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Uddannelsesbladet

LOCKOUT
3.600 medlemmer er lockoutet af Finansministeriet og KL
Første dag samledes de lockoutede lærere otte steder i landet
Siden har de fleste været på gaden for at informere og aktionere
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Scan koden eller
gå ind på dindansker.dk

8627

DIN DANSKER – NYE SIDER AF DANSK KULTUR tager udgangspunkt i det, der ofte undrer udefrakommende i mødet med
danskerne, fx:
¡ Hvorfor er danskerne så lykkelige?
¡ Er danske kvinder stærkere end mændene?
¡ Hvorfor drikker danske teenagere sig så fulde?
¡ Hvordan bliver man en rigtig dansker?
I fem veloplagte kapitler belyses forskellige sider af danskernes
normer, værdier og idealer i forhold til bl.a. nationalfølelse, individualisme, social lighed, børneopdragelse, kønsroller, fællesskaber og Facebook.
Pointerne perspektiveres med nedslag i danmarkshistorien,
aktuelle cases, sangtekster og masser af farveillustrationer.
På det tilhørende website dindansker.dk findes selvrettende
opgaver til ordforråd og læseforståelse.
Materialet er ideelt til undervisningen i kultur- og samfundsforståelse på DU 3 modul 4-5 eller tilsvarende niveauer.

gyldendal-uddannelse.dk

tlf. 33 75 55 60 information@gyldendal.dk

96 sider + adgang til dindansker.dk
Kr. 199,- ex moms
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DE LOCKOUTEDE
Indtryk fra lockoutens første dag. Læs de fulde udsagn
på uddannelsesforbundet.dk under de otte reportager fra
konfliktens første dag

Johannes Thomsen,
Århus Produktionsskole:

Lisbeth Nørgaard,
AMU Nordjylland:

Det er dybt frustrerende. Vi har at gøre
med sårbare unge, der skal forberedes til
at gå i gang med en uddannelse på teknisk skole. Jeg frygter, at vi mister nogle af eleverne undervejs.

Mange kursister er blevet overrasket over,
at lockouten også gælder os, og det får
store konsekvenser for dem. Vi kan ikke
bare fortsætte, hvor vi slap. Kursisterne
kommer bag i køen, for vi skal i gang med
nye hold, når lockouten ophæves.

Peter Gistrup,
Jobcenter Frederiksberg:

Doris Thomassen,
Holstebro Sprogcenter:

Det virker fjernt, at vi er lockoutet, for vi
er jo ikke lærere. Vi skulle have startet et
jobrotationsprojekt op. Nu er der ledige,
der ikke kommer i arbejde, og virksomheder, der ikke får efteruddannet deres
medarbejdere.

Mine elever skal til eksamen i maj. Nu plejer
de at skrive opgaver og få mine kommentarer, men det sker ikke. Det er skidt for dem.

Hanne Zarrouk, Københavns Kommunes Ungdomsskole:

Birgitte Konge Lund,
VUC Skive-Viborg:

Vores elever går på et second chanceforløb. Skolen er måske det eneste, der
giver vores elever struktur på hverdagen.
Bare det at have noget at skulle stå op
til er vigtigt for dem, og det er nu væk.

Lockouten er et skuespil. Der sidder nogle med magten, som for mange måneder
siden blev enige om, at forhandlingerne
skulle ende i lockout.
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Er det virkelig så urimeligt?

Af Hanne
Pontoppidan,
formand for
Uddannelsesforbundet

Lærerne er gået til forhandlinger med krav, der kunne
øge kvaliteten og arbejdsmiljøet på alle vore skoler og
uddannelsessteder. Vi har ønsket at lave to særlige indsatser i et fællesskab med arbejdsgivere. Den ene skulle
sikre en forbedret og mere strategisk efteruddannelsesindsats. Den anden indsats skulle sikre et blik på arbejdsmiljøet de steder, hvor det halter i dag - fx på grund af
ekstremt overarbejde, nye udfordrende kursistgrupper,
der skal inkluderes i normalundervisningen, eller lignende.
Arbejdsgiverne stillede med et krav om, at arbejdstidsaftalerne for alle lærergrupper skulle totalt afskaffes.
Det skulle senere vise sig, at arbejdsgivernes krav var et
ultimativt krav, som i forhandlingsforløbet blot blev fremført igen og igen. Vore krav kom slet ikke til forhandling.
Intet kunne drøftes, før vi havde givet os og indvilget i at
acceptere arbejdsgivernes krav fuldt og helt.
Det gjorde vi ikke, fordi vi seriøst mener, det ville give
meget dårlige betingelser for den videre kvalitetsudvikling af undervisningen og ville forværre arbejdsmiljøet
på de skoler, der i forvejen har problemer.
Men det stod dog klart for os, at vi for at undgå en
konflikt var nødt til at bevæge os langt hen mod arbejdsgivernes ønskescenarium. Og det har vi gjort. Vi har accepteret, at det er den enkelte skoleleder, der suverænt
bestemmer over lærernes arbejdstid. Vi har accepteret,
at forberedelse kan differentieres mellem fag og mellem
yngre og ældre lærere. Vi synes ikke, det er klogt, men vi
har accepteret det! Endelig har vi sagt o.k. til ikke længere at arbejde hjemmefra i en del af arbejdstiden, men
i stedet at lægge al vores arbejdstid på arbejdspladsen.
Det, vi som modydelse kræver, er noget, som enhver
anden lønmodtager ser som det naturligste i verden:

• V
 i vil have vores arbejdstid gjort op og have afregnet
overarbejdet en gang om måneden.
• Vi vil vide, hvornår vi skal møde på arbejde, og hvornår vi har fri.
• Vi vil kun møde én gang om dagen. Man skal ikke
kunne sættes til at arbejde fx kl. 7-11 og igen kl. 16-20.
• Vi vil have ordentlige kontorfaciliteter til vores rådighed.
• Vi vil sikre, at alle skoler i landet har afsat tilstrækkelige ressourcer til forberedelse, som skolelederen fordeler mellem lærerne efter sin bedste vurdering. På
denne måde sikres det, at alle skoler faktisk har økonomi til at fastholde kvalitet i undervisningstilbuddet.
• Endelig ønsker vi, at den enkelte skoleleder kan beslutte at indgå akkordaftaler med lærerne, hvis han finder, det er en mere hensigtsmæssig måde, at få dagligdagen til at fungere på.
- I en parentes bemærket har vi dog afvist at afskaffe
aldersreduktionen og de regler, der kendes fra hele det
private LO-område, hvor man optjener tre timers frihed,
hver gang man har en fuld uges aftenarbejde. Men det
er jo småting i forhold til, hvor langt vi faktisk har bevæget os for at opnå enighed med arbejdsgiverne.
Jeg er nødt til at spørge: Synes I, at det er helt urimelige
krav at stille til den måde, man får reguleret sit arbejdsliv?
Vi synes det ikke. Men tilsyneladende synes arbejdsgiverne det. Derfor er lockouten en realitet. Derfor er skolesystemernes fremtid sat på spil.

UDDANNELSESFORBUNDET
Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K, tlf. 7070 2722,
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Umoderne at gå
på erhvervsskole
Imens tallet for elever på erhvervsskolelærerne
fortsat daler, valgte syv ud af 10 elever en gymnasial uddannelse i 2011. Det fremgår af en ny
analyse fra Dansk Metal.
Ifølge nuværende uddannelsesmålsætninger skal 95 procent af en årgang have en ungdomsuddannelse, 60 procent en videregående
uddannelse og 25 % en længere videregående
uddannelse. Dansk Metal foreslår derfor politikerne til at indføre et mål om, at 40 procent af
en ungdomsuddannelse skal have en erhvervsuddannelse. Som det ser ud nu, er det kun 20
procent af en årgang, der søger ind på en erhvervsuddannelse.

Af lucas vagn engell

Problembørn havner
på erhvervsskolerne
Regeringens planer om at sende unge arbejdsløse på
uddannelse som et led i den nye kontanthjælpsreform
har fået landets erhvervsskolechefer til at råbe op. De
er nemlig bange for, at det vil resultere i endnu større frafald på skolerne. Ifølge Berlingske mener 42 ud
af de 52 skolechefer, som avisen har talt med, at reformen vil betyde, at skolerne bliver en holdeplads for
elever med sociale udfordringer. Desuden mener 43
af dem, at de nye elever ikke vil være motiverede til at
gennemføre en uddannelse.
Regeringen er netop nu i gang med forhandlinger
om kontanthjælpsreformen. For at få flere i arbejde
vil de reducere ydelserne markant til de 25-29-årige.

Flere
praktikpladser,
tak!
I dagene efter påske
aktionerede elever fra
Københavns Tekniske
Skole i protest mod
manglende praktikpladser. Blandt andet
barrikaderede de afdelingen på Nørrebro.

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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3.603 medlemmer må
ikke passe deres arbejde
En tredjedel af Uddannelsesforbundets medlemmer
er lockoutet af arbejdsgiverne. Men resultatet af
konflikten får også betydning for de ikke-lockoutede.
{ A f Lu c a s Vag n E n g e l l }

3.603

medlemmer af Uddannelsesforbundet blev bedt
om ikke at møde på arbejde efter påske. Staten og
kommunerne havde nemlig lockoutet dem, fordi lærerne ikke ville opgive alle aftaler, der har med arbejdstid at gøre, og opgive overhovedet at lave aftaler fremover.
- Vi har bevæget os meget langt ind på arbejdsgivernes set up i et
forsøg på at undgå en konflikt. Men det var ikke tilstrækkeligt for dem,
med mindre de fik deres vilje helt og fuldt, sagde en tydeligt ærgerlig
formand for Uddannelsesforbundet, da forligskvinden måtte opgive at
mægle mellem parterne.
Finansministeriet har lockoutet 2.357 lærere på AMU-centre, VUC,
produktionsskoler, i Forsvaret og på skolerne for tandklinikassistenter og tandplejere.
KL har lockoutet 1.246 medlemmer i ungdomsskolen, på sprogcentre, på jobcentre og i Ungdommens Uddannelsesvejledning.
De lockoutede medlemmer svarer til cirka en tredjedel af alle medlemmerne. Den største medlemsgruppe - lærerne på tekniske skoler
og andre erhvervsskoler - kan ikke lockoutes, fordi de er ansat på tjenestemandslignende vilkår. Det samme gælder tjenestemænd på VUC
og i ungdomsskolen. Men hvis konflikten ender med et lovindgreb, så vil
det også omfatte de ikke-lockoutede medlemmer i stat og kommuner.
Derudover er ledere og medlemmer på private skoler - også private sprogcentre - ikke omfattet. Men nye arbejdstidsregler kan også
få afsmittende virkning på deres overenskomster.
På konfliktens første dag samlede Uddannelsesforbundet alle lockoutede medlemmer otte steder i landet. Formand Hanne Pontoppidan
talte fra København via storskærm til alle samlingsstederne. Hun gennemgik forhandlingsforløbet og Uddannelsesforbundets minimumskrav.
Du kan høre og se Hanne Pontoppidans tale på uddannelsesforbundet.dk. Desuden kan du i formandens kommentar på side 4 læse om
de sammenbrudte forhandlinger og lærernes krav.
Desværre tog arbejdsgiverne ikke hensyn til Uddannelsesbladets
udgivelsesplan, da de varslede lockouten, så dette blads deadline
faldt sammen med konfliktens første dag. Der kan derfor være sket
meget omkring konflikten, når dette nummer udkommer. Men på de
kommende sider kan du læse korte udgaver af reportagerne fra alle
otte samlingssteder på konfliktens første dag. De fulde reportager
med mange flere billeder kan du finde på uddannelsesforbundet.dk *

Støtte under lockouten
Lockoutede medlemmer får ikke løn. I stedet kan de få støtte fra
Uddannelsesforbundet.
Hvis konflikten bliver kort – dvs. inden for et par uger – ydes konfliktstøtte som vedtaget på kongressen i 2011, dvs. 1.670 kroner pr.
dag for fuldtidsansatte. Pengene er skattepligtige.
Bliver konflikten langvarig ydes i stedet støtte i form af et lån. Ved
at bruge lånemodellen, kan forbundet konflikte dobbelt så længe
som ellers, men medlemmerne vil få det samme ud af det netto. Der
skal nemlig ikke betales skat af et lån. Til gengæld skal det ifølge
reglerne forrentes med en markedsrente.
Det betyder, at lockoutede medlemmer kan låne 825 kroner pr. dag
i fem dage om ugen, og renten er 4,55 procent.
Nogle medlemmer har undret sig over, at de skal have lån, som de
skal betale tilbage, når de har indbetalt til konfliktfonden i årevis.
Men en traditionel konfliktstøtte skal også betales tilbage i form af
ekstra konfliktkontingent. Kassen skal fyldes op igen, inden næste
overenskomstforhandling.
De 825 kroner pr. dag svarer til en bruttomånedsløn på cirka
32.500 kroner.
Læs mere på uddannelsesforbundet.dk

