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i vand med

med indmad.
à part.
fler serveres

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
smørre
brød.
Sæson:
August til oktobe
r.

BOG ·

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.
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Læs mere &
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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Af lucas vagn engell

Højere karakterer hos kvindelige lærere
Forskerne blev selv overraskede, da de stod med resultatet af
en SFI-undersøgelse af sammenhængen mellem lærere, undervisning og elevpræstationer: Elever klarer sig fagligt bedre i folkeskolen, hvis de har en kvindelig lærer. I hvert fald får
de højere prøvekarakterer. Kønnet har ellers ikke haft særlig
betydning i andre undersøgelser.
Undersøgelsen siger ikke noget om hvorfor. Lederen af
undersøgelsen, professor Søren C. Winter, siger til JyllandsPosten, at tidligere undersøgelser tyder på, at kvinderne på
læreruddannelsen er dygtigere end mændene; de kommer
ind med højere karakterer, gennemfører hurtigere og slutter
med højere karakterer. Intet peger på, at særlige kvindelige
egenskaber gør dem bedre.
Elever med lærere, der kan sikre ro i klassen, kræver afleveringsfrister overholdt og stiller høje faglige krav, scorer
også højere.
Undersøgelsen er baseret på spørgeskemaer fra 1.130
dansk- og matematiklærere i 9. klasse og interview med 4.311
elever i 9. klasse samt prøvekarakterer fra 46.930 elever.

Tankestregen

Mobilstress

hedder Dansklærerforeningens pris, som i år gik til professor Ellen Krogh for hendes
arbejde med skriftlighed i undervisningen fra folkeskole til
gymnasiale uddannelser. Prisen på 10.000 kr. og en kobberskulptur gik de tidligere år
til sanger og sangskriver Steffen Brandt og forfatter Helle Helle.

Mobilen giver unge stress. De fleste har
en smartphone, som betyder en mere eller mindre konstant strøm af sms'er, opringninger, facebook-opdateringer, musik og meget mere. Det er nemlig "dårlig stil", hvis man ikke svarer eller får svar
på en sms inden for fem minutter. Og nu
tyder det på, at omfanget går ud over deres trivsel og deres evne til at koncentrere sig, viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet.

Mindre sejlads på efterskoler
Hver sjette efterskole dropper windsurfing, havkajak, kanosejlads og lignende aktiviteter efter Præstø-ulykken, skriver fagbladet Efterskolen. Det skyldes dels, at nogle skoler revurderer om og hvordan de fremover skal styre
vandaktiviteterne, dels at Søfartsstyrelsen har indført nye regler, som skolerne skal bruge tid på at sætte sig ind i.

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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Nu skal vi for alvor stå sammen

Af Hanne
Pontoppidan,
formand for
Uddannelsesforbundet

I DE SENESTE måneder har Uddannelsesforbundets medlemmer ufrivilligt deltaget i århundreders største skuespil.
Fra vi mødte arbejdsgiverne i december, har de blot gentaget sig selv i det uendelige. De hævder, at forløbet ikke
har været koordineret – men helt uafhængigt af hinanden
har arbejdsgiverne talt om, at arbejdstiden ikke længere
skulle være inddelt i kasser af tid, de har sagt, at de var
stålsatte og determinerede, og de har krævet en normalisering og modernisering af arbejdstidsaftalerne. Det er
da mærkeligt, at sådanne formuleringer dukker op helt
uafhængigt af hinanden i forhandlingsforløbet…
Vi havde ikke krav om ændringer af arbejdstidsaftalen. Vi syntes, den fungerede godt med den fleksibilitet,
vi gratis stiller til rådighed for arbejdsgiverne. Men de
ville have os "normaliseret". Vores eneste modkrav var,
at så ville vi også have normale arbejdsforhold. Vi ville
have arbejdstiden opgjort en gang om måneden. Vi ville
kun møde på arbejde én gang om dagen. Vi ville kende
vores arbejdstid noget tid i forvejen.
Det ville arbejdsgiverne ikke give os!
I stedet sendte de alle de medarbejdere hjem, de kunne.
I fire uger har signalet fra vores arbejdsgivere været, at
de ikke ønskede at gøre brug af vores arbejdskraft. Og
da det blev for meget for befolkningen - da presset for
et regeringsindgreb blev for stort – så blev vi vidne til
danmarkshistoriens største røveri. Vores arbejdstidsaftaler blev simpelthen eksproprieret. Alle regler røg, tillæg forsvandt, og kompensationen var enten slet ikke
til stede eller latterlig lav. Med en arrogance uden lige
præsenterede statsministeren et indbildt balanceret indgreb. Det var slet ikke balanceret. Det var en total imødekommelse af alle arbejdsgivernes krav, og der var intet til os. – Intet! De værneregler, flere ministre så flot
nævner, er rene hensigtserklæringer.
ARBEJDSGIVERNE HAR TALT meget tydeligt. Nu skal lederne lede. Men de skal vel at mærke lede på en måde,

som Moderniseringsstyrelsen og KL kan acceptere. Dermed er ledelsesrummet reelt ikke til stede. Med de udmeldinger, Moderniseringsstyrelsen og KL kommer med, er
det ualmindeligt svært at se, hvordan det professionelle
råderum kan bibeholdes. Det er svært at se, at man ikke
er ved at reducere en gruppe fagprofessionelle til lønslaver og en kompetent ledergruppe til værkførere. Det er
en udvikling, vi skal gøre alt for at modvirke.
De næste to år skal kampen stå om at få ordnede forhold på trods af absurde udmeldinger fra Moderniseringsstyrelsen og KL og på trods af manglende beskyttelse
i arbejdstidsreglerne. Sideløbende kommer den fælles
kamp med lederorganisationerne om at sikre tilstrækkelige ressourcer til skolerne, så det faktisk bliver muligt lokalt at holde fast i en ordentlig kvalitet.
KAMPEN FOR DEN gode skole og kvalitet i de arbejdsopgaver, vi udfører, og kampen for at sikre det gode arbejdsliv for de ansatte – det er det fokus, vi skal have de
kommende år. Og det er en kamp, der fordrer, at vi står
sammen. Denne kamp må aldrig blive en kamp for den
enkelte ansatte. Den skal kæmpes kollektivt og med tillidsrepræsentanten i spidsen.
Derfor deltager jeg i den kommende tid i møder med
Uddannelsesforbundets tillidsrepræsentanter over hele
landet. Sammen vil vi gennemgå regeringsindgrebets
betydning for medlemmerne, og hvordan vi sikrer indflydelse på vores arbejdsvilkår fremover. For sammen
kan vi gøre en forskel.

I næste nummer af Uddannelsesbladet går vi Hanne
Pontoppidan på klingen – om forhandlingerne, lockouten,
regeringsindgrebet og fremtiden. Har du et spørgsmål,
du kunne tænke dig, vi skulle stille, så send det til os
på blad@uddannelsesforbundet.dk

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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Ombudsmanden lufter
mistanke om aftalt spil

KL: Prisen er høj

Folketingets Ombudsmand tror, at Finansministeriet bevidst
planlagde sit arbejde med at forberede overenskomstforhandlingerne for lærerne for at undgå aktindsigt.
Danmarks Lærerforening har klaget til ombudsmanden over, at de blev nægtet indsigt i dokumenter fra en arbejdsgruppe, der har undersøgt lærernes arbejdstid. Ombudsmanden mener, at det er i orden, at Finansministeriet
har afslået at give aktindsigt i papirerne. Men samtidig antyder han, at arbejdet i arbejdsgruppen er tilrettelagt netop
med det formål at undgå, at offentligheden fik indsigt i dokumenterne. Og han er overrasket over, at embedsmændene ikke har brugt dokumenterne i overenskomstforhandlingerne, når det nu var formålet med at lave dem.
"Finansministeriet afgiver oplysninger til Ombudsmanden under ansvar efter ombudsmandsloven og straffeloven.
Derfor tror vi naturligvis på de oplysninger, vi får fra Finansministeriet. Men set udefra forekommer det overraskende,
at arbejdsgruppen ikke har brugt dokumenterne til at forberede forhandlingerne om overenskomst, når det var selve
formålet med gruppens arbejde," siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen til politiken.dk.
Finansministeriet, Ministeriet for Børn og Undervisning
og Kommunernes Landsforening (KL) deltog i arbejdsgruppen.

50

"Vi ender et andet sted, end vi havde ønsket i KL. Vi er meget glade for, at
det bliver slået fast, at ledelsesretten skal være hos skolelederne. Vi havde klart foretrukket vores egne mere enkle arbejdstidsbestemmelser. Derfor havde vi naturligvis foretrukket, at man havde skelet mere til de udspil,
KL har lagt frem i Forligsinstitutionen. Nu får lærerne så i stedet nogle mere
detaljerede arbejdstidsbeskyttelser,” siger KL's chefforhandler Michael Ziegler i en pressemeddelelse om lovindgrebet i lockouten.
Han er også utilfreds med udfasningen af 60-årsreglen:
”Der bliver en meget lang og meget dyr udfasning af 60-årsreglen, som
vi gerne havde været foruden. Det betyder jo, at vi skal leve med særregler
for lærerne på dette område i op mod 20 år endnu,” siger Michael Ziegler.

