelse og muligheder for at handle.

Tid:
8.-9. november 2013

Sted:

Hotel Kronprinds Frederik, Fredericia
– www.hkf.dk

Tilmelding:

Senest 25. oktober 2013 på
www.uddannelsesforbundet.dk
Der er kun 30 pladser,
og tilmelding er bindende.

Pris:

Medlemmer af Pædagogisk
Sammenslutning og fuldtidsledige: 675 kr.
Øvrige medlemmer af Sektionen for ansatte
ved oplysningsforbund og daghøjskoler:
1075 kr.
Andre medlemmer af Uddannelsesforbundet:
1650 kr. (spørg sektionsformanden
om evt. tilskud)

Tilbud:

Meld dig ind i Pædagogisk Sammenslutning
senest den 25. oktober 2013 og få kurset
til 675 kr.
Kurset bliver en blanding af teori, øvelser,
dialog og reflektion - bl.a. med coach og
vejleder Peter Møhring om
- Dynamikker i forandringer - og energifyldt
håndtering af dem.
- Klare personlige grænser: hvordan lytter
jeg til de signaler, der fortæller mig, hvornår
jeg skal sige Ja og Nej - og hvordan jeg gør
det på en god måde?
Med disse emner vil Peter tage udgangspunkt i dagligdags eksempler fra udefrakommende forandringer og håndteringen
af dårlig ledelse, besværlige elever etc.
Deltagerne får desuden den populære
lydbog ”Livets Cirkel” af Hawk of the
Yellow Wind.
Læs mere på uddannelsesforbundet.dk
Yderligere oplysninger hos Henrik Kudahl,
henrik@aof-vendsyssel.dk, tlf. 9890 3275.

Af Sebastian Bach Hansen & Lasse Nabe-Nielsen
konsulenter i Uddannelsesforbundet

Sagt op? Hvad nu?
Uddannelsesforbundet modtager jævnligt
henvendelser fra medlemmer, der af den
ene eller anden grund er blevet sagt op fra
deres stilling. Grundene kan være mange for eksempel sygdom, arbejdsmangel, fordi
chefen ikke mener, at medarbejderen er god
nok til sit arbejde, eller fordi nogle regler
ikke er overholdt.
Her kan du læse om generelle regler og
om, hvad du selv skal være opmærksom
på. Hvis din arbejdsgiver vil sige dig op,
er der både tidsfrister og procedurer, som
skal overholdes. Det vigtigste, du selv kan
gøre, er at kontakte din tillidsrepræsentant
og Uddannelsesforbundet.
Opsigelsesvarsler
Undersøg, om du har fået det opsigelsesvarsel, som du har krav på. Opsigelsesvarslets længde afhænger af, hvor længe du har
været ansat, og det har betydning, om du
er overenskomstansat, tjenestemand eller
ansat på tjenestemandslignende vilkår. På
nogle overenskomstområder skal du høres, inden din arbejdsgiver sender dig en
endelig opsigelse.
Begrundelse for opsigelsen
En opsigelse skal være sagligt begrundet.
Uddannelsesforbundet vurderer ud fra sagens oplysninger samt dine og din tillidsrepræsentants bemærkninger, om grundlaget for opsigelsen er saglig. Hvis du er ansat efter en overenskomst eller ansættelsesbekendtgørelse, har Uddannelsesforbundet ret til at afgive en udtalelse om sagen til din arbejdsgiver.
Hvis vi vurderer, at opsigelsen ikke er
saglig, kan vi rejse sagen over for din arbejdsgiver. I mange tilfælde finder vi så en
forligsmæssig løsning. Et forlig kan indeholde mange aspekter og imødekommer
så vidt muligt den vanskelige situation,

som din opsigelse medfører for dig. Det er
derfor meget få sager, der bliver videreført
ved domstolene eller ved en faglig voldgift.
Dine pligter og rettigheder
Du har pligt til at arbejde i opsigelsesperioden, medmindre der er indgået andre aftaler. Du skal også være opmærksom på, at
du i hele opsigelsesperioden har de samme
rettigheder og pligter, som du hele tiden
har haft. Du skal derfor både optræde loyalt over for din arbejdsplads, overholde diverse retningslinjer og personalepolitikker.
Som udgangspunkt har du ret til at søge
andet arbejde i din opsigelsesperiode og
kan efter aftale få fri til at gå til jobsamtaler i arbejdstiden.
Efter du er fratrådt
I forbindelse med din fratræden skal din arbejdsgiver opgøre din arbejdstid og afregne
eventuelt over-/merarbejde. Desuden udbetales eventuelle ikke-afholdte og optjente
feriefridage (den sjette ferieuge) samt øvrige tilgodehavender. Arbejdsgiveren skal
derudover afregne feriegodtgørelse til feriekonto. Du kan følge indbetalingen på feriekontos hjemmeside på atp.dk.
Hvis du er medlem af en a-kasse skal du
selv kontakte den. Du skal huske at melde
dig ledig i dit lokale jobcenter, den første
dag du er ledig.
Uddannelsesforbundet anbefaler, at du er
medlem af FTF-A eller Lærernes a-kasse,
da de har godt kendskab til Uddannelsesforbundets ansættelsesområder.
Din tidligere arbejdsgiver skal betale dine
1., 2. og 3. ledighedsdage (de såkaldte gdage). For de dage skal du have udbetalt,
hvad der svarer til dagpengesatsen. Hvis
ikke din arbejdsgiver udbetaler g-dagene,
skal du kontakte din a-kasse. *
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Med viden om hjernens funktioner kan en underviser se tegn på, hvornår elever med problemer
vil gå amok, og dermed forebygge, at det sker. Hjerneforskningen kan også bruges til at tilrettelægge
undervisning, der passer til målgruppen, fortæller lederen af Neuropædagogisk Kompetencecenter.