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

7

8

KØBENHAVN

Sympati med
de lockoutede
Eud-lærerne på Københavns Tekniske Skole er ikke lockoutet,
men føler, at de lockoutedes kamp også er deres.
{ A f Lu c a s Vag n E n g e l l – F oto : P ia B u r m ø l l e H a n s e n }

K

un fem af godt 300 lærere på Københavns Tekniske Skole er lockoutet. De er nemlig ansat på AMUoverenskomsten, mens resten er ansat på
tjenestemandslignende vilkår.
Alligevel er de ikke alene denne tirsdag
morgen på lockoutens første dag. Klokken
7.45 står mange af deres ikke-lockoutede
kolleger iført hvide veste med Uddannelsesforbundets logo og påskriften ”Vi forbereder os på det bedste” sammen med dem
uden for skolens hovedindgang på Carl Jacobsens Vej i Valby. De bærer skilte med
påskrifter som "Vi støtter lockoutede kolleger" og "Nej til diktat. Ja til forhandling".
Hvorfor står I her, når I ikke er lockoutet?
- Vi vil for det første markere, at fem af vores kolleger er lockoutet, siger tillidsrepræsentant Poul Henning Laursen og fortsætter:
- Men konflikten gælder os alle. Vi vil
godt markere, at vi også er med i kampen.
Det er jo også vores arbejdstid, det gælder. Vi får jo den samme arbejdstid som
de lockoutede, når konflikten er overstået.
En cyklist i høj hastighed på vej til arbejde rækker tommelfingeren i vejret som
en like-hilsen til de demonstrerende lærere,
da han cykler forbi skolen.
Else Stokholm er en af de fem lockoutede lærere. Hun har undervist på AMU
i over 20 år og synes, det er underligt, at
der nu sidder to klasser inde i bygningen
uden lærere.
- Jeg er frustreret på vores kursisters
vegne. De mangler kun fire dage af et treugers kursus, fortæller hun.
Kim Graham er en af dem. Han er vagtfunktionær i Kastrup Lufthavn, men skal
tage uddannelsen for at skifte til en bedre

jobfunktion i lufthavnen. Han kommer forbi
og hilser på sine lærere.
- Fordi jeg ikke kan få de sidste fire dages undervisning, skal jeg nu omlægge
min vagtplan og bruge opsparede fridage.
Senere skal jeg så læse pensum op igen,
siger en ærgerlig Kim Graham og tilføjer:
- Men jeg er ikke sur på lærerne. Det er
jo ikke deres skyld.
Et værre cirkus
Klokken 11 skal næsten tusind lockoutede lærere samles i Cirkusbygningen i København. Men kvart over 11 er der endnu
trængsel ved døre og garderobe, så hele
arrangementet bliver forsinket.
- Det her har vi i hvert fald aldrig prøvet
før, siger formanden for den københavnske
koordinationsgruppe, inden hun sætter Uddannelsesforbundets sang i gang.
Der er kraft i stemmerne. Der er der
også i klapsalverne, da Uddannelsesforbundets formand entrer scenen for at tale
til alle 3.603 lockoutede medlemmer via
storskærm til de øvrige syv samlingssteder rundt i landet.
- Hvor er det godt at se så mange, men
hvor er det dog en trist anledning, begynder Hanne Pontoppidan.
Og det næste kvarters tid klappes der
ikke ret meget. Der lyttes intenst. For mange
er det første gang, de får en samlet fremstilling af, hvordan forhandlingerne med
Finansministeriet og med KL er forløbet.
- Der er forskel på stilkarakteren for den
måde Finansministeriets og KL’s folk har
forhandlet på. Men det er også den eneste forskel. Budskabet har været præcis
det samme, fortæller Hanne Pontoppidan.

Klapsalverne kommer først igen, da
hun opremser de fire krav, som lærerorganisationerne har stillet. Og da hun slutter
med ordene:
- Vi ses derude. Kampen står om kvalitet
i undervisningen og om vores arbejdsmiljø. *
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ODENSE

Forberedelse er
undervisningens forspil
Kampiveren og opfindsomheden fejlede ikke noget i Odense,
hvor 375 lockoutede lærere mødtes på lockoutens første dag.
{ A f Si g n e Lu kow s ki – F oto : H u n g Ti e n V u }

Det er os, der står herude og banker på,
og be’r jer om at prøve at forstå.
Vi vil så gerne undervis’ igen,
men I har altså bare sendt os hjem.

M

elodien er Thomas Helmigs, men
det er en lidt anden tekst, lærerne
fra Odense VUC synger denne råkolde forårsmorgen. De er samlet foran afdelingen i Holsedore i Odense centrum, og
stemningen er god, selv om situationen er
alvorlig. Der bliver drukket kaffe, snakket
fodbold og udvekslet gode råd om, hvordan
man kan signalere på sin facebook-profil,
at man er lockoutet. Alle, der kommer forbi,
får en flyer og et par ord med på vejen fra
lærerne i de hvide trafikveste.
– Det har været lidt svært at organisere
på grund af påsken, men vi har mailet sammen og har også lavet vores egen gruppe
på facebook, fortæller Anna Elisabeth Lunders, som er tillidsrepræsentant på skolen.
Lockouten påvirker omkring 1500 kursister på Odense VUC. Langt de fleste har

valgt at blive hjemme, men en lille håndfuld
er mødt op foran skolen. De er meget utilfredse med situationen:
– Jeg synes det er for dårligt, at der ikke
er et alternativt tilbud til os, ligesom der er
til mange folkeskoleelever, siger kursist
Charlotte Laugesen, som normalt har 23
timer om ugen på VUC. Fra i dag er det reduceret til fem.
Fællessang og rudevask
Katrine Wulff er tillidsrepræsentantsuppleant på VUC Odense, og hun har været utroligt spændt op til konfliktens start.
– Det er træls for nu at bruge et godt jysk
udtryk, at vi skal op på barrikaderne. Jeg
ønsker jo bare at undervise, og jeg tænker
meget på kursisterne. Men det er vigtigt,
at vi får markeret os, for ellers får vi hårde
betingelser bagefter, siger hun.
Klokken har passeret 11 og lærerne fra
Odense VUC er ankommet til sportshallen
Marienlyst sammen med omkring 300 andre lockout-ramte ungdoms- og voksenun-

dervisere – og flere lockout-ramte skolebørn. Også her bliver der sunget, men denne
gang er det en tillempet version af Kringsatt
af fiender med en ny tekst, der meget passende er skrevet af en lærer fra Odense
VUC. Der bliver også tid til Uddannelsesforbundets sang, inden formanden dukker
op på storskærmen - live fra København.
Efter en hurtig frokost får kreativiteten
frit løb. Den kommende tids aktiviteter skal
planlægges, og der spekuleres i alt fra læserbreve, mails til politikere og bannere til
undervisning på gaden og besættelse af
rådhuset i Odense. Lærerne fra Glamsbjerg/Assens-området vil vaske bilruder
under sloganet ”Vi har vasket din rude, så
du kan se klart på lærerkonflikten”. De har
også et par mere kulørte oneliners, heriblandt ”Forberedelse er undervisningens
forspil” og ”Tre hug og et suk – du lærer
ikke et pluk”, som bliver modtaget med megen latter og klapsalver fra salen.
Lærerne fra Fyn og omegn er klar til
kamp! *
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RINGSTED

Får de nu noget
ordentligt at spise?
Forstår eleverne, hvorfor deres studietur til Cypern er aflyst, eller at den festival, mange af dem har
brugt måneder på at bygge op, måske bliver det? Får de noget at spise? Nervøsiteten for de ofte meget
sårbare elever var mærkbar hos produktionsskolelærere i både København og på stormødet i Ringsted.
{ A f D o rt h e P l e c hi n g e r – Foto : H a n n e L o o p }

T

irsdag morgen klokken otte: Tillidsrepræsentant John Larsen har haft travlt i
påsken med at samle tropperne. Men det er
lykkedes: Fra alle sider kommer omkring 20
kolleger fra Den Økologiske Produktionsskole cyklende eller gående på travle Nørrebrogade i København og bliver mødt af et
stort kollegialt knus og et ”God kamp” fra en
forbipasserende cyklist. Og selv om John er
træt, er han også tydeligt lettet over fremmødet og den gode energi foran nummer
32 og Den Økologiske Café, fortæller han:
– Der er fuld opbakning, også fra lederne
i Ravnsborggade, siger han.
Mette Peoples, der sammen med Rasmus Hytting langer flyers ud til de forbipasserende cyklister, som kommer i en
stadig tættere strøm i den biiidende morgenkulde, siger:
– Jeg er så ked af det. Det her handler
om næste generation, og hvad de ser, når
de kigger tilbage på den her konflikt. Det

vil påvirke dem og os i lang tid bagefter.
De to elever, Catrina Jepsen og Rikke
Kiilerick på 18 år, der står lidt slukørede
og venter på et par venner, er dog allerede
nu påvirkede. Deres studietur til Cypern er
netop aflyst på grund af lockouten, og Catrina Jepsen siger ærgerligt:
– Det er langt ude, at de ikke kan blive
enige. Jeg synes, det er barnligt.
Sådan, voksne!
Der er langt fra København til Ringsted kilometermæssigt. Men ikke, når det gælder
holdninger og harme. Klokken er tæt på 11
i Ringsted Kongrescenter på Nørretorv 22,
og Elizabeth Johansen, der er holdleder på
Sundhed, Krop og Stil på Næstved Ungecenter og Produktionsskole, udtrykker den
samme følelse af at være taget som gidsler,
som kollegerne fra København:
– Vores elever er meget sårbare og er
droppet ud andre steder. Det med at sende

netop dem hjem, dur ikke; de har brug for
at blive fastholdt.
Hendes kollega, Helle Hansen fra køkkenlinjen, nikker fra den anden side af bordet. Det bekymrer hende dybt, at hun ikke
kan lave mad til sine elever, for ”ofte er det
eneste sted, de får et ordentligt måltid mad,
hos os”, som hun siger.
Så dukker Hanne Pontoppidan op på
storskærmen, og da hun i sin opremsning
af de steder i landet, hvor de lockoutede
lærere mødes, når til Ringsted bryder alle
de cirka 350 fremmødte ud i klapsalver
og et ”Yeahhhh”. For ja, som Helle Hansen også har sagt, er det jo en nødvendighed at være samlet her med kollegerne fra
det sjællandske område i stedet for at lave
mad til eleverne:
– Ærgerligt, men nødvendigt. *
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AARHUS

Det er koldt
at være lockoutet
Undervisere fra SKT i Aarhus luftede forbundets veste og sørgearmbind på konfliktens
første morgen. Ærgrelsen over lockouten delte de med 300 forbundsfæller fra Østjylland,
som de senere mødte i den gamle stadionhal.
{ A f S o f i e P e d e r s e n – F oto : H e l e n e B ag g e r }

K

onflikt-veste, badges, flyers og klistermærker – de lockoutede undervisere
fra Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) har
udstyret i orden på konfliktens første dag.
Omkring 20 ansatte er mødt op på deres
arbejdsplads for at oplyse folk om, hvorfor
de er låst ude.
Som prikken over i'et bærer alle også
sørgebind. Sørgebindene vækker dog ikke
stor opsigt uden på de mange mørke vinterfrakker, men symbolikken er klar:
– Vi er kede at skulle stå her. Vi vil meget hellere være inde og undervise, siger
Annette Svanholm, lærer på klinikassistentuddannelsen.
Hun er berørt over, at lockouten går ud
over seks af hendes elever, der skulle have
været til eksamen mandagen efter. Det
gør også indtryk, at mange passerer forbi
med kommentaren ”Står du her og strejker”. Sammen med fællestillidsmand Su-

san Burlund prøver hun at forklare sagens
sammenhæng.
Begge pointerer, at skolens ledelse tackler situationen fornuftigt og bakker de lockoutede lærere op. Også i helt konkret forstand. Efter en halv times aktion i kulden
kommer en sekretær ud med varm termokaffe til de frysende lockoutede kolleger.
– Mange tak, det er godt nok koldt at
være lockoutet, udbryder Annette Svanholm.
Skuffelse og måben
Senere på det fælles møde i Aarhus' gamle
stadionhal er det langt fra alle, der er begyndt morgenen med at markere deres utilfredshed på arbejdspladsen. Men de deler
den samme skuffelse og måben over, at
forhandlingerne er endt med lockout. Eller
”forhandlingerne” i gåseøjne, som de konsekvent bliver omtalt:
– Man kan jo ikke snakke kompromisser, hvis det kun er den ene part, der ryk-

ker sig, siger lærer Kirsten Svarrer fra Silkeborg Ungdomsskole.
Tre fagfæller fra Skanderborg Ungdomsskole sammenfatter dagens indtryk med ét
ord: modløshed.
– Vi håbede til det sidste, at der ikke blev
nogen lockout. Nu er konflikten i gang, men
vi mangler en plan for, hvad vi skal gøre, siger lærer Linda Karen Sørensen.
Hendes to kolleger Laura Thellufsen og
Teresa Jensen er bekymrede for, at konflikten går ud over eleverne.
– Vi mangler stadig at dække noget af
pensum og om fire uger er der eksamensudtræk. Som ny lærer, der ikke før har haft
elever til eksamen, er konflikten en ekstra
stressfaktor, siger Teresa Jensen. *
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KOLDING