1. maj
I år talte Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan ved lærerorganisationernes for-arrangement til det store 1. maj-arrangement i Aarhus.
Og næstformand Børge Pedersen talte i Københavns Lærerforenings telt i
Fælledparken i København.
Derudover talte andre aktive medlemmer ved forskellige arrangementer,
for eksempel besøgte tillidsrepræsentanter og lærere fra erhvervsskoler og
produktionsskoler i hovedstadsområdet forskellige fagforeningers morgenmøder for at fortælle om lockouten - det skete bl.a. hos malerne, tømrerne og socialpædagogerne i København. Og de blev vel modtaget og fik lidt
støtte til konfliktkassen med hjem.
Uddannelsesforbundet er dog uafhængigt af partipolitiske interesser og
støtter ikke politiske partier.

Team benns Super Jubilæumstilbud til Prag & london
T0 PRAG Tilbud 1: 6 fordele - vælg 1 • 2: Gratis enkeltværelse for 2 lærere

år

1 • GRATIS lufthavnstransfer

........................................
• GRATIS cykel-byrundtur med guide ..........................
• 2t. foredrag med Mr. Poslusny om selvvalgt emne ....
• GRATIS entré/guide til Theresienstadt i 2013 .........
• GRATIS entré/rundvisning på Skoda-fabrikken i 2013
• 2t. guidet byrundtur i den gamle bydel .....................

1963 2013

værdi kr. 2.600 max. Max. 45 pers./gruppe
værdi kr. 185/pers. Max. 25 pers./gruppe
værdi kr. 2.035
værdi kr. 75/pers. Max. 30 pers./gruppe
værdi kr. 50/pers. Max. 30 pers./gruppe
værdi kr. 535 For 2 grupper

5 dg/4 nt
fra kr.

1.660
pr. person inkl.
fly+ophold

2 GRATIS indkvar. i enkeltværelse for 2 lærere. Gælder på udv. hoteller fra 21.10 2013 - 15.3 2014 (min 20 pers/gruppe)

T0 london Tilbud 1: 10 gratis billetter • 2: Gratis tillæg for enkeltvær./lærer
1 Få 10 GRATIS billetter til en af flg. aktiviteter*: • En musical • London Eye • Madame Tussauds •

London Dungeon • Sealife London Aquarium • Dagskort til Hop-ON / Hop-OFF busserne
OBS! Betingelse at resten af gruppen køber billetter til samme aktivitet gennem Team Benns og med indkvartering på udv. hostels og hoteller

2 GRATIS tillæg for enkeltvær. til 2 lærere/gruppe på udv. hoteller
London-tilbuddet gælder for nye bookinger med hjemkomst senest 31.12 2013

Kontakt Melanie
på tlf: 46 91 02 49

melp@team-benns.com
www.team-benns.com

OBS! Først-til-mølle princip på
alle tilbud pga. begrænset antal.

5 dg/4 nt
fra kr.

2.245
pr. person inkl.
fly+ophold
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Nye arbejdstidsregler

for lærere i stat
og kommuner
De offentligt ansatte lærere i Uddannelsesforbundet får nye
arbejdstidsregler med meget vage "værnsregler" fra 1. august 2014.
{ A f Lu c a s Vag n E n g e l l }

E

fter fire ugers lockout greb regering
og folketing ind og sendte op mod
70.000 lærere tilbage i arbejde fra
lørdag den 27. april klokken 00.00. Lovindgrebet blev hastebehandlet i folketinget og
vedtaget med alle partiers stemmer på nær
Enhedslistens og Liberal Alliances.
Loven betyder først og fremmest, at lærernes arbejdstidsregler ændres fra 1. august
2014. Og de nye regler er stort set identiske
med de krav, Moderniseringsstyrelsen og
KL stillede med til overenskomstforhandlingerne. Det indikerer, at lockouten var en
ren frigørelseslockout, så arbejdsgiverne
kunne skifte de hidtidige regler ud med deres egne. Og med lovindgrebet gøres det
uden om lærerne og deres organisationer.
Vi gennemgår her lovindgrebet i korte
træk. Du kan finde den fulde lovtekst og
en mere grundig gennemgang af indholdet
på uddannelsesforbundet.dk
Nye arbejdstidsregler
Lærerne omfattes fremover af tjenestemændenes arbejdstidsaftale for ikke-akademikere - uanset om de er tjenestemænd
eller overenskomstansatte. Dog får lærerne
ikke en månedsnorm, men en årsnorm. Det
vil sige, at arbejdet kun opgøres en gang
om året.

For at undgå "det grænseløse arbejde",
som beskæftigelsesministeren sagde ved
præsentationen af loven, indføres særlige
værnsregler. Reglerne er dog så vage i formuleringerne, at lærerorganisationerne kalder dem personalemæssige hensigtserklæringer og ikke reelle værn. Reglerne siger,
at arbejdet normalt skal foregå i dagtimerne
på hverdage og så vidt muligt være samlet.
Oversigten over årets opgaver bliver lavet af
ledelsen efter dialog med læreren, og hvis
den bliver ændret i løbet af året, drøftes det
mellem læreren og ledelsen.
Ifølge loven er det ikke direkte forbudt at
lave lokalaftaler, men både ved lovbehandlingen i Folketinget og efterfølgende – senest på statsministerens pressemøde den
30. april – er det slået fast, at det vil være
imod lovens intentioner at indgå lokalaftaler. Men om der kommer nye lovindgreb, hvis
der alligevel indgås aftaler lokalt, vides ikke.
De nye arbejdstidsregler træder i kraft
den 1. august 2014.

gamle får ret til at gå ned i tid, når de fylder 60 år mopd en tilsvarende lønnedgang.
Lærere, der fylder 50 år efter den 31. juli
2013, har ingen 60-årsregel.
Regeringen har beregnet, at det offentlige sparer små 300 millioner kroner på at
udfase 60-årsreglen, og den vil give de
penge som "lønkompensation". Lærerorganisationerne mener, at tallet er tre-fire
gange så stort.
Efteruddannelse og tillid
Lærere og pædagoger i folkeskolen får en
milliard kroner til "kompetenceløft" i 20142020. Til andre lærergrupper afsættes der
i alt 132 millioner kroner i 2014-2015.
Endelig afsættes der i alt 20 millioner
kroner i 2013-2014 til "at understøtte, at ledere, tillidsrepræsentanter og lærere i fællesskab videreudvikler et tillidsfuldt samarbejde og godt arbejdsmiljø under de nye
rammer". *

60-årsreglen på vej ud
Nogle lærere i Uddannelsesforbundet har
ret til at få nedsat deres arbejdstid, når de
fylder 60 år. Den ret fortsætter uændret for
de lærere, der er fyldt 57 år den 31. juli 2013.
Lærere der den 31. juli 2013 er 50-56 år

Læs mere på uddannelsesforbundet.dk og læs også "Uddannelsesforbundet mener" på side 4
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De har taget det hele, og
vi har fået nothing. Not
a shit! siger Morten Bay,
fællestillidsrepræsentant for
faglærerne på TEC, til sine
kolleger, da han orienterer
om regeringsindgrebet.

De har
taget
det hele
Efter regeringsindgrebet er der stor
frustration og mange spørgsmål om
hvem, hvad, hvor og hvorfor. Derfor
holdt nogle af de største erhvervsskoler
orienteringsmøder i slutningen af
april. På TEC på Frederiksberg er
faglærerne meget bekymrede for
kvaliteten af undervisningen.

{ A f D o rt h e P l e c h i n g e r - Foto : M i k k e l Ø st e r g aa r d }

-I

skal stå til rådighed 24 timer i døgnet. Vi er tilbage på havnen i 1912,
siger fællestillidsrepræsentant Morten Bay over kaffen i kantinen til
de cirka 100 fremmødte kolleger på TEC's hovedafdeling på Frederiksberg denne sidste aprilmorgen klokken 6.45. Han henviser til regeringsindgrebet, som faglærerne er samlet for at høre nærmere om og forholde sig til - og Bays mening er der ingen tvivl om:
- De har taget det hele. Og vi har fået nothing. Not a shit! som han siger
og spørger, hvornår politikerne begynder at diskutere kvaliteten af undervisningen i stedet for at fokusere på ledelsesret og økonomi? I sidste ende
handler det om, at man risikerer et større frafald.
Det er ikke kun her på TEC, at der er brug for informationer og for at
markere sin utilfredshed. Over hele landet har tillidsrepræsentanter holdt
lignende møder for kollegerne på erhvervsskolerne om indgrebet og dets
konsekvenser. På Københavns Tekniske Skole medførte det en kortvarig
arbejdsnedlæggelse for at markere alvoren i forhold til den hån, man mener,
indgrebet er udtryk for. Og på TEC munder mødet ud i et åbent brev med en
kras kritik af regeringen og et mere venligt brev til lederne. Både Børge Pedersen, næstformand i Uddannelsesforbundet, der var mødt frem på TEC,
og formanden for den lokale forening, Morten Bay, lægger nemlig vægt på,
at det også er nødvendigt med et samarbejde om arbejdstiden fremover. *

uddannelsesbladet 05-2013

Stine Trier, faglærer på mekanikerlinjens
grundforløb på TEC Hvidovre:
-Jeg har ikke selv været lockoutet, men fulgt kollegerne fra AMU tæt, og det har været et frustrerende
forløb! Man har kunnet høre på udmeldingerne fra
arbejdsgiverne på forhånd, hvad der skulle ske, så
det har været et underligt skuespil. Og egentlig er
det fantastisk, at aktivitetsniveauet har været så
højt, selv om det hele har været fastlagt før. Det
er så underligt at være tilskuer til et indgreb, hvor
forhandlingsretten ikke eksisterer mere. Og så fra
en socialdemokratisk ledet regering...