H

jerneforskningen giver os mere og
mere viden, som kan bruges i klasseværelset. Neuropædagogik kan
blandt andet hjælpe undervisere med at gå
bag om elevers uhensigtsmæssige adfærd
og hjælpe dem til at fungere i fællesskabet, fortæller Anni Mortensen, der er leder
af Neuropædagogisk Kompetencecenter
på University College Nordjylland og i gang
med en ph.d. om emnet.
Hvad er neuropædagogik?
- Mange definerer det som anvendt neuropsykologi. Vi definerer det lidt bredere som,
hvordan vi kan omsætte vores viden om hjernen til pædagogik. Der er sket rigtig meget
med hjerneforskningen siden 1990'erne.
Vi har blandt andet fået større viden om, i
hvor høj grad følelser spiller ind på blandt
andet læreprocesser. Der er følelser involveret alle steder, hvor der er relationer mellem mennesker. Der er kommet større fokus på hjerneforskning, og det kan vi bruge
til rigtig meget, men vi skal også være påpasselige, for der kan opstå neuromyter.
Hvad er neuromyter?
- Det er myter om, hvad hjernen kan og ikke
kan. Et eksempel er multitasking. Vores hjerner kan godt køre flere processer samtidig,
men vi er kun i stand til at have opmærksomheden rettet mod én ting ad gangen.
Vi kan skifte vores opmærksomhed fra en
opgave til en anden og så vende tilbage til
den første opgave igen.
Hvad kan undervisere bruge større viden
om hjernen til?
- Blandt andet til at tilrettelægge undervisning, der passer til målgruppen. Underviser
man teenagere, har de selvfølgelig alle de
personlige, biologiske og sociale ting at
tumle med, men de har også begrænset
evne til at holde fokus. Deres hjernespænding – eller arousal – falder simpelthen, så
deres fokus forsvinder efter 40 minutter. Så
skal de bevæge sig og gøre noget andet.
Voksne har gode kognitive strategier til at

kompensere for det, og de er i rivende udvikling i teenageårene. Vi voksne trykker
måske på en kuglepen eller lignende, men
teenagerne har ikke de samme strategier.
- Det er også vigtigt at vide, at vi bliver
motiveret af at kunne finde mening i det, vi
gør. Det får os til at udskille dopamin. Derfor er det afgørende, at man i læreprocesser tager udgangspunkt i, hvad eleven kan,
og hvad der er relevant for eleven. Sætter
man barren for højt, bliver det en stressfaktor, og de unge kan ikke koncentrere
sig. Samtidig har de brug for, at læreren
er en autoritet.
Har mennesker med opmærksomhedsforstyrrelser i højere grad end andre
brug for, at underviseren er en autoritet?
- De har i høj grad brug for, at underviseren er karavanefører, der viser dem, hvor de
skal hen. Når det er sagt, så skal undervisningen selvfølgelig differentieres, men man
skal være opmærksom på, at man let kan
skabe kaos omkring mennesker med opmærksomhedsproblemer. Det helt centrale
er at være autentisk. Man kan ikke sidde på
lærerværelset og tale dårligt om en elev og
så bagefter gå ud og performe. Eleverne
kan fornemme, hvis vi ikke kan lide dem.
Hvordan kan man være autentisk og
samtidig anerkendende, når elever opfører sig rigtig dårligt?
- Vælter eleven bordet eller kalder dig en
so, er det vigtigt at tage vare på eleven og
fortælle, at det ikke er i orden, og det kan
man godt gøre uden at underkende eleven.
Kernen er at gå bag om adfærden og forstå,
hvorfor han gør det. Al handling er intentionel, og det at vælte et bord er en form for
kommunikation. Måske sker der for meget
omkring eleven, så hjernen kobler fra. Så
kan han have brug for skærmning.
Hvad gør man konkret?
- Vi kigger på tegn. Er der motorisk uro,
rejser han sig op eller gør andre ting, inden han måske ender med at vælte bor-

det? Man fokuserer ofte på makroting, som
sidder eleven ved bordet, lader han være
med at larme og den slags? Vi skal blive
bedre til at fokusere på mikrotingene. På
en specialskole havde lærerne problemer
med en dreng, der lige pludselig sprang
op som trold af en æske. De kunne ikke
umiddelbart se tegn, men efter et stykke
tid fandt de ud af, at han havde nogle små
trækninger ved skuldrene, når det hele var
ved at blive for meget for ham. Lærernes
tese var, at når det skete, havde han brug
for afgrænsning. De gav ham et lille klem
på begge overarme, så han kunne mærke
sig selv, når han viste tegn på at have brug
for det. Det virkede, og efter et par måneder begyndte han selv at bede om det, når
han havde brug for et klem.
Hvor går folk typisk galt i byen, når de
ikke har den nødvendige viden?
- Når man tillægger unge mennesker nogle
motiver, de ikke har – som at de forstyrrer for
at genere læreren eller lave larm i klassen.
Et andet typisk eksempel er vores praksisfortællinger om de unge, som vi bærer ind
i relationen. De er nødt til at være positive
og tage udgangspunkt i, hvad der fungerer. Arbejder vi med en ung med grænseoverskridende adfærd, skal vi stadig fokusere på, hvad han kan. Det kan være rigtig
svært, men som mennesker forsøger vi altid at leve op til de krav, der stilles til os, og
det gør vi med udgangspunkt i det, vi kan. *
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