Det er ikke os, der
nægter at gå på arbejde
15 lærere fra VUC Kolding ville allerhelst stå inde i varmen og undervise. I stedet var
de forvist til fortovet udenfor iklædt hvide lockout-bluser og en følelse af akavethed.
{ A f Ma r l e n e G r ø f t e hau g e – Foto : R o b e rt At t e r m a n n }

–D

et her fortov er da kommunalt, er det ikke?
Spørgsmålet kommer fra
Kjeld Søndergaard, tillidsmand
på VUC Kolding og denne tirsdag morgen tropsfører for de 15
lockoutede avu-lærere.
Kjeld Søndergaard får et
nik retur fra en kommunalt ansat herre med arbejdsbukser
og rive. Godt! Så må Kjeld og
hans kolleger gerne stå der og
dele flyers ud til de forbipasserende. Til gengæld må de ikke
bevæge sig ind på selve skolens område, når de er i lockout. Fordi forhandlingerne om
lærernes arbejdstid er brudt
sammen. Gået i baglås.
Kjeld Søndergaard sætter en
kasse fra sig på jorden. I den ligger en stak hvide T-shirts med
teksten "Vi forbereder os på det
bedste", som flokken krænger
over deres vinterjakker. Lærer
Susanne Østergaard håber, at
de hvide T-shirts får folk til at
forstå, at de ikke strejker.
– Det er ikke os, der nægter
at gå på arbejde. Det er nogle
andre, der vil lave tingene om,
siger hun og ryster på hovedet.
Kollegaen Peter Lindberg føler, at situationen er kunstig og
på kanten af det absurde.
- Det er akavet. Jeg kan
godt sige, at jeg gør det her af
pligt, ikke af begejstring, slår
han fast. *

Galden i hallen
Alvor og bekymring var ikke til at tage fejl af, da 400 lærere mødtes
i Kolding for at diskutere konflikt. Men humoren fandt også vej ind.
”Har Michael Ziegler gået i skole?”
”Kan Bjarne Corydon regne den ud?”
Spørgsmålene er en del af den hjemmelavede lockout-konkurrence, som Inger Sørensen fra Sprogskolen i Kolding går rundt og deler ud i Koldinghallerne denne tirsdag efter påske. Sammen med 3.600 andre lærere fra Uddannelsesforbundet er hun forment adgang til
undervisningslokalerne rundt omkring på skolerne. Omkring 400 af dem møde i Koldinghallerne på lockoutens første dag.
– Jeg er nødt til at have galden ud på en

eller anden måde, forklarer hun som svar på,
hvordan hun fandt på gimmick'en i form af konkurrencen med sarkastiske spørgsmål om konfliktens hovedpersoner. Eller mørkemænd, som
hun kalder dem.
– Inspirationen er jo kommet fra politikerne
selv. Jeg er vred over at se, hvordan KL og
Corydon i diverse tv-programmer udtrykker mistillid til lærerne. De tager engagementet fra lærerne ved at sige, at de ikke gør deres arbejde
godt nok, lyder det lavmælt, men insisterende
fra Inger Sørensen. *

uddannelsesbladet 04-2013

AALBORG

Det skulle aldrig
være nået så langt
Lærerne fra AMU Nordjylland var fulde af forundring over, at det virkelig var endt med en
lockout, da de mødtes på konfliktens første dag.
{ A f Ma l e n e Skov J e n s e n – Foto : Mi c ha e l B o Ra s m u s s e n }

M

ens hænderne blev varmet af kaffen i
plastickrusene, blev fødderne koldere
og koldere uden for AMU Nordjyllands afdeling i Aalborg. Her var lærerne mødt op
til en fodkold protest på lockoutens første dag. Frustrationen over, at det virkelig var endt med en lockout, var fælles for
de fremmødte:
– Det skulle aldrig være nået så langt,
sagde Bjarne Gjerlev, der er tillidsrepræsentant for skolens 87 lærere.
– Det er både os, vores kursister og virksomhederne, der bliver taget som gidsler i
det her spil, fordi regeringen skal have en
folkeskolereform igennem. Vi arbejder i
selvstyrende team, hvor vi har tæt kontakt
til virksomhederne, og det er ikke særligt
rart, at vi ikke kan leve op til vores aftaler
med dem, fordi vi er blevet lockoutet, sagde
Bjarne Gjerlev.
Frygter de individuelle aftaler
Netop de selvstyrende team frygter AMU-

lærerne vil være fortid, hvis arbejdsgiverne
kommer igennem med deres krav.
– Vi har brugt de seneste år på at etablere selvstyrende team, men bliver arbejdsgivernes ønsker gennemtrumfet, så ryger
hele det arbejde lige i skraldespanden, fordi
vi ikke må indgå lokale aftaler. Det vil ramme
os hårdt, sagde Kjeld Jacobsen, der er faglærer i transportafdelingen.
Han frygter, hvordan det vil blive, hvis
den enkelte leder i fremtiden suverænt skal
bestemme forberedelsestiden med individuelle aftaler.
– Så er der en risiko for, at det er mængden af fedteri, der bliver afgørende for, hvem
der får mest tid til forberedelse, sagde han.
Flere af lærerne følte, at Uddannelsesforbundets medlemmer er blevet overset i
konflikten, fordi alle diskussioner har handlet om folkeskolen.
– Det er underligt at være lockoutet, og
jeg føler ikke rigtigt, at det har noget med
os at gøre, fortalte Lisbeth Nørgaard, fag-

lærer i transportafdelingen.
Det er også vores kamp
Senere på formiddagen mødtes næsten
500 af Uddannelsesforbundets medlemmer i Aalborg Kongres og Kultur Center.
Her gik kampens alvor op for flere, da de
hørte formand Hanne Pontoppidans gennemgang af forhandlingsforløbet.
– Der er virkelig blevet sat hårdt mod
hårdt, så nu føler vi for alvor, at det her også
er vores kamp, lød det fra flere af lærerne.
Risikoen for en længerevarende lockout
fik flere til at gøre store øjne, men frustrationerne blev hurtigt forvandlet til handlekraft.
– Jeg tror, at jeg vil kaste mig over kommunikationen. Det er vigtigt, at der kommer
mere synlighed på vores område, sagde
Kjeld Jacobsen. *
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VIBORG

Lockouten
er absurd
Lærere på Randers Ungdomsskole fandt det etisk bedst at blive væk fra skolen den første morgen, efter
lockouten trådte i kraft. De ville ikke inddrage eleverne i konflikten. Lærerne mødtes i stedet med kolleger
i Tinghallen i Viborg. De fleste er enige om, at lockouten er et planlagt skuespil.
{ A f Mikk e l K a m p – F oto : La r s H o l m }

R

anders Ungdomsskole første morgen
efter påskeferien. Enkelte elever har
ikke fået fat i, at undervisningen er aflyst,
fordi lærerne ikke må arbejde. De bliver dog
ikke mødt af lærere uden for skolen, men
af lederen, der må sende dem hjem igen.
Det er et meget bevidst valg, fortæller
tillidsrepræsentant Heidi Odby Skjøttgaard.
– Vi mener, at det er mest etisk ikke at inddrage dem i kampen. Vi skal undgå at gøre
eleverne til spillere i konflikten, siger tillidsrepræsentanten og tilføjer, at lærerne har informeret eleverne inden påskeferien og har planer om at opsøge dem på McDonald’s og andre steder for at forklare dem om lockouten.
Sammen med kollegerne er Heidi Odby
Skjøttgaard kørt de 40 kilometer fra Randers
til Tinghallen i Viborg, hvor medlemmerne
af Uddannelsesforbundet mødes på den
første dag, efter lockouten er trådt i kraft.
I salen sidder nogle hundrede medlemmer,
og synger med på Uddannelsesforbundets
sang. Desværre følger ordene ikke melodien
til O Tannenbaum som planlagt, og underviserne må stoppe sangen og begynde forfra.
I salen er der til gengæld en klar opfattelse af, at KL og Finansministeriet har holdt
sig stramt til den planlagte melodi.
– Lockouten er et skuespil. Der sidder
nogle med magten, som for mange måneder siden blev enige om, at forhandlingerne skulle ende i lockout. Jeg tænker,
at de også ved, hvornår den slutter, siger
Birgitte Konge Lund, der er underviser på
VUC Skive-Viborg.
I hånden har hun sin søn Laurits, der
også er ramt af lockouten på sin skole. Heller ikke han er tilfreds.

– Det er irriterende. Jeg keder mig derhjemme og ville hellere være sammen med
vennerne, siger han.
Arbejdsmiljøet bliver ringere
Lockouten er absurd, mener Claus Røjkjær,
der er lærer på Randers Ungdomsskole:
– Jeg føler mig kørt over og ramt på min
faglige stolthed. Jeg ved ikke, hvad man forventer at få ud af det. Jeg har svært ved
at se, at man får noget positivt ud af det i
forhold til arbejdsmiljøet, når vi skal i gang
igen, siger han. *
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VEJLE

Konflikt i
en kold tid
Tirsdag den 2. april er de lockoutede lærere fra Sprogcenter Vejle
troppet op med skilte, flyers og harmonika for at protestere mod
den lockout, de ufrivilligt er havnet i.
{ A f C e c i l i e E n g h o l m Skov – Foto : H e n r ik K a st e n s kov }

–E

t lille mærke til brystet, sådan.
Mike Merrington smækker et
"Er du OK?"-klistermærke på en forbipasserende kvindes jakke. Klokken er ti minutter i otte, og Mike og hans kolleger fra
Sprogcenter Vejle står samlet foran skolen for at vise omverdenen, at de gerne vil
på arbejde. Det kan de bare ikke komme,
for sammen med 60-70.000 andre lærere
rundt omkring i Danmark er de blevet lockoutet fra deres arbejdsplads.
Frosset ude
Selv om lockouten først for alvor blev en realitet, efter påskeferien blev skudt i gang
den 22. marts, har et par stykker af de lockoutede fra Sprogcenter Vejle holdt et klubmøde, hvor de har lavet skilte og sanghæfter
til dagens begivenhed. Klokken otte lyder
de første toner fra den medbragte harmonika, mens lærerne i kor synger ”Kringsat
af fjender” og ”Det er en kold tid”.
Og det er en kold tid. Selv om kalen-

deren siger den 2. april, og himlen er skyfri med en blændende sol, siger termometeret minus tre grader. Så lærerne er bogstaveligt talt frosset ude. Og det gør ondt.
– Det er en mærkelig følelse. Jeg har været lærer her i 28 år, og nu må jeg pludselig
ikke komme ind, fortæller Birger Sørensen.
Forvirrede kursister
I løbet af morgenen dukker også et par kursister op. Nogle hilser på lærerne inden de
går ind ad porten til sprogcentret, hvorimod
andre uforstående spørger ind til, hvad der
nu skal ske.
Lærerne har før påskeferien fået et
stykke papir fra ledelsen med instruktioner om, hvad de skulle fortælle kursisterne
om lockouten. Men det har været svært at
forklare dem, hvordan en fagforeningskonflikt i Danmark er anderledes fra, hvad kursisterne kender fra deres hjemland.
– Jeg tror, der bliver trykket på nogle
knapper hos dem. For fagforeninger er no-

get andet i andre lande, som kan være farligt, forklarer lærer Gurli Klercke.
Fællesskab frem for alt
Da solen for alvor er stået op, begiver lærerne sig ned i byen til Vejle Kulturhus, hvor
de skal mødes med omkring 200 kolleger
fra de omkringliggende byer, som også er
omfattet af lockouten. De skal blandt andet finde ud af, hvordan arbejdsfordelingen
skal være det næste stykke tid, mens lockouten står på.
Da Uddannelsesforbundets formand,
Hanne Pontoppidan, bliver streamet live fra
Wallmanns i København klapper forsamlingen i Vejle i takt med kollegerne i København. Selv om afstanden mellem dem er
godt 230 kilometer, så er Uddannelsesforbundets medlemmer et fællesskab. Et
fællesskab, der vil og kan – et fællesskab,
der ved hvordan. *
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Pausen

På den anden
side af en lockout
Nu er det jo ikke dig, der nægter at arbejde. Men når du nu
ikke kan få lov, hvorfor så ikke vende det positivt? Her er nogle
bud på, hvad du med en lockout samtidig får lockin til.