Ceronni Rosenhagen, læsevejleder på TEC
Hvidovre:
- Jeg tænker på, hvordan lederne har tænkt sig at lede dagligdagens situationer. I yderste konsekvens skal en ansat møde om morgenen og vente
på, at lederen kommer og siger, at nu skal han undervise i det og det. Det
er lige før, lederen også skal lære en, hvordan man skal undervise, eller hvilken pædagogisk metode man skal bruge. Hvis det bliver ledelsen, der skal
planlægge, vil hele den erfaring og viden, som er uddelegeret til lærerne
i deres team, forsvinde. Og tænk på, hvor lang tid man har brugt for at få
den til at fungere! Jeg tænker også på, at hvis forberedelsen skal foregå på
uddannelsesstedet, må man da overveje, hvor det skal ske. I frokoststuen?
Jeg kan ikke forberede mig, mens jeg skal lugte til andres makrelmad.

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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Vores arbejdstidsaftale er blevet
eksproprieret, sagde
Uddannelsesforbundets
formand ved lærernes
fælles 1. majdemonstration i
Aarhus.

Hanne Pontoppidan:

Send Helle Thorning
til køreprøve
Uddannelsesforbundets formand var stærkt kritisk over for
regeringen, da hun holdt tale på lærerorganisationernes 1. maj-møde
i Aarhus. Her blev der uddelt sure smileys, som statsminister Helle
Thorning-Schmidt senere mødte til et andet 1. maj-arrangement.
{ A f M i k k e l Kamp - Foto : H e l e n e B ag g e r }

H

anne Pontoppidan var yderst kritisk
over for regeringen, da hun 1. maj
holdt tale ved lærerorganisationerne
fælles arrangement i Mølleparken i Aarhus.
- I radioen hørte jeg, at Helle ThorningSchmidt mener, det er bedst, at hun er i
førersædet. Så tror jeg, vi er rigtig mange,
der mener, at det er på tide, hun bliver kaldt
til en vejledende køreprøve, sagde Hanne
Pontoppidan og høstede grin og klapsalver fra tilhørerne i solskinnet.
Om regeringens indgreb efter fire ugers

lockout sagde Uddannelsesforbundets formand:
- Da presset for at få et regeringsindgreb
blev for stort, blev vi vidne til danmarkshistoriens største røveri. Vores arbejdstidsaftale er blevet eksproprieret. Alle regler røg,
en masse tillæg er bare strøget, og kompensationen var enten slet ikke til stede
eller meget lav, sagde hun og fortsatte kritikken af landets statsminister.
- Vi var vidne til, at vores statsminister
med en arrogance uden lige præsenterede
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et såkaldt balanceret indgreb. Det balancerede indgreb var én lang imødekommelse
af arbejdsgivernes krav. Der var intet til os
– absolut intet, sagde Hanne Pontoppidan.
Sur smiley til statsministeren
Ifølge Hanne Pontoppidan har arbejdsgiverne ønsket at føre forholdene på arbejdsmarkedet tilbage til før 1899.
- Jeg kan konstatere, at sådanne holdninger belønnes i meningsmålingerne. Opbakningen til Socialdemokraterne er nemlig også røget tilbage til før 1899, og SF er
tæt på spærregrænsen, sagde hun til forsamlingens morskab.
Efter at Hanne Pontoppidan havde forladt scenen, var det tid til at forberede det
næste 1. maj-arrangement. Statsminister
Helle Thorning-Schmidt skulle tale på Tangkrogen i Aarhus, og her mødte lærerne op
med sure smileys, som de holdt op foran
statsministeren, mens hun talte.

Ved generalprøven i Mølleparken agerede Søren Aakjær, formand for Århus Lærerforening, statsminister:
- Nu er jeg Helle Thorning, der siger,
at lærerne er helt afgørende for kvaliteten i skolen, så dem må vi banke på plads,
sagde han og fik en skov af sure smileys til
at fylde området foran scenen.
En af tilhørerne er Peter Ølgaard, der
er tillidsrepræsentant for lærerne på Aarhus Tech. Selv om hverken han eller kollegerne har været lockoutet, fordi de er ansat
på tjenestemandslignende vilkår, er denne
1. maj speciel.
- Efter lockouten er det en god mulighed
for at markere vores synspunkter og komme
videre i processen. Det er ikke en afslutning
på processen, for nu skal vi til at forhandle
lokalt. Med de nye forhold bliver samarbejdsudvalgene den nye arena, hvor vi skal sætte
vores synspunkter på dagsordenen, siger tillidsrepræsentanten fra Aarhus Tech. *

Så mange har lånt

2.152

medlemmer af Uddannelsesforbundet – heraf 25 deltidsansatte – havde ved dette blads deadline søgt om lån til at dække løntabet under lockouten. Det betyder, at forbundet har udbetalt
38.831.925 kroner i lockout-lån for
april måned.
Cirka 3.550 medlemmer kunne
have lånt penge. Det vil sige, at omkring 60 procent af de lockoutede
lærere har bedt om lån.

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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Hvis man vil forandre
noget, må man deltage
Janni Rosendahl er vejleder på Ungdommens Uddannelsesvejledning København. Hun er tillidsrepræsentant for de syv
UU-vejledere på arbejds-pladsen, der er organiseret i Uddannelsesforbundet, og så var hun medlem af koordinationsgruppen i København.
{ A f S i g n e Lu kow s k i - Foto : M i k k e l Ø st e r g aa r d }

D

u tilhører den allermindste gruppe
af lockutede i Uddannelsesforbundet, UU-vejlederne. Hvorfor valgte
du at gå så aktivt ind i konflikten?
- Det er grotesk, at jeg som UU-vejleder blev lockoutet, for jeg har allerede
en helt ”normal” arbejdstid, men jeg ville
gerne være solidarisk og kæmpe sammen
med dem, som bliver ramt nu. Jeg har altid været fagligt aktiv, så det er ikke noget
fjernt for mig. Og jeg synes, det var en oplagt mulighed for at markere fagbevægelsen og dens betydning. Vi har været ved at
glemme, hvor vigtig fagbevægelsen er, men
nu bliver vi virkelig angrebet.
- Jeg vil gerne gå forrest og kæmpe
for at bevare de ting, vi har fået. Ikke fordi
vi skal være forstokkede som fagbevægelse, vi skal være fleksible og omstillingsparate, og det synes jeg også, vi er. Men
nu skal vi effektiviseres for enhver pris, og
alle offentligt ansatte bliver ramt. Det skal
vi kæmpe imod!
Hvordan så dine dage ud under lockouten?
- Jeg var på hele tiden og var ude næsten
hver dag fra lockouten begyndte. Jeg har
deltaget i flashmobs på Rådhuspladsen
og Hovedbanegården, arrangeret og været til demonstrationer både i mit lokalområde, foran Finansministeriet, Marienborg
og Christiansborg. Jeg har også planlagt
og deltaget i andre arrangementer, og så
var der møderne i koordinationsgruppen.
- Jeg var meget taknemlig over at kunne
bidrage som toastmaster i Wallmans (Cirkusbygningen i København, red.), og jeg har

fået mange skulderklap fra andre medlemmer på grund af min indsats. Vi havde hver
vores kvaliteter i koordinationsgruppen, og
det gav en rigtig god dynamik og et godt
sammenhold.
Hvordan føltes det at være lockoutet?
- Jeg synes, det var hårdt og stressende.
Det var en helt anden hverdag, og selvfølgelig påvirker det en, at man ikke er sammen med sine kolleger. Jeg ville jo allerhelst
være på arbejde og tage mig af de unge
mennesker. De kunne ikke komme videre,
og de havde brug for os, men vi var der ikke.
Jeg tror ikke, at arbejdsgiverne havde tænkt
på konsekvenserne af lockouten.
- Jeg tænkte også meget på, hvordan
det ville blive at komme tilbage. Hos os var
kun cirka halvdelen af vejlederne lockoutede, og der bliver behov for at lave noget
fælles for alle nu.
Hvordan holdt du dampen oppe?
- Det nytter ikke noget at sidde med hænderne i skødet. Hvis man vil forandre noget,
må man deltage! Jeg vil gerne være med
til at præge tingene og træffe beslutninger.
Ikke for min egen skyld, men for fællesskabets. Og jeg blev ved med at få nye ideer.
Hvad synes du om resultatet?
- Det er dybt frustrerende! Vi har intet fået
ud af det som UU-vejledere andet end en
lang næse. Vi har bare været fyld i konflikten. Vi får ikke engang lønforhøjelse, men
skal betale for et gilde, som vi ikke selv har
valgt at være en del af. Jeg synes, det er

skide ærgerligt, at man ikke kunne nå et
forhandlingsresultat. Det er blevet et meget ensidigt indgreb; jeg synes faktisk, at
det er et direkte overgreb. Jeg føler mig
virkelig voldtaget. Men samtidig synes jeg,
at det er rart, det er overstået, så jeg kan
komme tilbage på arbejde igen. Så jeg er
lidt ambivalent.
Hvad skal der ske nu?
- Nu skal vi finde tilbage til de gode takter,
vi var i gang med, inden vi blev lockoutet,
sammen med de vejledere, som hele tiden
har været på arbejde. Det kommer nok til
at tage nogle uger at finde ind i den positive rille igen, men vi er blevet taget godt
imod. Nu skal vi bare videre! *

*

Under lockouten trådte
en række medlemmer,
der ellers ikke præget
det fagpolitiske liv i
Uddannelsesforbundet,
i karakter. Nogle mere
synligt end andre. Vi har
talt med to af de ildsjæle,
der for alvor blev synlige
i henholdsvis København
og Vejle.
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Jeg har det bedst,
når jeg handler
Sofus Peter Teislev er lærer på Vejle Kommunale Ungdomsskole.
Efter kampvalg blev han tillidsrepræsentant i februar, og under
lockouten var han formand for koordinationsgruppen i Vejle.
Siden er det kørt med 180 kilometer i timen.
{ A f C e c i l i e E n g h o l m S kov - Foto : H e n r i k Ka st e n s kov }

H

vorfor valgte du at gå så aktivt ind
i konflikten?
- Jeg røg bare med, da strømmen
for alvor tog fat. Fra jobbet som tillidsrepræsentant til en plads i koordinationsgruppen
og til at sidde som formand for gruppen her
i Vejle. Det var lidt surrealistisk, da det for to
måneder siden slet ikke lå i kortene, at jeg
skulle have noget som helst med fagforeningen at gøre. Men pludselig var det bare dét,
der virkede naturligt. Og hvis jeg skal være
ærlig, skyldes min entusiasme nok også,
at jeg vidste, at det var for en kortere periode. Det er nemt at være ildsjæl på deltid.
Hvordan så dine dage ud under lockouten?
- Konflikt var det første jeg tænkte på, når
jeg vågnede om morgenen, og jeg brugte i
hvert fald 12 timer om dagen på det. Jeg var
konstant i gang med at svare på mails vedrørende lockouten, og jeg faldt ikke i søvn,
fordi jeg lige lå og tænkte: "Kunne det dér
gøres anderledes?" eller "Kunne vi twiste
det interview med den elev, så det blev mere
relevant?". Jeg var hele tiden i gang med
et eller andet, og selv om man kunne få en
fornemmelse af, at det hele var surt og ærgerligt, var det også en stor og spændende
udfordring at få konflikten formidlet til folk
og forklare dem, hvordan vores elevers og
kursisters dagligdag så ud under lockouten.
Hvordan arbejdede I?
- På mange måder. Jeg er normalt på en
ungdomsskole, og vi har et meget tæt forhold til vores elever. Det betød, at vi hurtigt kunne ringe til dem for at høre, om vi

skulle spille bold eller drikke en kop kaffe
sammen. Her lavede vi tit nogle miniinterviews med dem, hvor de fortalte om deres
dagligdag under lockouten. Og så lavede
vi flyers, som kunne læses på 20 sekunder, som vi gav til folk. Det gjorde vi for at
vise folk, at det ikke kun var folkeskolen, det
gik ud over; at der var andre, der var ramt
rigtigt hårdt af det. Vi stod med noget faktuelt materiale, gav en kop kaffe og fik en
lille snak om, hvordan tingene forholdt sig.
Hvordan holdt I modet oppe?
- Den største udfordring var nok at få reaktiveret dem, som fik den tanke, at det hele
ikke nyttede noget. Når folk først føler, at
de selv kan gøre noget, er det også nemmere at få dem til at gøre det. Så jeg delte
peptalks ud i løbet af dagen, og jeg tror aldrig, jeg har brugt ordene "Super!" og "Det
er bare fedt!" så meget, som jeg har under
det her. Folk var jo sindssygt aktive, og det
var i virkeligheden dem, der var ildsjælene.
De lavede så meget og fik så mange ideer,
hvor jeg bare måtte sige: "Der er sgu fedt!
Super! Kør videre med den!". Det eneste,
jeg gjorde var at tage den idé med videre
til nogle andre også. Det var en af de allervigtigste ting i den periode: at få ideerne
ud så mange steder som muligt.
Hvordan bevarede du selv optimismen?
- Det handler nok om, hvordan du er som
person. Jeg er nok en, der har det bedst,
når jeg handler. Jeg har det bedst med, at
der er rigtig mange jern i ilden, og at der
sker rigtig meget omkring mig, og så er hu-

møret også derefter. Men engang imellem
kunne jeg også godt tænke: ”Hvad bliver
det hele til?” Men den tanke skulle hurtigt
væk igen, og så gjaldt det bare om at få et
nyt arrangement stablet på benene.
Hvad synes du om resultatet?
- Det er klart, at det føles som om, vi har
tabt en kamp, som vi har kæmpet meget for.
Selv om jeg også er skuffet, så ved jeg, at
det ikke giver særlig meget særlig længe.
Derfor tænker jeg meget over, hvad man
kan gøre. Der har været mange gode ting
i det her forløb, og det her har måske været første skridt til noget godt. Jeg håber, vi
får en fagforening, der bliver stærkere politisk, og at lærerne begynder at være synlige med læserbreve og deltager i politiske debatter i byrådene i Danmark. Og jeg
håber, at der kommer noget positivt ud af
det her. At vi i fællesskab med lederne får
skabt nogle gode skoler.
Hvad skal der ske nu?
- I Region Vejle er vi enige om fortsat at
holde kontakten i koordinationsgruppen. Det
vil foregå som i en slags ERFA-gruppe, hvor
vi deler erfaringer og mødes. Det, der bliver
øvelsen nu, er så at blive ved med at holde
drivet oppe rundt omkring, og det vil vi forsøge at blive ved med at koordinere indbyrdes. Det er klart, at den store opgave er slut.
Men nu er vi i hvert fald rustet til en runde
mere. Vi er ikke blevet knockoutet; det var
kun en lockout, og næste gang er vi beredt.
Vi har fundet ud af, at vi kan så meget mere.
Og vi kan rykke noget politisk. *
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Skole anlægger
injuriesag
mod lærere
Sidste år blev fire lærere bortvist fra Projektskolen
Casa Blanca, efter at de havde holdt fagligt møde.
Nu har skolen anlagt injuriesag mod de samme lærere.

{ A f M i k k e l Kamp }

F

ire medlemmer af Uddannelsesforbundet har fået en injuriesag på halsen. Det sker, efter at de i maj sidste år blev bortvist fra Projektskolen Casa
Blanca i Valby, fordi de nedlagde arbejdet
og holdt fagligt møde om det faktum, at skolens ledelse ikke ville indgå overenskomst.
Samme dag som lærerne blev bortvist,
skrev de en mail til kolleger og samarbejdspartnere, hvor de kritiserede skolens ledelse
for urimelige arbejdsforhold og manglende
vilje til at indgå overenskomst. I mailen stod
der også, at skolens direktør hver 14. dag
fik leveret ti kasser øl til kontoret i Valby.
Det sidste udsagn kræver Casa Blancas
direktør, Martin Erlund, en erstatning på
50.000 kroner for.
Lærerne ved ikke helt, om de skal grine
eller græde, fortæller en af dem.
- Jeg er glad for, at Uddannelsesforbundet tager sig af sagen. Selve sagen ryster
jeg lidt på hovedet af, siger Mikkel Visby,
der i dag har fået et andet job.

Mikkel Visby og hans tidligere kolleger
kommer næppe til at betale, vurderer deres og Uddannelsesforbundets advokat
Peter Breum.
- Ifølge straffeloven skal en injuriesag
anlægges senest seks måneder efter, at
man er blevet gjort bekendt med udtalelserne. Der er gået mere end seks måneder,
så derfor kan lærerne ikke straffes. Lærerne
har tilmed kaldt beskyldningerne tilbage, så
de har en rigtig god sag. Men det kan da
undre mig, at arbejdsgiveren ikke anlægger sag hurtigt nok, siger han.
Endnu en sag på vej
Injuriesagen er ikke det eneste juridiske efterspil. Uddannelsesforbundet har på vegne
af lærerne anlagt en sag mod skolen, hvor
man blandt andet kræver godtgørelse for
usaglig opsigelse, manglende løn i opsigelsesperioden og manglende feriepenge. Den
sag har de også god mulighed for at vinde.
- Lærerne har en god sag. De nedlagde

arbejdet for at drøfte det forhold, at de ikke
har en overenskomst. Det havde ikke betydning for eleverne på Casa Blanca, og det
var et kort møde. Det er ikke usædvanligt
på det danske arbejdsmarked, men lærerne
blev bortvist uden at have fået en advarsel,
siger Peter Breum.
Han hæfter sig ved, at lærerne tidligere
er blevet nægtet at afholde møder. Ledelsen forbød dem dog ikke at mødes i deres
fritid, men hvis det var for at tale om noget
fagligt, skulle de informere ledelsen.
- Det er jo ligefrem i strid med grundlovens bestemmelser om forsamlingsfrihed.
De må mødes lige så tosset, de vil, og tale
om, hvad de vil – også om arbejde. Det kan
arbejdsgiveren ikke gøre noget ved, siger
advokaten.
Sagen om bortvisningerne er sat til den
21. august, mens der endnu ikke er fastsat
en dato for injuriesagen. *
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Når virkeligheden
og paragrafferne

skilles

{ A f D o rt h e P l e c h i n g e r - Foto : H e l e n e B ag g e r }

AMU er et fantastisk system, som ofte rammer de voksne lige
der, hvor de er mest åbne for at lære nyt. Det skal man værne om
og bruge bedst muligt, mener faglærer Anne Marie Sindberg fra
anlægsgartnerlinjen på AMU Syd i Ribe. Og det har hun skrevet en
diplomopgave om.