SAMMENHÆNGENDE
arbejdsdag, hvor evt. aftenmøder
er nogle, du selv er med til at bestemme. Husk lige tandbørsten.

INDFLYDELSE

NETVÆRK

på dagens arbejde og plads til
at gå nye, kreative veje. Mærk,
hvordan det er, når du selv er med
til at betemme. Ikke dårligt, vel?

– måske vidste du ikke,
at din nabo også var
lærer. Eller at I deler en
fælles passion for surdej.
Der må byttes.

INKLUSION
I er alle i samme båd – uanset
skoleform, baggrund og geografi.
Så kan det ikke gå helt galt.

KAFFEPAUSER
hvor du for en gangs
skyld kan nyde kaffen
varm – uden afbrydelser.
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SYNLIG LEDELSE
– du kan jo bare kigge i spejlet og gentage for dig selv: Jeg vil tages alvorligt,
jeg vil tages alvorligt, jeg vil …

ARBEJDSMILJØ
hvor du både kan – og meget gerne må –
synge højt. Og skrive andet end rettelser,
fx skilte med ”Vi står her, fordi vi ikke kan
være andet bekendt”.

TID
til endelig at hænge ud med
kolleger. Brug den! Og nyd,
at du for en gangs skyld ikke
behøver at forsømme foråret.

FORBEREDELSESTID
Budskaberne er der nemlig
ikke så meget fikumdik ved:
Kvalitet i undervisningen og et
godt arbejdsmiljø. Sådan!
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kort nyt

Af Cecilie Engholm Skov

Ind med
mere it

Frit valg af it
Fra 2013 får de erhvervsgymnasiale uddannelser frit systemvalg, og fra 2015 følger resten af de erhvervsfaglige uddannelser. I løbet af 2013-2014 bliver erhvervsskolernes
nuværende system ”EASY-A” gradvist udfaset, så der kan gøres brug af andre alternative løsninger i stedet for.
Erhvervsskolerne vil fremover få fri mulighed for at vælge, hvilke it-systemer, de ønsker
at bruge i studieadministrationen. Herved håber børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S), at man finder den løsning, som
bedst understøtter skolernes behov.

Regeringen mener, at der fremover skal være
mere it og flere digitale læremidler i undervisningen. Ifølge børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) er it og digitalisering med til at styrke elevernes faglige udbytte
og trivsel. Derfor vil regeringen i samarbejde
med KL og Danske Regioner senere på året
præsentere en samlet strategi for digital velfærd på blandt andet undervisningsområdet.

Og vinderen er
…
DR Webcenter løb med Undervisningsmiddelprisen 2013, der blev
uddelt den 6. marts i Roskilde. DR
Webcenter står bag Klatværket, der
vandt prisen som årets bedste undervisningsmiddel. Prisen uddeles af
Ministeriet for Børn og Undervisning
i samarbejde med Center for Undervisningsmidler og fagbladene Folkeskolen, Gymnasieskolen, Frie Skoler
og Uddannelsesbladet.

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.

Tag fx på studierejse til Beijing i 8 dage
Prisen er inklusiv:
• Flybillet København – Beijing t/r
• 7 overnatninger på hotel inkl.
morgenmad.

fra kun kr.
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Kongres i
lockoutens
skygge

{ A f C e c i l i e E n g h o l m Skov – Foto : H e l e n e B ag g e r }

Den 21. marts mødtes Uddannelsesforbundets delegerede til ekstraordinær
kongres for at forberede den forestående lockout af en tredjedel af medlemmerne.

M

ens minusgraderne bider i kinderne udenfor, er 275 delegerede
i Uddannelsesforbundet mødt op
i den store sal i Odense Koncerthus. Som
Uddannelsesforbundets formand Hanne
Pontoppidan siger, er det en uhyggelig
dagsorden, der er lagt for dagen. Torsdag den 28. februar blev der varslet lockout både fra Finansministeriet og KL, og
Uddannelsesforbundets medlemmer er
nu nødt til at forberede sig på, hvad der
skal ske.
– Det spidser til, siger formanden fra talerstolen med henvisning til forhandlingerne
i forligsinstitutionen.
Hun kan ikke se, hvorfor der ikke skulle
blive lockout fra den 2. april:
– Det eneste, der er tilbage, er lærernes
arbejdstid, for alt andet er forhandlet hjem,
forklarer hun og fortsætter:
– Arbejdsgiverne har gennem hele forløbet været stålsatte, og det er ikke for tøsedrenge, det her. Men vi går hele vejen.
Hun forklarer, hvordan forløbet har været.
Blandt andet har det været så godt som umuligt at få ordentlige svar ud af modparterne.
– Vi har fortalt dem, at de aftaler, vi har
nu, fungerer glimrende. Vi har også sagt,
at vi gerne vil tage medansvar for fremtidens uddannelser, men vi har to grundlæggende krav: Der skal være kvalitet for kursisterne og eleverne, og der skal være et
godt arbejdsmiljø for de ansatte. Hvis de

to ting er sikret, er vi med på at diskutere,
hvordan det ellers skal se ud.
Tilhørerne bryder ud i dagens første
klapsalve.
Det er ikke os, der strejker
Hanne Pontoppidan fortæller, hvordan Uddannelsesforbundet har sat alle sejl til for
at ruste sig til en lockout.
– Det er en kæmpe opgave, og det er
vigtigt, at vi står tydeligt og klart i omverdenen, så man kan se, at vi er kampklare.
Det er arbejdsgiverne, der siger, at vi ikke
må arbejde, og vi skal understrege over for
omverdenen, at det ikke er os, der strejker!
Hun understreger, at det er vigtigt, at de,
der ikke er omfattet af lockouten, ikke forputter sig, og at de fortsat går på arbejde.
– Vi opfordrer tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte til at komme
med støtteudtalelser og deltage i arrangementer, så længe det er uden for arbejdstiden, siger hun.
Undervisning lagt i regneark
Uddannelsesforbundets næstformand,
Børge Pedersen, fremlægger to forslag til
resolutioner. Den første – ”Undervisning lagt
i regneark” – gør i store træk rede for forhandlingsforløbet og stiller spørgsmålstegn
ved, hvor i den offentlige debat de politikere
er, der gerne vil forbedre undervisningen.
Den anden resolution – ”Den danske

model skydes i sænk” – handler om, hvordan der fra begyndelsen er stillet urimelige krav fra arbejdsgivernes side, og at der
er handlet på en måde, som ikke stemmer
overens med det, vi kender som den danske model. Der har simpelt hen ikke været
tale om reelle forhandlinger.
Læs resolutionerne på uddannelsesforbundet.dk
Konfliktstøtte og kontingent
Kongressen i 2011 besluttede, hvor meget
der skal udbetales i konfliktstøtte til de lockoutramte medlemmer, og hvor meget der
skal betales i konfliktkontingent. Men dengang forestillede man sig ikke en lockout
så omfattende som denne. Derfor stillede
hovedbestyrelsen et nyt forslag, så forbundet kan konflikte i længere tid.
Inspireret af Danmarks Lærerforening er
der denne gang tale om en lånemodel, der
betyder, at forbundet kan konflikte omkring
dobbelt så længe som ellers. Læs mere i
særskilt artikel.
– Uanset, hvilken model vi vælger, skal
pengene betales tilbage, så strejkekassen
kan blive fyldt op igen. Og alle skal bidrage,
uanset om de skal i konflikt eller ej. Når der
om to år igen er overenskomstforhandlinger, skal strejkekassen gerne være fyldt op.
Alle skal være med til at betale regningen
for konflikten, for Arbejdsgivernes lockout
handler om alle medlemmers fremtidige ar-
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bejdsvilkår – også de medlemmer, der ikke
kan lockoutes.
De lockoutede medlemmer skal betale
konfliktkontingent i form af låneafdrag, og
de medlemmer, der ikke er omfattet af konflikten, skal ud over et konfliktkontingent betale et solidaritetskontingent, så alle deler
”den økonomiske smerte” solidarisk.
Fællesskab er lig med solidaritet
Forsamlingen lytter koncentreret og følger nøje med i gennemgangen. Ingen ryster på hovedet, eller virker utilfredse med
forslaget – måske fordi alle er klar over, at
det gælder om at holde sammen i den konflikt, der kommer. Det er også med en opfordring om at holde sammen, at Morten Bay
fra erhvervsskolen TEC går på talerstolen:
– Fællesskab er lig med solidaritet. Vi skal
alle bære den her konflikt sammen. De, der
er lockoutet, har en byrde, og vi, der ikke er
lockoutet, skal være med til at bakke det her
op! siger han ud til salen, hvor han straks
modtager en af dagens højeste klapsalver.
De delegerede er indstillet på at komme
igennem det her sammen – en for alle og
alle for en. Derfor bliver der også stemt næsten enstemmigt for både vedtægtsændringer, resolutioner og modeller for konfliktstøtte og konfliktkontingent, før turen går
hjem til de lokale arbejdspladser, hvor de
delegerede kan videregive dagens beslutninger og informationer til deres kolleger. *
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Vi kan ikke engang
klage til kongen
Opbakningen var lige så stor som indignationen, da tillidsrepræsentanter fra
Uddannelsesforbundet mødtes til stormøde inden lockouten. Dagens meldinger viste,
at mange tillidsfolk føler, der har været tale om diktat mere end forhandling.
{ A f D o rt h e P l e c hi n g e r – Foto : Mikk e l Ø st e r g aa r d }

”V

ort forbund er en blandet flok af alt
fra bog til tommestok”, lyder det i
Uddannelsesforbundets sang, der
blev sunget som indledning til stormødet
for tillidsrepræsentanter på Hotel Scandic i København den 12. marts. Og sådan
er det: Forbundet er ikke bare delt i de forskellige undervisningsområder, men lige nu
også i dem, der er lockoutet, og dem, der
ikke er. Men der var stor opbakning til formand Hanne Pontoppidans opfordring om
at stå sammen både i Uddannelsesforbundet internt, i Lærernes Centralorganisation
og i sidste ende i hele fagbevægelsen, hvis

man skal tolke ud fra de kraftige klapsalver fra 234 stående tillidsrepræsentanter,
da hun indledte mødet.
– Det kan godt være, at I ikke alle bliver lockoutet, men I bliver alle omfattet af
resultatet. Hvis vi kommer godt ud af konflikten og lykkes med at forsvare vores
rettigheder, så lykkes vi over hele linjen.
Kommer arbejdsgiveren igennem med deres krav, kommer de også til at gælde over
hele linjen. Alle skoler får det administrationsgrundlag, som vi ellers har kæmpet
imod. Derfor skal alle støtte op om det her,
sagde Hanne Pontoppidan om baggrun-

den for, at alle var indkaldt til stormødet –
også tillidsrepræsentanter for ikke-lockoutede områder.
Hvis der havde været et stemningsbarometer i den såkaldte Balsal, ville det have
været helt oppe og ringe flere gange. Hvilket en telefon i forsamlingen rent faktisk
gjorde på et strategisk rigtigt tidspunkt,
hvortil Hanne Pontoppidan spurgte:
– Er det Corydon? Så må vi hellere tage
den, så vi kan vide, hvad vi skal gøre.
Forbitrelsen over den adfærd, som arbejdsgiveren har udvist ved forhandlingerne,
var til at tage og føle på. Det kom både til
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VOXPOP

”Hvordan påvirker varslet om
lockout din arbejdsplads?”
Jette Møhl,
Silkeborg Ungdomsskole:
– Vi er selvfølgelig meget optaget af den situation, vi
er havnet i. Der er ingen af os, der ønsker det her. Vi
forstår ikke, hvorfor vi ikke kan få lov til at arbejde efter de arbejdstider, som vi har nu, og vi er frustrerede
over, at vi ikke kan komme i dialog om det. I sidste
ende kommer det jo til at gå ud over eleverne. Det er
ikke os, der ikke vil arbejde, og vi så allerhelst, at parterne fandt lynhurtigt sammen, så hinanden i øjnene
og sagde: Nu må der findes en løsning på det her.
– Heldigvis er der en fælles frustration på vores
afdeling, for ledelsen er ligeså frustreret som os, og
jeg synes, vi er gode til at italesætte problemstillingen indbyrdes, så der ikke bliver skabt intern splid.