D

er er hende, der sidder ”med hele
kraniet fyldt med sin skilsmisse”.
Der er ham, der er ved at komme
ud af en depression. Der er hende, der vil
væk fra sit stressede pædagogjob. Og så
er der alle de andre nye.
Så jo, selv om mandag morgen altid begynder på samme måde for faglærer Anne
Marie Sindberg, møder hun hver gang 1517 nye kursister på ugens første dag klokken otte, og derfor går den første halve
time med at scanne, spotte, vejre og spore
sig ind på, hvem de nu er denne mandag.
- Når du har så blandet en kursistskare,
kan du ikke gå ind en mandag morgen og
bede dem om at slå op på side tre i et kompendium. Det er et sted, hvor virkeligheden
og paragrafferne skilles, og du må hver
gang fornemme, hvordan det går i dag og
lige med disse mennesker. Derfor skal du
som lærer være åben som en ladeport og
tage fornemmelsen af kursisterne ind, siger hun, der snart har været faglærer i 10
år og nu som lærer på gartnerkurserne på
AMU Syd i Ribe.
Men selv om kursisterne er så forskellige, har de ofte også nogle fællestræk. Og
det er dem, Anne Marie Sindberg har skrevet en eksamensopgave om til sin pædagogiske diplomuddannelse, PD. Hendes
pointe er, at hvis man i højere grad bliver
bevidst om, hvad der karakteriserer AMU-

kursisterne, bliver man både bedre til at understøtte og udvikle potentialet i dem, men
måske også mere varsom med at passe på
AMU-systemet, som efter Sindbergs mening er helt unikt – blandt andet fordi det
er tilrettelagt med kurser af en uges varighed og tager alvorligt, at det henvender sig
til voksne og ofte ufaglærte.
Jeg sætter vilde processer i gang
De kursister, der begynder på uddannelsen
til anlægsgartnerassistent, er i gennemsnit
47 år gamle. De er typisk i en livsvending af
en slags på grund af skilsmisse, depression,
stress, fyring eller lignende - eller i en opbrudsperiode, hvor de vil bruge den næste
del af voksenlivet på noget nyt. Og det, at
de befinder sig i denne søgende opbrudsfase, betyder, at de er meget åbne og villige til at få ”stoppet noget nyt” ind i hovedet, siger Anne Marie Sindberg – hvis man
vel at mærke tilrettelægger undervisningen,
så den passer til dem:
- Som lærere skal vi være meget bevidste om og udnytte den synergieffekt, der
opstår, når de er i både faglig og personlig
udvikling, siger hun og fortæller, at især når
der er lavet en GVU-kontrakt, opleves det af
kursisterne som en uddannelse, uanset om
andre taler om det som en række af kurser.
Der er indimellem tale om mennesker
med syv års skolegang, der ikke siden har
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gjort brug af uddannelsessystemet, og som
kan blive meget stolte over at gennemføre
et uddannelsesforløb, der giver dem en helt
ny faglig identitet. Og, som hun siger, skal
vi respektere, at folk, der har, hvad mange
opfatter som et ”skodjob til 130 kroner i timen”, og som altid står forrest, når der skal
fyres, også gerne vil udvikle sig.
Så kodeordet er en stor respekt for kursisterne og det, de kommer med i bagagen,
men også en stor rummelighed, som begynder hos læreren:

- Når de mærker, at det ikke generer
mig, hvis en eller anden siger eller gør noget mærkeligt, tænker de vel, at så kan de
også selv rumme vedkommende. Jeg gør
også meget ud af, at jeg er vestjyde – taler meget vestjysk – og derfor opleves jeg
som en af deres, selv om mange i realiteten her er sønderjyder. For hvis jeg taler
”underligt”, kan de også selv gøre det. Jeg
vil helt generelt sige, at når de fornemmer,
at jeg er ufarlig, og når de kan mærke mig,
slapper de mere af.

”

Når pynten er gået
af, er kursisterne
mere åbne og kan
bedre samle nye
ting ind igen”

Anne Marie Sindberg
• 51 år
• Bachelor i dramaturgi fra Aarhus Universitet
og master i Contemporary Theatre Practice på
Lancaster University i England.
• Startede med at tage AMU-kurser for at blive
lidt klogere på planterne i sin egen have. Så åbnede hun en planteskole, tog flere AMU-kurser
og blev på et tidspunkt selv ansat som underviser på AMU i Ulfborg: ”Det vil sige, at jeg selv
har taget de kurser, jeg nu underviser i.”
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GVU
Et individuelt målrettet skoleforløb, hvor der bliver lagt en plan for den enkelte. Man binder sig til
en række løbende kurser af tilsammen et halvt års varighed, som man automatisk bliver indkaldt
til. Herefter har man en faglig uddannelse som anlægsgartnerassistent. Man kan også kombinere det med et praktikforløb, så man bliver uddannet anlægsgartner. Den er henvendt til fx ufaglærte med praktisk erfaring og faglærte med forældede uddannelser, men er også et tilbud om at
uddanne sig i en helt ny boldgade. Mange bruger fx selvvalgt uddannelse i seks uger til at snuse til uddannelsen.
Med 50 kursister og otte faglærere på GVU er AMU Syd i Ribe den største udbyder på området i Jylland.

Det betyder også, at der ikke går lang
tid, før de fortæller hinanden alt. Fælles for
de mennesker, der kommer på kurserne,
er nemlig ofte, at de ikke har svært ved at
indrømme, at der har været nogle fiaskoer
i deres liv, så der opstår ret hurtigt en dyb
fortrolighed:
- De kan jo se det på en anden, når noget er galt; og når de møder andre, der har
haft de samme oplevelser, er det en ekstra
bonus. Derfor gør jeg plads til, at de voksne
kan snakke – det må de godt, siger Anne
Marie Sindberg.
Det lyder, som om du ikke har problemer med at slippe kontrollen?
- På PD’en havde de et fedt udtryk: de
vilde processer. Og sådan har jeg det ofte:
Jeg sætter noget i gang, som jeg ikke ved,
hvor ender, men hvor jeg hele tiden scanner for at se, om de alle er med. For selv
om jeg lader det løbe, holder jeg også hele
tiden styringen.

Jeg er svær at afvise
Generelt er kursisterne topmotiverede, men
Sindberg møder også dem, der er ”sendt af
sted”, og her forsøger hun at indlede den
helt store charmeoffensiv:
- Jeg kan tvinge dem til at acceptere, at
jeg kan lide dem, og jeg går gerne tæt på
og bliver ved at tilkendegive, at jeg vil dem
noget. Jeg bliver ved at byde ind, for det er
meget sværere at afvise en lærer, der vil
noget med én og bliver ved at gøre tilnærmelser, end én, der giver op på forhånd.
Hun bruger også mange kræfter på at
åbne den kursist, der for eksempel går i
baglås, fordi hun er bekymret over, om hun
kan klare et projekt.
- Her nytter det ikke noget at sige "Slap
nu af, det er noget pjat". Næh, her skal du
virkelig lytte efter og give luft til deres bekymringer og forsikre dem om, at vi nok skal
finde en løsning. Det skaber tryghed, som i
bund og grund betyder, at de kan lære. Det

kan da godt være, nogen mener, at man som
50-årig da burde kunne klare en opgave,
men hvad hvis kursisten kun har mødt nogle
skiderikker tidligere i sit skoleliv?
Anne Marie Sindberg kræver dog også
noget til gengæld: At kursisterne giver sig
mest muligt. Og hvis de ikke ønsker at gå
i dybden med en ting, forsøger hun at lirke
lidt til dem, for man må aldrig holde op med
at have forventninger til dem som lærer;
det kan de mærke, mener hun. Hun bruger
også gerne sin egen fortid fra teatret til at
improvisere i undervisningen, men hun kopierer ligeledes stilen fra sine egne bedste
lærere gennem tiden, der generelt har sat
barren højt, og ja, så var hun ”ikke for ingenting ung i 70’erne og 80’erne”, hvor gruppearbejde var den eneste arbejdsform. Den
bruger hun meget – både ved selv at sætte
kursister sammen på tværs af alder og personlighed, men også ved at lade dem selv
finde sammen i naturlige grupper.

Det var som at komme hjem
{ A f D o rt h e P l e c h i n g e r – Foto : H a n n e M a d s e n }

B

ritta Gotthardsen har altid følt sig
godt tilpas udendørs. Hun er født
og opvokset på landet og er i det
hele taget glad for at være i kolonihaven og pusle med planter. Derfor var det
held i uheld, da hun efter 11 års ansættelse blev fyret fra virksomheden Alfa
Laval sidste år og blev enig med Jobog Uddannelsescentret i Kolding om, at
hun skulle i gang i en helt ny retning:
som anlægsgartnerassistent på AMU

Syd i Ribe. Hun, der er 53 år, trængte
også selv til et skift i sit liv, der har været præget af et flerårigt sygdomsforløb med blandt andet musearm fra arbejdet som teknisk assistent på en tegnestue forud for Alfa Laval, flere operationer i begge arme samt perioder med
stress og depressioner.
- Jeg svedte tran første gang, jeg
startede her, siger hun i en kaffepause
på AMU-centret i Ribe og fortæller, at
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Og når det så lykkes, når projekterne
pludselig løfter sig ud over, hvad Anne Marie
Sindberg havde tænkt og håbet, så for eksempel en ellers meget stille kursist pludselig viser sig at kunne brillere med sin fiskegarnsteknik i et projekt med pilebinding, eller når en kursist, der ellers er havnet i ”grundig-grøften” og sirligt skriver alt
ned, pludselig tør vove noget, så er det stort.
Meget stort.

Anne Marie Sindberg og tilføjer, at netop
AMU-undervisningens mange muligheder
for at sanse og prøve tingene af i praksis
er så vigtig, at vi aldrig må miste den del.