Niels Jørgen Andreasen,
VUC Århus:
– Vi bliver spurgt meget ind til, om det kan forventes,
at lockouten bliver en realitet, og hvad den går ud på.
Til det kan vi kun give de korte, kontante og tekniske
svar, som vi kan læse os til i LC’s vejledning.
På vores afdeling er frustrationen ligeligt delt. Det
er mit indtryk, at vores ledelse er lige så frustreret over
det her, som vi er. De ved heller ikke, hvilket ben de
skal stå på. Vi har et udmærket tillidsforhold og tiltro
til dem, og jeg forestiller mig ikke, at de kunne finde
på at give os nogle vanvittige arbejdsforhold. Men vi
frygter da, at der kan komme en vilkårlighed i det, og
at en anderledes aftale – eller mangel på samme –
kan ende med, at ledelsen er tvunget til at lave nogle
voldsomme forringelser for os.
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udtryk ved de gentagne klapsalver, når Hanne Pontoppidan gav
eksempler på adfærden, og ved de efterfølgende samlinger på
de enkelte områder, hvor lærerne kunne få svar på konsekvenser, der berørte deres område konkret. Som en AMU-lærer udtrykte det:
– Vi har det faktisk værre end fæstebønderne, når de blev
beordret til at arbejde for meget. De kunne i det mindste klage
til kongen.
Der var mange bekymrede spørgsmål: hvad med ferien, hvad
med arbejdscomputeren … Et svar var sikkert: Lærerne holder fast i, at der er to minimumskrav til en ny arbejdstidsaftale:
Den skal sikre kvalitet i undervisningen og et rimeligt arbejdsmiljø for lærerne.
– På kort sigt går kursister og elever glip af undervisning med
de konsekvenser, det har, fordi arbejdsgiverne har tvunget os ud
i en lockout. Men kursister og elever taber også på den lange
bane, hvis vi giver op nu, for så bliver resultatet en markant forringet undervisning, sagde Hanne Pontoppidan og understregede, at der også for danske lønmodtagere generelt og for den
danske model er grund til at holde fast:
– Vi har fuld opbakning fra de andre organisationer. Vi er enige
om, at angrebet på lærerne blot er første skud i bøssen. Derefter
snupper de sygeplejerskerne, panserbasserne og de andre offentligt ansatte. Vi er fuldstændig på linje her – det her er et ønske om at nedsætte udgifterne til de offentlige velfærdsopgaver. *
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Ny Nordisk Ledelsesstil?
Mange ledere vil gerne have deres skole med i undervisningsministerens projekt Ny Nordisk Skole. Men
nogle ledere er så ivrige, at de ser stort på kravet om, at mindst 85 procent af skolens lærere skal bakke op.
{ A f Si g n e Lu kow s ki }

D

et skulle være det helt store, medarbejderbårne forandringsprojekt i
folkeskoler, dagtilbud og ungdomsuddannelser. En udvikling drevet af engagerede lærere, pædagoger og ledere, som
sammen skulle løfte fagligheden for alle
børn og unge. Men måske er der slået skår
i projekt Ny Nordisk Skole, allerede inden
det rigtigt er kommet i gang. Flere ledere
har nemlig meldt deres skoler til uden at
spørge lærerne, om de er med på ideen.
– Med Ny Nordisk Skole vil vi sætte gang

i en bevægelse, der kan inspirere pædagoger, lærere, skoleledere, kommunalpolitikere
og forældre til at forandre ude på den enkelte daginstitution, på den enkelte skole og
i den enkelte ungdomsuddannelse, sagde
børne- og undervisningsminister Christine
Antorini (S), da hun præsenterede projektet i marts 2012.
Et meget centralt element i projektet er,
at institutionernes medarbejdere bakker op
om de mål, dogmer og det manifest, der er
udarbejdet for Ny Nordisk Skole. Helt præ-

Hvorfor N
skulle
de sige
nej?
Lærerne på Erhvervsskolerne
i Aars arbejder i forvejen med
en pædagogisk metode om at
organisere eleverne i team. Og
da det er dét, man byder ind med
i et projekt i Ny Nordisk Skole,
mener direktør Helene Reffstrup
Møller, at lærerne er 100 procent
med på projektet, selv om de
ikke har været hørt.
{ A f D o rt h e P l e c hi n g e r }

y Nordisk Skole er først og fremmest en god måde at få sat pædagogik på dagsordenen, og her har
Erhvervsskolerne i Aars ”noget at byde ind
med”, mener direktør Helene Reffstrup Møller. Derfor - og for at vise sin opbakning til
børne- og undervisningsminister Christine
Antorinis ideer fra starten – har erhvervsskolerne i det nordjyske område haft meget travlt med at få sendt ansøgningen af
sted. Det betyder, at der ikke på forhånd er
aftalt et konkret samarbejdsprojekt med to
andre skoler i området, og man har heller
ikke sikret sig den nødvendige opbakning
og tilslutning fra 85 procent af lærerne, før
ansøgningen blev sendt af sted, som det ellers forudsættes i oplægget fra ministeriet:
– Vi har ikke lavet en afstemning blandt
lærerne, hvis det er det, du mener, siger Helene Reffstrup Møller, men hvorfor skulle
de sige nej? Jeg tror, der vil være 100 procents opbakning på både leder- og lærerniveau omkring projektet. Det er den anvendte pædagogik, vi har gode erfaringer
med på forhånd, vi byder ind med, og der
er ingen lærere her, der ikke kender den,
arbejder med den og bakker op om den.

cist skal der være opbakning fra mindst 85
procent af de ansatte, før en institution kan
blive en del af projektet.
Tilmelding først, opbakning senere
Uddannelsesbladet har været i kontakt
med en række af de skoler, som er blevet
udvalgt af Ministeriet for Børn og Undervisning til at være med i Ny Nordisk Skolesamarbejdet. Flere steder er meldingen, at
lærerne ikke er blevet involveret, før skolen meldte sig til.

Det nye ved projektet i Aars er derfor at
grave sig dybere ned i den pædagogiske
metode, der går ud på, at lærerne sætter
eleverne sammen i team, så ”ingen kommer
til at stå tilbage”, som hun forklarer. Og det
gode ved setup’et i Ny Nordisk Skole er, at
det skal ske ved at samarbejde med to relevante grundskoler eller ungdomsskoler i området: Ved at arbejde sammen, får man udbredt kendskabet til, hvordan man bliver undervist og arbejder pædagogisk på erhvervsskolerne, så overgangen for de unge bliver
lettere, og de får nemmere ved at falde til,
hvis de vælger en erhvervsuddannelse, fordi
de kender det på forhånd. Så, som Helene
Reffstrup Møller ser det, handler det om at
få lederne på de andre skoler med på ideen:
– Der er ikke penge i Ny Nordisk Skole,
men en ny tænkning, og jeg ser med positive øjne på Antorinis udspil: Jo mere, vi
kan udvikle nedefra, des bedre.
Men det er vel netop ikke udvikling ”nedefra”, hvis lærerne ikke er involveret fra
starten?
– Jeg ser det mere som retningen herfra og til ministeriet i stedet for omvendt,
siger Helene Reffstrup Møller. *
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På Erhvervsskolerne i Aars henvendte
tillidsrepræsentant Jørgen Staun sig til skolens direktør, da han hørte, at skolen skulle
deltage i projektet.
– Jeg konfronterede hende med, at 85
procent af medarbejderne skulle være med
på ideen. Svaret var, at vi endnu kun er i den
indledende fase, så involvering af medarbejderne vil først ske på et senere tidspunkt,
fortæller Jørgen Staun.
Samme besked har tillidsfolk på andre
skoler fået, når de har spurgt ind til arbejdspladsens involvering i Ny Nordisk Skole.
Primært et ledelsesanliggende
Ruth Friis Linderod er fællestillidsrepræsentant på EUC Nordvestsjælland. Hun
modtog sammen med to tillidsmandskolleger en mail fra skolens vicedirektør, præcis
en uge før ansøgningsfristen til Ny Nordisk
Skole-projektet udløb i november sidste år. I

mailen gør vicedirektøren selv opmærksom
på, at der skal være opbakning fra 85 procent af skolens medarbejdere, men beder
de tre tillidsfolk om at ”nikke til projektet”
på vegne af alle skolens lærere.
– Jeg følte, at jeg blev taget som gidsel,
fordi jeg blev bedt om at godkende vores
deltagelse på kollegernes vegne med meget kort varsel, siger Ruth Friis Linderod,
som ikke kunne få svar på sine spørgsmål
om, hvad projektet mere konkret gik ud på,
og hvad det ville kræve af lærerne.
– Jeg fik at vide, at projektet primært var
på ledelsesplan, så derfor kunne jeg sagtens sige ja, fortæller Ruth Friis Linderod,
som på baggrund af den udmelding og en
snak med sin foreningsbestyrelse på skolen gik med på projektet.
Ministeriet kræver opbakning
Men Ny Nordisk Skole er langt fra blot et

ledelsesanliggende, lyder det fra Ministeriet for Børn og Undervisning. Og opbakningen fra medarbejderne skal være på plads,
inden skolerne melder sig til.
– Det er et krav, at der skal være medarbejderopbakning på institutionerne i arbejdet med Ny Nordisk Skole. Det er der,
fordi det kræver opbakning at skabe forandring, der forankres og varer ved. Derfor har
institutionerne også ved deres ansøgning
angivet, at dette krav er opfyldt. Hvis det
viser sig, at der er institutioner, hvor der er
tvivl om den sag, så er det noget, som den
lokale ledelse skal se nærmere på og gå i
dialog med medarbejderne om. Det er et kriterium for at være med i Ny Nordisk Skole,
at der er medarbejderopbakning, og det vil
der ikke blive slækket på, siger børne- og
undervisningsminister Christine Antorini. *

”Selvfølgelig vil de være med”
Tanken om at etablere et lokalt samarbejde på tværs af daginstitutioner, folkeskoler, 10. klassecenter og
ungdomsuddannelse fik EUC Nordvestsjælland til at springe med på Ny Nordisk Skole. Men der var ikke
tid til at spørge alle medarbejderne, inden ansøgningen skulle sendes af sted, siger vicedirektøren.
{ A f Si g n e Lu kow s ki }

I

deen er at skabe bedre sammenhæng
mellem overgangene fra daginstitution
til skole og fra skole til ungdomsuddannelse. Og man skal helt fra starten tænke
i, at barnet skal have en ungdomsuddannelse. Hvordan det så konkret skal gribes
an, er ikke afklaret endnu.
– Den gængse måde ville jo have været, at man opstillede nogle mål og havde
et konkret projekt at tage udgangspunkt i.
Vi har gjort det den anden vej rundt, fortæller vicedirektør på EUC Nordvestsjælland Lars Halberg om skolens tilmelding til
Ny Nordisk Skole.
Da opfordringen fra ministeriet kom, talte
flere af skolelederne sammen og blev enige
om, at det kunne være spændende at lave

et samarbejde. Derfor sendte EUC Nordvestsjælland en ansøgning af sted med det
samme. Projektets konkrete indhold skal
man først nu til at fastlægge i samarbejde
med medarbejderne.
For at være med i Ny Nordisk Skole, skal
man have opbakning fra 85 procent af medarbejderne, men I har kun spurgt tillidsrepræsentanterne, inden I søgte. Hvorfor?
– Det var tiden, som var det afgørende.
Vi havde en relativt kort tidsfrist til at få
sendt ansøgningen af sted, og derfor valgte
vi at bruge SU (samarbejdsudvalget, red.).
Vi spurgte tillidsfolkene, om de var interesserede i at gå ind i projektet, og det
sagde de ja til.
Hvordan kan I være sikre på, at der er

opbakning fra medarbejderne, når I kun har
spurgt tillidsrepræsentanterne?
– Det kommer an på, hvilke forventninger man har til medarbejderne, og vi ved
jo endnu ikke, hvordan projektet bliver, og
hvad de skal forpligte sig til. Måske bliver
det kun en enkelt afdeling eller et værksted, som skal deltage. Men jeg tror, at alle
er interesserede i at samarbejde eller erfaringsudveksle med medarbejderne fra andre institutioner her i området, så selvfølgelig vil de være med.
Hvorfor ventede I ikke bare med at søge
til næste ansøgningsrunde?
– Vi kunne sagtens have ventet, men vi
valgte at søge nu og komme i gang med
det samme. *
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NYE BØGER
Redaktionen har modtaget følgende bøger.
Nogle af dem vil blive anmeldt i kommende
numre af Uddannelsesbladet.

Vi taler dansk 1
Af Lisbet Thorborg. Synope 2013. Grundbog 226 kr. Audio-cd-udgave 288 kr.

Englen i djævlegabet
Af Levi Henriksen. Turbine 2013. 200 s.
249 kr.

Step by Step.
Engelsk basisgrammatik med øvelser
Af Hanne Wacher & Kim Kjærgaard. Andrico
2013. 80 s. 99 kr. E-bog 69 kr. E-bog m/
klasselicens 49 kr. pr. bruger

Protestbevægelser
Af Kjeld Mazanti Sørensen. Columbus 2013.
104 s. 109 kr.

Økonomiske kriser
– fra finanskrise til gældskrise
Af Per Henriksen. Columbus 2013. 140 s.
109 kr.

Økonomi i et sociologisk perspektiv
Af Steen Borg Rasmussen. Columbus 2013.
172 s. 109 kr.

Dyrk mere dansk
Af Anne Weile & Susanne Maarbjerg.
Alfabeta 2013. 248 s. 200 kr.

Medborgerskab på spil.
12 begreber og 12 tænkere
Af Lakshmi Sigurdsson & Keld Skovmand.
Klim 2013. 261 s. 299 kr.

The American Dream
Af Kelli Nørgaard. Gyldendal 2013.
58 s. 99 kr.

Toolbox
Af Jonna Engberg-Pedersen m.fl.
Gyldendal 2013. 51 s. 69 kr.

Historie
Af Jens Aage Poulsen. Klim 2013.
174 s. 289 kr.

ANMELDELSER
Refleksion – i undervisning, oplæring
og praktikvejledning
Af Vibe Aarkrog. Munksgaard 2012. 96 s.
168 kr.

Bogens mål er ”en grundig gennemgang af begrebet refleksion og tilstødende begreber, og
med baggrund i kendte refleksionsteoretikere
[at give] sit bud på, hvad refleksion er eller kan
være i en erhvervsuddannelsessammenhæng.
Herefter [...] kapitler om, hvad der kan sætte
refleksionsprocessen i gang, og hvad man kan
reflektere over.”
Ifølge pressemeddelelse fra forlaget henvender bogen sig til undervisere, praktikoplærere og praktikvejledere i erhvervsuddannelserne. Det understøttes klart af både emnevalg og inddragelsen af de store refleksionstænkere. Der er imidlertid også flere grelle eksempler på, at målgruppen da umuligt kan være
erfarne undervisere – fx på side 80: ”Hvis eleven har en logbog, kan han anvende den til at
skrive, hvad han dokumenterer [...] Men det er
jo ikke sikkert, at eleven har en logbog: Eleven
kan have glemt den eller mistet den [...] Det
kan gøre refleksionsprocessen tung, hvis den
altid skal forbindes med en logbog. Måske vil
det være mere naturligt i nogle tilfælde bare at
bruge en tavle eller et stykke papir [...] Måske
kan det i nogle situationer være bedre at tegne, hvad man tænker osv.”.
Bogens idemæssige præmis præsenteres
i første linje af indledningen: ”Refleksion er en
form for tænkning, der drejer sig om at sætte
ord på sine handlinger for derigennem at overveje, om man har udført handlingen på den
mest optimale måde, eller om man kunne forbedre praksis”.
En såkaldt refleksionsproces i flere stadier
bliver gennemgået, og den relateres til praktiske
eksempler fra fagligt arbejde som hhv. sosu-assistent og tømrer. Refleksionsprocessen betegnes som vanskelig, tung og måske helt unødvendig, hvis man bare udfører sine arbejdsopgaver tilfredsstillende.
Det vil så altså sige adskilt fra refleksionen –
eller hvordan? Spørger undertegnede som læser. Forfatteren kunne med fordel have forfulgt

bogens egne bud på, hvilke elementer der ligger
til grund for god kommunikation . Se flere eksempler – bl.a. side 72: Her nævnes nonverbal
kommunikation, sammenligning med erfaringer
fra tidligere oplevelser, forklaringer og instruktion i den pågældende praktiske situation. Praktiklæreren kan også inddrage viden fra tidligere vejledningssamtaler eller fra et pædagogisk
kursus for praktiklærere til at forklare, hvorfor
en samtale med eleven gik godt: ”… han har
måske læst, at god kommunikation er kendetegnet ved, at man lytter til hinanden”.
Lyder det rodet? Ja, men manglende sproglig og begrebsmæssig præcisering i denne
tekst sætter netop også læseren/brugeren på
seriøst arbejde. Kan bogens lemfældige brug af
begreberne holdning, meninger, systematisk og
abstrakt tænkning og som ovenfor nævnt ”overvejelser, om man har udført handlingen på den
mest optimale måde” virkelig betegnes som refleksion? Hvordan igangsættes og fastholdes
en seriøs refleksion? Kan refleksion foregå individuelt eller kræver det en anden – en dialog
med en anden person eller en anden tænkning? Det giver bogen kun nogle halve bud på.
En skarp redigering og en yderligere sproglig præcisering ville kunne afhjælpe en del
mangler. Men alligevel: En stjerne for at tage
emnet op med både et praktisk og et teoretisk
udtryk. Og en stjerne for at trække nogle af pædagogikkens frontkæmpere frem på scenen.
Marianne Bindslev

At tænke teori
– om læseteorier og læsning
Af Bente Aamotsbakken & Susanne V.
Knudsen. Klim 2012. 175 s. 229 kr.

Danske skoleelevers læsefærdigheder – eller
mangel på samme, vil nogle sige – har i de senere år været genstand for en del diskussion.
Både i undervisningsmiljøet, i pressen og hvor
de politiske beslutninger tages. Denne opmærksomhed på læsning i skolen har blandt
andet klarlagt, at læsning er andet og mere end
ren afkodning af et stykke tekst.
Hvor tit har vi ikke hørt, at ”Det kan godt
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være, at de finske børn læser bedre end de danske, men de danske børn er stærkere til at begå
sig i en demokratisk skole” eller udsagn, der ligner. Behovet for en tilspidset forståelse og præcisering af begrebet ”læsefærdighed” virker iøjnefaldende. Nu kommer så bogen om ”At tænke
teori – om læseteorier og læsning” med et bud.
Blandt forskere og undervisere tales om
læsning som grundlæggende færdighed, der altid vil være knyttet til en bestemt kontekst som
for eksempel matematik, computerteknologi og
økonomi. For at kaste lys over, hvad læsning er
og kan være, er det ifølge denne bogs forfattere nødvendigt at kende noget til de teorier, som
beskæftiger sig med læsning.
De to forfattere, Knudsen og Aamotsbakken, har forsket i dette felt i flere år og præsenterer med denne bog en tilgang til at beskæftige sig med læseteorier. Målgruppen er
såvel studerende som aktive undervisere, som

ønsker opdatering af viden og efteruddannelse.
At tænke teori er inspireret af både angloamerikansk og europæisk teori og praktiske erfaringer – heriblandt forfatternes egne.
Denne bogs udgangspunkt er, at læsning
i samspil med skrivning, regning, mundtlig og
digitale færdigheder har som mål at gøre eleven i stand til at beherske hverdagslivet og arbejdslivet. I skolen bygger indlæringen af læseog skrivefærdigheder på talesproget, der forudsættes indlært ved skolestart.
Læseoplæring består således af flere byggesten. Som en samlet kompetence til at afkode teksten, kunne forstå indholdet og bruge
det til refleksion og videre udvikling i skole og
fritid. Nye teorier og nye erfaringer
skaber behov for nye ord og begreber. På
denne baggrund – for at kunne beskrive læsning som en proces med flere byggesten – er
literacy blevet et nyt begreb i dansk undervis-

ning. Som det fremgår, dækkes det ikke umiddelbart af nogen dansk oversættelse.
Bogen belyser, at der foreligger flere forskellige teorier om literacy og såkaldte receptionsteorier og receptionspædagogikker. Overordnet
er dog opfattelsen af, at læsning skal forstås i
tilknytning til genrer , medier og den kontekst,
som læsningen foregår i. Men som forfatterne
fremfører (s. 12) får ”…alle trender, -ismer og
modeller før eller senere implikationer for skolen og uddannelsessystemet”.
At læsning altså kan forstås som en kulturel kompetence fremgår tydeligt af to af bogens kapitler med eksempler fra en iransk læsekreds (kapitel 8) og læsning af Kjartan Fløgstads Hotel Tropical (kapitel 9).
I denne bog fremlægges, beskrives og diskuteres læsning som et tema, der inddrages i
mange forskellige sammenhænge. Fra teoretisk pædagogik til et politisk frigørelsesprojekt.

DIPLOM I
ERHVERVS
PÆDAGOGIK

DIPLOM

Alle nye lærere ved, at entusiasme og undervisningslyst ikke gør det alene.
Der skal uddannelse til.
Vi udbyder alle moduler på deltid, net eller fuld tid.
Er I flere med fra din arbejdsplads, tilrettelægger vi forløbet, så det passer
ind i jeres skema.

Se mere på udsyd.dk/diplom eller ring 7266 5217
Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik er den officielle uddannelse
for undervisere ved erhvervsskolerne.

ESBJERGLEV
HADERS
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ANMELDELSER
At tænke teori spænder vidt, og læseren
kan med fordel begynde med indledningen og
herefter skimme den udmærkede opsummering, som følger hvert kapitel. De fungerer i sig
selv som appetitvækkere til de emner, bogen
dækker. På den måde kan man tage fat fra den
mere teoretiske henholdsvis praktisk vinkel –
alt efter temperament.
At tænke teori – om læseteori og læsning er
et brændende aktuelt tema, som i nærværende bog behandles særdeles seriøst og troværdigt. Den synes let tilgængelig for målgruppen
og lidt snørklet, men meget anbefalelsesværdig
for en bredere gruppe med interesse for literacy.
Marianne Bindslev

Dansk-engelsk ordbog for udlændinge
Af Lise Bostrup m.fl. Forlaget Bostrup 2012.
465 s. Pris ikke opgivet

Ordbogen her for udlændinge består af ca.
25.000 opslagsord og faste vendinger på dansk
og engelsk. I de enkelte ordopslag har forfatterne angivet udtale og bøjning, men også eksempler på, hvordan de enkelte ord bruges. I
disse eksempler er først angivet en dansk sætning, hvorefter det danske er oversat til engelsk.
Der er samtidig krydshenvisninger i bogen, så
man ved at slå op under fx drak bliver henvist
til infinitivet at drikke. På samme måde gives
der krydshenvisninger ved de uregelmæssige substantiver.
Forrest i bogen er der en enkel vejledning i,
hvorledes man bruger ordbogen.
Forfatterne pointerer i ordbogens forord, at
bogen henvender sig til udlændinge, der vil lære
dansk – og altså ikke til danskere, der vil lære
engelsk. Det er så vel at mærket engelsktalende udlændinge, bogen henvender sig til. Den
dansk-engelske ordbog er skrevet af Lise Bostrup, der har en mangeårig karriere på bl.a. studieskolen, og Kirsten Gade Jones samt dennes
mand W. Glyn Jones, der er ansat ved det britiske University of East Anglia.
Det er en meget overskuelig ordbog, der
også grafisk vinder ved både den front og skrifttype, der er benyttet.
Lotte Max Bank

Fokus på læring 3.0
– om læringsstile i dagligdagen
Af Ole Lauridsen. Akademisk Forlag 2012.
200 s. 269 kr.