Skal vi ikke lave noget?
Fælles for kursisterne i gartneruddannelsen er også, at de vil ud. De vil mærke. Som
det i øvrigt ofte er tilfældet ved ufaglærte,
der bedst har lært gennem praktisk erfaring. Derfor er der heller ikke smarte tavler på AMU-center Syds afdeling i Ribe:
- Men hvad vi mangler i teknologi, prøver vi at veje op på andre måder. Og kursisterne skal ikke se på power points. De
skal lære at anlægge gravpladser!
Så både af den grund, og fordi Anne Marie Sindberg generelt mener, at det er en
meget sanselig ting at være udenfor, bruger hun det så ofte, hun kan.
- Kursisterne siger måske, at det er meget fint med alt det teori, men skal vi ikke
snart ud og lave noget. De føler jo ikke, at
de laver noget bare ved at sidde og lære.
De vil gerne bruge hænderne. Kan det ikke
lade sig gøre, må vi bare lige ud at gå en tur
for at blive luftet lidt. Det er godt for dem at
være udenfor og for mange af dem grunden
til, at de har valgt denne uddannelse, siger

Find nu ud af, hvad I vil med AMU
Netop spørgsmålet om, hvad AMU-systemet skal holde fast i, har Anne Marie Sindberg mange og meget stærke holdninger
til. Hun savner succeshistorierne og at ”en
eller anden” grundlæggende vil tage fat i,
hvad det er, AMU kan, og hvad man vil med
dette skolesystem, for det er en fornærmelse at placere AMU i børne- og undervisningsministeriet.
- Vi er hverken en børne- eller ungdomsuddannelse. Vi er et uddannelsessystem for
de voksne, siger hun indigneret.
- Og hvis man vil aflive os, kan man så ikke
bare gøre det med et snuptag i stedet for
at udsulte os og lade os lide den stille død?
Blandt andet ser hun ”lange fredag” som
et eksempel på, at man ikke ved, hvor man
skal placere AMU. Er det en skole eller en
arbejdsplads? Der er en 37-timers uge fordelt med 7,4 timer hver dag, og på AMU
Syd i Ribe forsøgte man at administrere
ved at lægge de fleste timer på ugens første fire dage, så kursisterne kunne gå tidligere om fredagen, som det sker på mange
arbejdspladser.
- Men det må vi ikke. Der skal være 7,4
timer hver dag – også fredag. Det betyder,
at kursisterne har svært ved at hente børn,
handle ind og den slags, samtidig med at jeg

angsten følger med hendes sygdom.
- Perioderne med depression har betydet, at jeg også glemmer vildt meget. Men
at komme her, var som at komme hjem. Og
efter et par dage blev jeg roligere.
Det var også grænseoverskridende at begynde af en anden grund: Britta bor nemlig
på skolen i de uger, hun er på kursus. Der
er mere end tre timers transport til og fra
lejligheden i Kolding, og det er første gang
i lang tid, hun er væk fra sin mand og den
højt elskede sumpskildpadde Valdemar:
- Men jeg fandt hurtigt ud af, at der var
mange søde og rare mennesker på stedet
... en god stemning. Der er også et stærkt

sammenhold mellem alle os, der bor her,
og lærerne skal have stort cadeau, fordi de
ved, hvordan de skal gribe undervisningen
an i forhold til os. Der findes ikke dumme
spørgsmål her, siger Britta Gotthardsen og
udbryder, at Anne Marie Sindberg er den
skønneste lærer:
- Hun tror på mig. Der er god tid til tingene hos hende, og det er rart ikke at blive
presset.
Så er der også de andre undervisere,
som hun føler sig i gode hænder hos. For
eksempel faglærer Viggo Petersen, der har
lagt en uddannelsesplan for hende, hvor
rækken af de kurser, der tilsammen udgør

virkelig skal vride mig for at finde på noget
fredag eftermiddag, der får tankerne væk
fra Bilka og børneafhentning, siger Anne
Marie Sindberg og tilføjer:
- Jeg tror gerne, flere mennesker vil på
AMU-kurser, hvis der er økonomi og logistik i det, men det er der ikke. Heller ikke
når folk ved en omskoling selv skal betale
15.000 kroner for et tre ugers kursus! Grunden til, at det går godt med at fastholde folk
på denne anlægsgartneruddannelse, er, at
man har lagt en strategi og fulgt op med
det, der skal til. Man har simpelthen besluttet sig for det, der er hardcore i al undervisning: at flest muligt lærer mest muligt.
Helt personligt betyder vilkårene som
faglærer på AMU efterhånden også, at
Anne Marie Sindberg har nået grænsen
for, hvad hun kan holde til. Hun har sagt sit
job op som faglærer og skal fremover arbejde som gartner og ”give den gas” som
timelærer i stedet.
- Min weekend med kæresten i Viborg
begynder først klokken 17.30 fredag aften
efter en uge, hvor jeg er på hver eneste dag
7,4 timer og først herefter kan forberede mig.
Det er mit ansvar, at de her mennesker lærer noget på den bedste måde, og at tingene
fungerer. Det kan jeg ikke blive ved at klare
på en god måde – og jeg har endda ingen
børn, siger hun og tilføjer ironisk:
- Jeg har hverken gået til fransk eller
kunst – jeg er gået til ro. *

et halvt år, er placeret, og som betyder, at
Britta i december 2014 kan kalde sig anlægsgartnerassistent.
- Nogle af lærerne er gode til at lade os
komme ud og finde de planter, vi lærer om.
Det er guld værd at få masser af frisk luft –
man får clearet hjernen, siger hun.
Skal der drysses lidt salt i den sne, der
lige nu dækker AMU Syds naturskønne omgivelser, handler det for Britta Gotthardsen
om, at der ganske vist er prøver, men ingen karakterer:
- Du gennemfører, uanset om du har
lallet igennem eller knoklet. Det kunne jeg
godt tænke mig var anderledes. *
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Fra skolebænk
til arbejdsplads
Mobile læringsforløb skal give flere unge lyst til at tage en erhvervsuddannelse. Samtidig
styrker det motivationen i folkeskolen, når eleverne ser, at de får brug for det, de lærer.

{ Af Signe Lukowski - Foto: Helene Bagger }

FAKTA:
Mobication er et samarbejde mellem folkeskoler, erhvervsuddannelser og virksomheder. Projektet kører i Fredericia, Middelfart
og Haderslev kommuner og støttes med 3,1
millioner kroner af Region Syddanmark.
Det primære formål er at vise elever i folkeskolens overbygning, at erhvervsuddannelser kan være en attraktiv karrierevej.
Forløbet består typisk af følgende elementer:
• Undervisning i Uddannelses-, Erhvervsog Arbejdsmarkedsorientering (UEA) på folkeskolen, hvor eleverne laver opgaver eller
arbejder med problemstillinger, som er relateret til den erhvervsuddannelse, de skal
prøve kræfter med.
•	Besøg på lokale virksomheder, hvor eleverne møder ansatte, som har taget den aktuelle erhvervsuddannelse, og får et indblik
i, hvad det vil sige at arbejde som for eksempel smed eller social- og sundhedsassistent.
•	En-to dage på en erhvervsskole, hvor eleverne bliver introduceret til kulturen og
miljøet på en erhvervsuddannelse og laver
et konkret produkt.
De fleste forløb er for hele klasser på syvende og ottende klassetrin, men der er også
mulighed for at lave individuelle Mobication-forløb.

I

smedeværkstedet på EUC Lillebælt er
der fuld gang i produktionen af bioethanol-lamper. Der skal skæres og slibes,
files og bores. Men det er ikke de sædvanlige erhvervsskoleelever, der betjener maskinerne. Det er 8. A fra Strib Skole i Middelfart, som gæster Teknikervej i Fredericia i disse dage. De deltager i projekt Mobication, som er et forsøg på at vise unge, at
erhvervsuddannelserne kan være et attraktivt alternativ til en gymnasial uddannelse.
- Det kan være svært for eleverne at
se sammenhængen mellem det, de lærer i
skolen, og det, man har brug for, når man
får et arbejde. Vi vil gerne give dem en idé
om, hvad det vil sige at tage en erhvervsuddannelse, og fortælle dem, at der er mange
måder at blive det, man gerne vil være, på,
siger Marianne Kent Christensen, som er
projektleder på Mobication*.
Mobile læringsforløb
Tanken bag projektet er en række mobile
læringsforløb, hvor skole, erhvervsuddannelser og erhvervsliv smelter sammen. Deraf
navnet Mobication - af mobile og education.
Eleverne skal se, hvordan den matematik, de lærer i skolen, kan anvendes både på
en erhvervsuddannelse og ude i det virkelige liv. Derfor besøger de også forskellige
virksomheder undervejs i forløbet.
- Når eleverne har været ude i sådan et
forløb, bliver deres valg af ungdomsuddannelse mere kvalificeret. Vi håber, at det vil
få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse og måske også tage en overbygning