Trods det, at det efterhånden er anerkendt, at
mennesker har forskellige præferencer i forhold til en læringssituation, ved de fleste faktisk ikke, hvordan de lærer og arbejder bedst. I
dag er der dog mere og mere fokus på dette på
skoleområdet, og denne bog beskriver, hvordan
læringsstile også gør sig gældende i den voksnes arbejdsliv. Fokus på læring henvender sig
til studerende på voksenuddannelserne, men
kan også anvendes af fx HR-folk eller andre
fra erhvervslivet. Kort fortalt så handler denne
bog om en læringsstilsmodel, BE-profilen, der
er udviklet specifikt til voksne af bl.a. den amerikanske professor Rita Dunn.
Bogen er utrolig klar og præcis. Den er
skrevet i et tydeligt sprog og har en meget fast
struktur i sin opbygning. Bogen indledes først
med et generelt kapitel om læring. Dernæst er
der et kapitel om Dunn og Dunns læringsstilsmodel, som Ole Lauritsen så sætter ind i et
neurologisk perspektiv. Til sidst i dette kapitel gennemgår Lauritsen præmisserne for selve BE-profileringen. De næste kapitler handler om den enkelte og de forskellige læringsstile: Hvordan kan man bruge ens viden om ens
egen læringsstil, og hvordan kan man i en arbejdsrelation blive klogere på hinanden ved at
kende til hinandens læringsstile?
Endelig slutter Lauritsen bogen af med at
skrive, at arbejdet med læringsstile kan være
krævende. Trods dette, må man endelig ikke
give op, og man skal nok komme ordentligt i
mål (s. 147-148). Bagerst i bogen er der i øvrigt tre appendikser med forskelligt materiale.
Fokus på læring er meget alsidig i dens
kommunikationsform. I bogen indgår forskningsresultater. Der er også en række storycases, som underbygger forfatterens pointer. Disse cases er både fra scener på hjemmefronten
og fra arbejdslivet. Samtidig indeholder bogen
nogle visuelle figurer, piktogrammer mv. Bogen
er dermed tiltænkt flest mulige læsere – forskellige læsere med mange forskellige præfe-

rencer i forhold til det at optage ny viden. Bogens formudtryk helliger dermed budskabet:
at der er mange forskellige måder, hvorpå folk
foretrækker at optage ny viden.
Ole Lauritsen fører læseren stille og roligt gennem læsningen. Enkelte steder er han også kritisk
og opfordrer til, at man ikke bare skal bruge læringsstilene for enhver pris. Meget af dette handler
også om sund fornuft. Samtidig kan ens læringspræferencer ændre sig i forhold til fag, over tid osv.
I essensen handler læringsstilene om, som
Lauritsen skriver, at der ikke findes én rigtig
måde at lære på: "Den rigtige måde at lære på
er min og din måde at lære på" (s. 18).
Mennesket går gennem livet og lærer konstant. Her er det afgørende i læringssituationen
at tage afsæt i noget konkret og velkendt. Bogen her guider én frem til, at man kan få lavet
sin egen læringsstilsprofil og en teamlæringsprofil. Samtidig kan du blive klogere på dig selv
og verden omkring dig.
Bogen er fantastisk og kan varmt anbefales.
Lotte Max Bank

Formand
Lærer Gordon Ørskov Madsen
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UDKOMMER MAJ
Ræddike

i vand

med indmad.
à part.
fler serveres

med salt.

Simonekål, roman

esco

·

Rødbede
Rodfrugt. Rød,
rund eller aflang
pælerod. Kendt
Danmark genne
i
m århundreder.
Rå: skrælles og skylles
, Kogt: skylles og
flås efter kogning. Opbevaring
i kølerum ved 2-4
°C.
Anvendelse: Rå i
salat, suppe, syltet,
ovnstegt, som
garniture, tilbehø
r til smørrebrød.
Sæson:
August til oktobe
r.

·

Kål. Lysegrønt med
spidse, næsten konky
de buketter. Har
lieformeen krydret, aroma
tisk smag.
Stokken fjernes,
skylles.
Opbevaring i kølerum
ved 2-6 °C.
Anvendelse: Kogt,
dampet, garniture.
Sæson:
Juli til september.
Importeres.

Rødkål
Kål. Fast, rødt kålhov
ed. Kendt og anven
andet som en traditi
dt blandt
onsrig spise i forbin
højtiderne i Danm
delse med
ark. Rig på vitami
n C.
Yderste blade fjernes,
skylles og stokke
n fjernes.
Opbevaring i kølerum
ved 2-6 °C.
Anvendelse: Rå i
salat, kogt.
Sæson:
August til novem
ber.

Salturt, kveller

Kål. Mørkegrønt,
løst kålhoved med
grove letkrusede blade. Kendt
som alternativ til
de mere traditionelle kålsorter som
hvidkål og rødkå
l.
Yderste blade og
stokken fjernes, skylles
.
Opbevaring i kølerum
dage ved 2-6 °C.
Anvendelse: Rå i
salat, farseret, braiser
et.
Sæson:
Juli til oktober.

Skorzonerrod

Selleri, knoldselleri

, rodselleri

Plante, der gror
i saltvand nær kysten
. Bladene er
kødfulde og stæng
len er glat. Smage
r frisk og salt.
Skylles og blanch
eres. Opbevaring
i kølerum ved 4-6
Anvendelse: Salater
°C.
, garniture, dressin
ger, supper.
300
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bestil på

ef.dk

Spidskål
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Rogn koges

og garneres

De enkelte grønt

vand med salt,
s over i koldt
Torsken sætte ca. 10 minutter.
t
på kogepunkte

er
mmes og trækk
koges op, afsku

tes
Torsken anret

karto
Rodfrugt. Aflange
garniture og Savojk
Sauce, smør,
ål
rodstokke, der ligner
ser. Ræddiker er
store radien radiseart, den
og kartofler.
n peberrod,
er meget fistørre
: Sauce
og grovere end
gt bacon, reve , hakket æg,
Over sken
radisen. Kendt
et sprødste
i Europa genne
hårdkogt
mange århundreder
sken: Hakk
t rødbede,
smør.
Under fim
.
hakket, sylte
ille, smeltet
Rodspids og blade
p, hakket pers
fjernes, skylles.
fiskesenne
Opbevaring i kølerum
ved 2-4 °C.
Anvendelse: Rå i
salat, pynt til smørre
brød.
Sæson:
August til oktobe
r.

Rodfrugt. Stor rodkn
old, let knudret
i bunden,
hvidt kød. Kendt
som en plante fra
de kystnære
områder i Europ
a. Nordafrika og
Asien. Ægypterne
anvendte allered
e selleri i oldtid
en. Er stivelsesholdig og rig på kostfi
bre.
Skrælles og skylles
.
Opbevaring i kølerum
ved 2-6 °C.
Anvendelse: Blanch
eret i salat, suppeu
rt, kogt, som
garniture.
Sæson:
August til april.

Rodfrugt. Lang
tynd pælerod, med
hvidt kød.
Stammer fra Sydeu
ropa nærmere betegn
Også kaldet „fattig
et Spanien.
mands asparges“.
Skrælles og skylles
.
Opbevaring i kølerum
ved 2-6 °C.
Anvendelse: Kogt
i stuvninger, stegt
i grøntsagsblandinger, garniture.
Sæson:
September til novem
ber.

Kål. Grøn hvidk
ålsvariant med
spids hoved og
blade. Gammelkend
løse
t plante fra Europ
a. Behandles
som hvidkål.
Yderste blade og
stokken fjernes, skylles
.
Opbevaring i kølerum
ved 2-6 °C.
Anvendelse: Stuvet
, braiseret, stegt.
Sæson:
Maj til august.

Spinat
Bladgrøntsag. Fine
mørkegrønne salatag
Kendt i Europa
tige blade.
siden middelaldere
n, men menes at
stamme fra det
gamle Persien. Indeho
lder oxalsyre.
Skylles og grove stilke
fjernes.
Opbevaring i kølerum
ved 4-6 °C.
Anvendelse: Rå i
salat, stuvet, suppe,
smørdampet.
Sæson:
Maj til oktober.

KAPITEL 7 · Grønts
ager
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Skolepris ekskl. moms og forsendelse. Der tages forbehold for prisændringer og fejl.

Fagets lærebog
nu i ét bind
• Bearbejdet og omskrevet, med fokus på læsevenlighed
• Nu med opskrifter i bogen – der også kan printes fra nettet
• Nyt design
• Sprængfyldt med nye fotos og illustrationer
• Udførlige ordlister
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Kurser, møder mv.

Ungdomsuddannelserne og diagnoserne I
Kursus

Mange unge i ungdomsuddannelserne
har psykiatriske diagnoser som ADHD
og Aspergers syndrom. Nogle hører til
en „kernegruppe“ og er åbenlyst sårbare
og psykisk forstyrrede, andre hører til
en gråzone med uklare tegn på psykisk
lidelse. Men alle har de brug for særlig
indføling og hjælp.

Kurset indeholder bl.a.:
• V
 igtige ungdomspsykiatriske
forstyrrelser, især ADHD og Asperger
• Årsager: samspil mellem arv og miljø.
• Specialpædagogiske erfaringer
• Hvad kan medicin udrette? Og hvad er
risikoen?
• Pædagogen som mentor.
• Pædagogens og psykiaterens opgaver
ved alkohol- og stofmisbrug.
• Henvisningsveje til psykiatrien.

Målgruppe: Undervisere, ledere og
andre fra ungdomsuddannelserne.
Kurset kan ses som et grundkursus
forud for Uddannelsesforbundets kursus
”Ungdomsuddannelserne og diagnoserne
i praksis”.

Undervisere: Torben Isager, speciallæge
i børne- og ungdomspsykiatri, og
Liselotte Rask, socialpædagog og lærer.

Tid: 1.-2. oktober 2013
Sted: Hotel Svendborg
Tilmelding: Senest 1. september 2013
på uddannelsesforbundet.dk

Program: Se uddannelsesforbundet.dk

10. klasse
– på vej til en
ungdomsuddannelse
Konference

Lærere, vejledere, ledere og andre
med interesse for emnet inviteres til
konference med oplæg og debat om 10.
klassetilbuddene og samarbejdet mellem
skoleformerne.

Tid: Onsdag den 22. maj 2013
kl. 10-16 (kaffe/te/brød fra kl. 9.30)
Sted: Syddansk Erhvervsskole,
Petersmindevej 1 F, Odense C
Tilmelding: Senest 5. maj 2013 på
uddannelsesforbundet.dk
Læs mere på uddannelsesforbundet.dk

Vi står klar, hvis du mister
jobbet eller har brug for
sparring om dit arbejdsliv
Meld dig ind i dag på ftf-a.dk,
ring 70 13 13 12 eller SMS medlem til 1969
– så klarer vi alt det praktiske for dig

A-KASSE FOR UDDANNELSESFORBUNDET
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DTL Seniorer – skolebesøg

LVU-Seniorer – generalforsamling

DTL Seniorer inviterer dig og din ledsager på skolebesøg
på Herningsholm Erhvervsskole, hvor direktør John
Egebjerg fortæller om skolen.

LVU-Seniorer er en del af Seniorgruppen i Uddannelsesforbundet.
Tid: Tirsdag den 4. juni 2013 kl. 13.10
Sted: Hotel Faaborg Fjord, Svendborgvej 175, 5600 Faaborg

Tid: Onsdag den 8. maj 2013 kl. 10
Sted:	Herningsholm Erhvervsskole, Lillelundvej 21, 7400 Herning

Dagsorden if. vedtægterne.

Program:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til
formand Leif Hammelev (se nedenfor).

10.00	Velkomst, kaffe m/brød
10.30	Rundvisning på skolen
13.00	Frokost, spørgsmål/svar og afslutning

Generalforsamlingen holdes i forlængelse af det årlige seniortræf
(se nedenfor). Medlemmer, der ikke deltager i seniortræffet, kan
efter tilmelding deltage i den afsluttende frokost tirsdag kl. 12.00.

Tilmelding: Senest søndag den 28. april til Ole Schmidt, tlf. 6199
2336, e-mail: ole.schmidt@youmail.dk

Tilmelding: Senest den 4. maj 2013 til Leif Hammelev,

Årets generalforsamling holdes på Kold College på Fyn den 2.-4. juli.
Alle får besked pr. brev omkring den 23. april.
Ole Schmidt/Bent Ousted
DTL seniorer

Hedehusvej 15, 3300 Frederiksværk, tlf. 4774 6827,
e-mail: lvu.seniorer@gmail.com
Leif Hammelev
formand for LVU-Seniorer

LVU-seniorer – seniortræf

LVU-Seniorer indbyder medlemmerne til seniortræf, hvor vi sammen skal nyde
det fynske forår, hinandens gode selskab og høre lidt om H.C. Andersen.
Deltagelse er efter først til mølle-princippet med justering for deltagelse i de seneste seniortræf i
Hirtshals og København.