senere. Samtidig kan det skabe en lettere
overgang for nye eud-elever, fordi de allerede kender skolen, siger Marianne Kent
Christensen, som understreger, at også
de lærere og virksomheder, der deltager,
får noget ud af det:
- Alle lærerne får et mere nuanceret
billede af hinandens praksis. Folkeskolelærerne får bedre indsigt i erhvervsuddannelserne, og erhvervsskolelærerne får mulighed for at tiltrække nogle andre elever,
end de måske er vant til. Virksomhederne
får kontakt til kommende lærlinge, og ofte
kommer der et konkret produkt ud af forløbet, som virksomhederne kan lade sig
inspirere af.
Ingen hænger i gardinerne
I smedehallen lidt længere nede ad gangen står faglærer Poul Rasmussen sammen med en lille håndfuld elever fra 8. A.
De skal i gang med at svejse enderne fast
på deres lamper, og det kræver assistance.
Poul Rasmussen går med hver enkelt elev
ind i svejseboksen og hjælper dem med at
få tætnet deres beholder, så bioethanolen
ikke kan løbe ud. Det er det første af syv
Mobication-forløb, som Poul Rasmussen
har sagt ja til at være med til.
- Det er sjovt at have elever fra folkeskolen her. De finder ud af, at det ikke bare
handler om at kunne noget med hænderne,
men at man også skal kunne noget med
hovedet, når de skal lave tegninger med
mål, udregne massefylde og sådan noget, siger han.
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Poul Rasmussen oplever ikke, at eleverne
har svært ved at koncentrere sig om opgaven, eller at de ”hænger i gardinerne”, når
de kommer ud på erhvervsskolen. Tværtimod bliver de lidt benovede, når de kommer, fortæller han.
- Vi taler til dem på en anden måde,
end de er vant til fra skolen og hjemmefra.
Men det er vigtigt, at de lærer, hvad det vil
sige at være på en virksomhed, også i forhold til tonen, og derfor kan vi ikke nurse
dem, ligesom deres forældre gør, siger Poul
Rasmussen.
- De skal lige vænne sig til, at kulturen
og jargonen på en erhvervsskole er lidt anderledes, men mange af eleverne kan godt
lide den mere direkte tone, der er her. Det
giver dem en forsmag på, hvad der venter, hvis de vælger at tage en erhvervsuddannelse, siger Rudi Kiholm, som er klasselærer i 8. A.
Giver lyst til at lære
Eleverne har taget godt imod projektet, og
Rudi Kiholm oplever, at mange af dem får
mere selvtillid.
- De arbejder ikke sammen, som de plejer, og der dukker nogle andre facetter op
hos dem. De elever, man tror vil være mest
tilbageholdende, de står pludselig forrest
og hjælper de andre, fortæller han.
Flere af de folkeskolelærere, som har
været igennem et helt forløb, oplever, at
eleverne efterfølgende er mere motiverede
for at lære, fordi de har set, hvad man kan
bruge fagene til i praksis.
August Kirk Rasmussen fra 8. A står klar
ved svejsebordet, og han har fået meget ud
af forløbet, fortæller han. For eksempel har
han lært at sætte mål på en arbejdstegning
og at udregne massefylde.
- Det er rigtigt sjovt at prøve noget anderledes end at læse i en bog, siger han,
inden han forsvinder bag svejsegardinet. *
*) Marianne Kent
Christensen har
efterfølgende fået nyt
arbejde og er ikke længere
tilknyttet projektet.
Tommy Nielsen fra UULillebælt har overtaget
rollen som projektleder
på Mobication.
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KRONIK

Af Anne Dorit Nielsen
forstander
PH Produktionsskolen Holbæk

Tanker under en lockout:

Hvad er produktionsskolernes
andel i lærerkonflikten?
Jeg tror, vi er en landsdækkende skoleform, der undrer os over,
hvorfor det var nødvendigt at lockoute produktionsskolerne.

T

OPSTYRET MODERNISERING SKABER ikke kreative løsninger i sig selv.
Hele moderniseringsstrategien, der
synes som et top- og resultatstyret mantra
i en socialdemokratisk ledet regerings new
managementbølge, der (utilsigtet) forringer
meningsmålinger i stedet for at løfte velfærden, skaber ikke fornyelse uden dialog
med de fag, der rettelig yder denne velfærd.
De offentlige (skole)ledere er jo i et minefelt, hvor de på den ene side skal være
neutrale og tage ansvar for skolens drift og
elever , også under en konflikt og uden forudgående inddragelse, på den anden side
ikke høres i en forhandlingsmodel mellem
de centrale arbejdsgivere og de centrale
fagforbund henholdsvis i stat og kommuner.
De mange vilkårligheder: Overenskomsten dækker alle i vores område, men det
er kun lærere i Uddannelsesforbundet, der
lockoutes. Lærere i andre eller ingen forbund går på arbejde!
Eud-området har mange tjenestemænd,
hvorfor de kun berøres minimalt.
På produktionsskolerne har konflikten
derimod forholdsmæssig stor indvirkning,

skønt vi ikke synes at passe ind i konfliktens
udmeldte konfliktstof – ledelse, arbejdstid,
og undervisningstid. Netop fordi vi underviser gennem produktion og opgaver mindst
32 timer i ugen.
På min egen skole har lockouten betydet
en "nødvendighedsskole" med almene formål med mig som "lejrchef" og vital hjælp
fra timetilknyttede lærere, foredrag, film,
udflugter etc.
Kontor og rengøring har sammen med
elever og mig hentet mad, lavet kaffe og
været super gode til at yde en særlig fælleskabsservice. Dette alene af hensyn til
elever og sammenhængskraft og i respekt
for de værkstedslærere, hvis værksteder har
stået tomme hen.
Ingen forstod rigtig før, hvad lockout betød: midlertidigt opsagt fra arbejdet. Så stod
de dér uden for skolen med et skilt, og så
var de væk. Ingen var glade for det.
Forklaringerne var svære at give for alle.
For hvem er utilfreds med hvad?
SAMMENBLANDING AF REFORM (modernitet) og den danske forhandlingsmodel.

Overenskomster retter sig mod de arbejdsforhold, faget bedst muligt udfoldes i i forhold til dem, vi skal betjene, og det offentlige formål, vi har, jf. den arbejdsgiver (det
offentlige) der har brug for arbejdet, mens
reformer handler om selve fagets mål og
metoder: at lykkes bedst muligt i sin opgave
set i forhold til driftsomkostninger.
En sammenblanding af begge elementer er
den helt store synder i disse overenskomstforhandlinger, synes jeg, og uden øje for
forskellighed i undervisningsopgave, og hvad
der arbejdes med på de konfliktramte meget forskellige arbejdspladser og skoleformer, der er udsat for Finansministeriets
boykot.
MERE FOR SAMME mønt kræver inddragelse. Meget længe forstod jeg slet ikke,
hvordan vi var havnet i en sådan lockout”fælde” i et statsligt undervisningssammenkog og i en parallel med primært den kommunale folkeskole.
Jeg tænkte: Skolereform, jamen, det giver mening, men hvad har det at gøre i en
overenskomstforhandling? Så tænkte jeg:
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Det er en fejl, vi har intet med problemet
”arbejdstid og undervisningstid” at gøre.
Nu tænker jeg: Hvorfor ikke centralt tone
rent flag fra start – vi skal åbenbart have
kigget på samtlige offentligt ansattes arbejdstidsaftaler, fordi vi skal reformere vores velfærd. Men jeg skal da vide, hvordan
dette hænger sammen for at medvirke konstruktivt. Det skal vel lærerne i folkeskolen
også - og også deres forhandler.
Det hedder vistnok kausalitet. Årsag
og virkning.
Det havde klædt begge parter i de centrale forhandlinger at forklare os, som er de
direkte implicerede, hvad der er ude at gå, og
ikke bare den anden parts ultimativ. Er der
forhandling eller ikke, og hvad handler forhandlingen om? Det må være til at forklare,
for hvordan skal vi ellers komme videre?

DE OFFENTLIGE SKOLELEDERE er i et minefelt, lærerne er gidsler, og eleverne er i
et tomrum. Vi kan facebooke en konflikt og
en demo, men vi kan ikke forklare et sammenbrud i forhandlingerne, der retfærdiggør
en lockout. Det er da et paradoks. Så hvornår får vi en forklaring på, hvordan denne
modernisering vil tilgodese vore elever, og
hvordan vi kommer videre fra en tilsyneladende ultimativ konflikt, hvor parolen ”en
for alle og alle for en” er det eneste modsvar forbundsmæssigt, der kan gives tilbage til de centrale arbejdsgiveres ultimative, uigennemtænkte udspil.
Hvis velfærdsydelser, der er lovgivningsbestemt, ikke er fagligt, men kun økonomisk gennemtænkt som den offentlige opgave, det er, bliver det jo rent gætteri, hvordan vi kommer videre blandt andet i forhold

til de mange slags undervisningsområder,
der skal løfte børn og unge - ikke bare som
skatteborgere, men som mennesker, der
bedst muligt tager vare på livet, dem selv
og de andre.
Vaner kan brydes, men for at bryde med
noget skal man vide, hvad man skal gøre
i stedet. Politisk som fagligt. Så hvor skal
vi hen nu?
LAD OS KOMME videre. Jeg glæder mig
personligt og fagligt til at være en hel skole
igen, at have lagt konflikten bag os og at
have vore lærere tilbage. Og jeg ved, at jeg
taler på elevernes vegne også.
Forhandling eller regeringsindgreb –
blot der inddrages viden om fag, retning,
drift og vilkår. Den danske stil er dialog ... *

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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Lockoutens ABC
A

rbejdstidsaftalerne skal
opsiges, lød det som med én
mund fra de offentlige arbejdsgivere ved OK-13. Og så stak de ellers tommelfingrene i ørerne for alle argumenter og
forhandlingsforslag fra lærerne og tog dem
først ud igen, da de varslede lockout efter
copy-paste-metoden, hvor enkelte detaljer om de enkelte områder ikke blev rettet i skyndingen.

D

en danske model – dur den
overhovedet på det offentlige
område? Bente Sorgenfrey,
formand for FTF, var først på banen med,
at så længe de offentlige kasser tjener på
sparede lønninger til lærerne, mens fagforeningernes konfliktkasser omvendt bliver drænet, er og bliver magtforholdet unfair. Diskussionerne om denne ubalance
er nok ikke de sidste, vi har hørt i den sag.