Tid:		
Sted:		
Pris:		
Program:

3.-4. juni 2013
Hotel Faaborg Fjord, Svendborgvej 175, 5600 Faaborg
400 kr.
Se lvu-seniorer.dk eller ring/skriv til formanden (se nedenfor)

Tilmelding: Formand Leif Hammelev, Hedehusvej 15, 3300 Frederiksværk,
tlf. 4774 6827,
e-mail: lvu.seniorer@gmail.com

Leif Hammelev
formand for LVU-Seniorer

Uddannelsesforbundets
regionsklub
for sektion 3
i Region Midt

Generalforsamling
Tid: 24. april 2013 kl. 14.30-16.00
Sted: Hotel Eyde, Torvet 1, 7400
Herning (fri parkering: Mindegade 2)
Dagsorden if. vedtægterne.

Helle Wiedenbein
formand for Region Midt, sektion 3
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STILLINGER

MULTICENTERANSVARLIG
Er du læreren, der vil være med til at placere Lærdansk Aarhus’ nye
multicenter på det pædagogiske landkort?
Vi har ambitioner om at udnytte de enestående muligheder på vores nye skole til at etablere landets mest
kreative læringsmiljø på mere end 1.000 m2, og til den opgave søger vi en kreativ, udadvendt, serviceminded
og udviklingsorienteret multicenteransvarlig fuldtidslærer pr. snarest muligt.
Multicentret er sprogcentrets samlende og kreative ”rum”, skolens pulserende hjerte, hvor en række forskellige
funktioner (studieværkstedsfaciliteter, kursistbibliotek, kursistråd, frivilligcenter, Aarhus 2017 og andre
eksterne samarbejdspartnere) samles med henblik på at skabe synergi mellem tilbuddene.
Multicentret danner rammerne for et samspil med det formelle læringsrum, og udgør et praksisrum, hvor
kursisterne har mulighed for at indgå i interaktion/kommunikation med hinanden og omverdenen. Det er
også her, der foregår sociale aktiviteter som fx litteraturgrupper, filmklub, udstillinger, foredrag.
De daglige arbejds-/ansvarsopgaver omfatter faglig støtte til henviste og frivillige kursister, servicering af
lærere ifm. undervisnings- og testmateriale, materialevedligeholdelse, tovholder for biblioteksudvalget, aftenbibliotekar, planlægning af diverse arrangementer og samarbejde med eksterne partnere.
Du refererer overordnet til souschef, men vil have stor indflydelse på udvikling af Multicentret og i høj grad
have frie hænder til planlægning og udførelse af arbejdsopgaver.
Løn iflg. gældende overenskomst.
Yderligere oplysninger ved henvendelse til undertegnede til hvem ansøgning også mailes senest d. 22.4. 2013.
Marianne Jensen, Souschef
Lærdansk Aarhus
Paludan Müllers Vej 82
8200 Aarhus N
www.laerdansk.dk/aarhus
Marianne.jensen@laerdansk.dk
Mobil: 50528374

Lærdansk Aarhus er en del af Danmarks største netværk af sprogcentre. Vi underviser ca. 2.700 samtidige
kursister på en lang række virksomheder, undervisningsinstitutioner samt på vores nye skole på ca. 7.500 m2.
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FAGLIGT AKTUELT

Af JOURNALIST Dorthe Plechinger

Er du syg på den
rigtige måde?

D

er skabes A- og B-hold, hvis regeringens forslag om at afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge for syge med bestemte diagnoser bliver vedtaget. De, der er så uheldige at blive
ramt af en ”forkert” sygdom, risikerer nemlig at ryge helt ud af systemet.
– Det er et dybt problematisk forslag,
som trækker i den helt forkerte retning, siger konsulent Erling Kure fra Uddannelsesforbundet og peger på store problemer i regeringens udspil:
Der er ikke en logisk linje i de ”anerkendte” sygdomme – dvs. de 11 sygdomme
på en såkaldt diagnoseliste, som giver syge
ret til sygedagpenge ud over seks måneder.
Det betyder, at en stor del af de sygdomme,
som nogle medlemmer rammes af, ikke er
på listen. Det kan være stress, depressioner, diskusprolaps eller andre sygdomme,
der skyldes længere tids fysisk eller psykisk pres og slitage, og som derfor kræver
lang genoptræning.
Fremover risikerer man at ryge ud af sygedagpengesystemet efter et halvt år og at
overgå til et såkaldt ressourceforløb med
en ydelse, der svarer til kontanthjælp. Det
betyder også, at arbejdsgiveren ikke får refusion for den løn, han udbetaler efter de
seks måneder, og her ”knækker den røde
tråd for alvor”, siger Erling Kure:
– Tanken bag en anden ny lov om fleksjob
og førtidspension er netop at gøre arbejdsgiverne mere medansvarlige for, at langtidssygemeldte kan vende tilbage til jobbet.
Men med det nye udspil kan man kun
forvente, at arbejdsgivere i højere grad fyrer medarbejdere efter de seks måneder,
fordi de ikke længere får refunderet udgiften til sygedagpenge:
– Det gamle system med begrænsning i
sygedagpengeperioden er næsten at fore-

trække med de ulemper, det har. I det mindste foregår der her en konkret vurdering af
hver enkelt sygdomsramte, siger Erling Kure.
Også lægeforeningen er stærkt kritisk
over for den diagnoseliste, som beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har fremlagt. Formanden for foreningens attestudvalg, Jette Dam-Hansen, kalder diagnoselisten for en ”dårlig løsning”:
– Den diskriminerer bestemte grupper af
patienter, siger hun og understreger, at det
selvfølgelig er vigtigt, at sygemeldte bevarer kontakten til arbejdsmarkedet, når det
er muligt. Men det må komme an på en lægelig vurdering i hvert tilfælde. For selv om
man ikke har en af de 11 diagnoser på listen, er det er ikke sikkert, man er i stand
til at gennemføre et ressourceforløb, påpeger Jette Dam-Hansen. *

Forlængelsesreglerne i dag
En sygemeldt har mulighed for at få sygedagpengeforløbet forlænget flere gange og efter
forskellige forlængelsesregler. I 2011 fik ca.
45.000 personer forlænget deres sygedagpengeforløb med henblik på afklaring af:
Revalidering

4.739

Afklaring

20.226

Under lægebehandling

10.717

Fleksjob eller førtidspension

3.632

Arbejdsskade

2.380

Sag om førtidspension rejst

2.768

Alvorlig lidelse
I alt

552
45.014

Kilde: KMD’s sygedagpengeregister

Nøgletal for sygemeldte
Omkring 430.000 personer årligt modtager sygedagpenge. Fire procent (27.000) modtager fortsat
sygedagpenge efter et år. Heraf bliver 19.000 samlet op af de syv nuværende forlængelsesregler,
mens ca. 8.000 personer mister retten til sygedagpenge som følge af varighedsbegrænsningen.
De fleste af de 8.000 personer, som mister retten til sygedagpenge, får efterfølgende anden offentlig forsørgelse. Men ca. 1.400 står uden lønindkomst eller anden offentlig forsørgelse pga. reglerne om ægtefælle- og formueafhængighed.

Diagnosernes A-liste:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kræft – ekskl. hudkræft og forstadier til kræft
Blodprop i hjertet – med efterfølgende nedsat hjertefunktion
Hjertestop – med efterfølgende hjerneskade
Hjertesvigt – sværere
Ventetid i forbindelse med indgribende behandling – fx i hjertet
Hjerneblødning/blodprop i hjernen
Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS)
Aids i udbrud
Større organtransplantationer
Svære psykoser
Komplicerede ulykkestilfælde med behov for genoptræning
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”En konflikt
opstår først,
når en sag bliver
personlig ”
{ A f C e c i l i e E n g h o l m Skov – Foto : Mikk e l Ø st e r g aa r d }
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Efter en konflikt kan der opstå mange spørgsmål. Bliver det svært at se
kolleger eller ledere i øjnene? Eller skal du opføre dig, som om intet er sket?
Konfliktmægler Nethe Plenge giver fem råd til, hvordan man som arbejdsplads
kommer bedst muligt videre efter en arbejdsrelateret konflikt.

1:

2:

3:

4:

5:

Tal om
forløbet

Gør ikke
en arbejdskonflikt
til et
personligt
anliggende

Fortæl,
hvad du ser

Løft
problemer
op på et
højere
plan

Tag diskussionen op

Sørg for at holde personalemøder, hvor der
bliver sat tid af til at
få talt ud om forløbet.
Hvad har konflikten betydet? Hvad har man
lært, og hvad kan det
bruges til? Har det kostet noget på det personlige plan eller måske på det økonomiske? Herved bliver der
sat ord på eventuelle
menneskelige konsekvenser ved forløbet,
og man kan danne sig
et overblik over, om noget skal gøres bedre
fremover.
Det er en god idé at
få talt ud om det hele,
så det ikke får lov til at
fylde. Heller ikke selv
om det føles som om,
der ikke er tid til det.
Man når langt med et
møde på fire timer. *

Det er vigtigt, at man
på arbejdspladsen taler
om, hvad man har været igennem, og at der
er blevet arbejdet efter
de roller, man har. Husk
på, at ledelsen har arbejdet efter de ordrer,
de har fået et andet
sted fra, og dét skal
de ikke bebrejdes. Se
overenskomstkonflikter som organisatoriske
anliggender og ikke
personlige anliggender.
En mellemmenneskelig konflikt opstår først,
når sagen bliver personlig. *

Nethe Plenge er lærer og konfliktmægler.

Efter en konflikt, kan
nogle godt have en fornemmelse af at være
blevet jokket over tæerne. Måske opdager
man, at ens arbejde er
blevet overtaget af andre, mens man har været væk. Spørg dig selv,
hvad det præcist er, din
kollega har gjort, som
har stødt dig så meget,
og tal så med vedkommende.
Det kan også være,
at man fornemmer
splid mellem andre kolleger. Her er det en
god idé at bede kollegerne om at få gjort
noget ved problemstillingen. Dårlig stemning smitter nemlig, og
selv om du ikke kan
løse problemet, kan det
lette en del, at du siger,
hvad du ser. *

Det er vigtigt at huske,
at selv om der er personlige konflikter mellem mennesker, som
der kan være efter en
konflikt, må det ikke
blive til private anliggender. Det er en organisatorisk konflikt. Derfor er det tillidsrepræsentantens arbejde at
sørge for at få problemet løftet op i et større
perspektiv. *

Ekstreme forhold som
en lockout skærper oftest personlige konflikter. Man har måske en
kollega, som man ikke
havde det godt med i
forvejen, og hvis man
så finder ud af, at vedkommende for eksempel ikke er medlem af fagforeningen,
så skærpes fronterne
yderligere. Men lad
være med at gøre det
til et problem; tag i stedet dialogen op, se hinanden i øjnene og tal
om, hvorfor det er vigtigt at være medlem af
fagforeningen. Tag diskussionen og accepter
forskellighederne.
Her er det vigtigt,
at tillidsrepræsentanten ser på, hvad konflikten har betydet for
alle medarbejderne.
Det kan være, at personalegruppen er blevet mere splittet efter
en konflikt, men så kan
man i det mindste se,
hvad der er galt. Der
kan være mange problemstillinger, som man
ikke har talt om før,
og nu har man endelig chancen for at gøre
noget ved det. *
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VUC/FVU

FONOLOGIK er et multisensorisk læse-stave-materiale i tre trin, der med udgangspunkt i en tælleteknik (tapping) træner grundlæggende principper for
læsning og stavning.
FONOLOGIK bygger på den nyeste viden om ordblindhed, og er et gennemarbejdet undervisningsmateriale med fokus på lydforbindelser og systematisering af sproglyde. Materialets særlige tælleteknik
gør læsningen/stavningen mere overskuelig, idet
den hjælper med at fastholde sproglydene i arbejdshukommelsen. Desuden giver teknikken en taktil/
kinæstetisk fornemmelse for begrebet syntese, altså
at lydene kan samles til en sammenhængende lydstreng i form af stavelser og ord.
FONOLOGIK henvender sig først og fremmest til
voksne ordblinde, men vil også med fordel kunne
anvendes i undervisningen af andre med læsevanskeligheder, eksempelvis kursister på sprogskoler.
Herudover egner materialet sig også til læse-staveundervisning i grundskolen.
På fonologik.alfabetaforlag.dk ligger lærervejledning med videoeksempler, facitlister og lyd.

Bygger videre på de lærte
bogstavlyde og præsenterer
de hyppigste betingede
udtaler.
Arbejder med det grundlæggende princip for
læsning og stavning - at der til hvert bogstav
hører én lyd.

af Thomas Mose og Mikael Højbjerg
Kr. 120,- pr. bog
88 sider
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