F

orberedelsen var
det, konflikten også
handlede om. Selv
om den danske model på det
offentlige område er otte år ældre end Netto, var – og er – det
discountmodellen uden forberedelse, lærerne har været bange
for. Men konflikten handler også
om aftaleretten kontra ledelsesretten: Er der nu skolelederne,
der alene skal diktere, hvordan
lærerne skal arbejde? Svaret er
indtil videre JA!

B

ekymringerne for
kursister og elever –
især de svageste og
mest udsatte – var lærernes argument, når de skulle beskrive konsekvenserne af lockouten: ”Vores elever er meget sårbare, og
det dur ikke at sende netop dem
hjem,” sagde en produktionsskolelærer til Uddannelsesbladet.

G

C

orydon blev symbolet på den
uforsonlige mafiaboss – ”Don
Corydone” også kaldet. Som
Information skrev, blev han ansigtet på den
hårde linje – og også på den, der trak i trådene på både statens og kommunernes område. Konspirationsteorien fik ekstra næring, da Ombudsmanden undrede sig over,
at arbejdsgivernes oplæg til arbejdstidsforhandlinger efter deres eget udsagn var
endt i skraldespanden – og lærerne derfor
ikke kunne få aktindsigt i dem.

E

rhvervsskolelærerne blev ikke lockoutet, selv om kommunernes og statens ”kampskridt” gjaldt alle Uddannelsesforbundets medlemmer. De er nemlig ansat på tjenestemandslignende vilkår. ”Men konflikten gælder os alle. Vi får jo også
samme arbejdstid, når konflikten er overstået,” påpegede en københavnsk tillidsrepræsentant fra en erhvervsskole til Uddannelsesbladet.

ymnasielærerne
stemte nej til deres overenskomst
– endda overvældende. Men da GL
er underlagt det samlede antal stemmer i Akademikernes Centralorganisation, må gymnasielærerne indordne
sig under nye arbejdstider. GL's formand, Gorm Leschly, rasede over,
hvad han kaldte ”historieforvanskning”, da Corydon fremhævede netop
dette forhandlingsforløb som ”afbalanceret”. Vel var det ej: ”Arbejdsgiverne havde en drejebog… den rummede ikke muligheder for forhandlinger,” sagde han til gl.org.

H

anne Pontoppidan var
på konstant – også i medierne. Budskabet var – og
er: "Jamen, vi har rykket os på afgørende punkter, men vi bliver altså nødt
til at have nogle minimumsgarantier. Vi
skal have sikkerhed for, at vi kan levere
kvalitet i undervisningen, og at lærerne
får et ordentligt arbejdsmiljø. Er det virkelig så urimeligt?” spurgte hun. JA,
svarede regeringen med sit indgreb.
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Hvad var det egentlig, der skete under lockouten? Få det genopfrisket i denne lille ABC. Den kan du også
tage frem, når du engang skal fortælle om den historiske konflikt dengang i 2013, hvor de sædvanlige
forhandlingsregler blev sparket hen i samme hjørne som lærernes arbejdstidsregler.
{ A f D o rt h e P l e c h i n g e r }

I

ldsjælene i Uddannelsesforbundet trådte i karakter
– både dem foran og dem,
der bagte bollerne bagved scenen.
Flere musiktalenter og -instruktører
fik deres Facebook-debut - bl.a. i Uddannelsesforbundets facebookgruppe
”Lås os ind” - med sjove, skæve, kreative eller utraditionelle indslag, der
gav anledning til heftige diskussioner,
”likes” og delinger på kryds og tværs.

K

TO – forhandlingsfællesskabet for de ansatte
i regioner og kommuner –
viste solidaritet ved i første omgang at
nægte at underskrive rammeaftalerne,
til der var optaget ”reelle forhandlinger” med lærerne. KTO-repræsentantskabet besluttede dog alligevel
at sende resultatet til urafstemning
på opfordring fra Lærernes Centralorganisation, da forhandlingerne mellem KL og LC brød sammen.

J

o flere, vi lockouter, og jo længere tid, vi gør det, des større chance er der
for at tømme konfliktkasserne til sidste nullermand. Det lagde arbejdsgiverne slet ikke skjul på, da de lockoutede Uddannelsesforbundets medlemmer – inklusive UU-vejledere og medarbejdere på jobcentrene, der i forvejen sidder
pænt på pinden i mindst 37 timer om ugen. KL's næstformand Erik Fabrin (V) sagde,
at han forventede, at kasserne ville blive lige så tomme, som da pædagogerne og sygeplejerskerne strejkede i 2008, hvor de måtte komme ”på grædende knæ og bede
om at få afsluttet konflikten”. Det var klar tale. Og lærerforbundene måtte finde alternative metoder til at strække pengene længst muligt.

L

ånemodellen? Skal jeg
nu til at låne fra min fagforening, som jeg har betalt til
hver måned? spurgte mange medlemmer, da kongressen besluttede at tilbyde personlige lån i stedet for støtte
under lockouten. Argumentet var, at
med lån kan man holde meget længere og derfor stå stærkere i forhold
til arbejdsgivernes pres. At det dog er
pengene, der kan vælte hele læsset for
mange medlemmer, viste henvendelserne til forbundet - fx fra den enlige
lærer, der sidder dyrt i et hus, hun ikke
kan få solgt, eller det par, hvor begge
er lærere, og som i forvejen har alt for
mange lån. Derfor forsøgte forbundet
at fordele byrderne på flest mulige
skuldre - bl.a. ved, at de ikke-lockoutede erhvervsskolelærere skulle være
med til at løfte byrden med et ekstra
solidaritetskontingent.

N

M

ægling – jamen, hallo!
Der skal da være noget at
mægle om og med? Forligskvinde Mette Christensen fik ikke et
ben til jorden, da arbejdsgiverne mødte
op med et ultimativt krav, der hed: ”Vi vil
have både-og – og I får hverken-eller”.
Mette Christensen kunne ikke engang
få lov at bruge et vådt håndklæde til at
daske parterne tilbage til forhandlingsbordet med. Hun havde ingen midler, og
i stedet måtte hun så kaste håndklædet i ringen. Fremtiden vil vise, om hele
Forligsinstitutionen og dens magtmidler på det offentlige område tages op
til ny vurdering.

y nordisk skole handler bl.a. om, hvordan man sætter B foran A: Først
kom udspillet til en ny skolereform, og så kom selve forudsætningen for,
at den kunne lade sig gøre. Ups! Det var ikke set før, at regeringen på den
måde foregreb og lagde bånd på de forhandlinger, som arbejdsmarkedets parter selv
plejer at tale sig til rette om. Og selv mange af dem, der ikke grundlæggende bakkede op om lærernes krav, var forarget over denne nye nordiske model for forhandling.
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O

pbakningen fra befolkningen var større end forventet – og også
fra udenlandske lærerforbund strømmende sympatierklæringerne
ind. Det gjorde de også fra andre – især offentlige – forbund, nogle
gange endda med en fed check hæftet ved: Vi bakker op om jer, for ”først lærerne – så os andre”, lød det. Lærerne selv, der jo hellere ville have passet deres arbejde, bakkede også massivt op: 40.000 demonstrerede foran Christiansborg. Men øhhh, blev der hvisket i krogene, hvor er LO? Det tog nemlig nogen
tid, før formand Harald Børsting meldte ud - og det var med ideen om en time
out i forhandlingerne… I stedet fik vi en ”time…ing”: et indgreb i tide før 1. maj.

R

isiko for fyringer
viste sig at være
reel for AMU-lærerne: Massevis af AMU-kurser blev aflyst pga. lockouten,
og en direktør fra et AMU-center forklarede til uddannelsesforbundet.dk, at alene på hans
center tabte de en million kroner om ugen: ”Vores kunder er
nødt til at finde andre løsninger. Derfor er vi nødt til at reducere omkostninger og nedlægge stillinger.” Så oven i bekymringerne om de økonomiske konsekvenser af lockouten
her og nu, vidste mange AMUlærere ikke, om de overhovedet
havde et job at vende tilbage til.

U

P

roduktionsskolelærerne
mente, at de var gidsler i konflikten, da de jo i høj grad har
de arbejdstidsregler, som arbejdsgiverne efterlyser. Og så alligevel ikke. Også de har
en lille pulje på 160 timer om året, som de
selv til en vis grad kan planlægge brugen
af. Selv det var for meget selvbestemmelse
for arbejdsgiverne. Der skal ingen – som i
nada – bånd være, der binder. Det bliver der
så heller ikke efter regeringsindgrebet…

S

proglærerne var især bekymret for, om nogle af deres kursister ud over at miste undervisning også ville miste retten til
at blive i Danmark. For at beholde deres opholdstilladelse skal
de nemlig bestå en vanskelig danskprøve inden for en afgrænset periode, og det er ekstra svært, når de ikke får den nødvendige undervisning, forklarede formanden for sproglærerne i Uddannelsesforbundet
Anna K. Birke til Politiken: ”Reglerne er, at hvis man dumper, sendes
man hjem.” Sådan! Eller Sådansk.

T

illidsrepræsentanterne? Får
de overhovedet en rolle fremover,
når der skal forhandles arbejdstid for lærerne? Mette Frederiksen, beskæftigelsesminister, sagde til Jyllands-Posten, at ja,
der er adgang til at lave lokale aftaler efter regeringsindgrebet, hvis den enkelte skoleleder
eller kommune beslutter det. Men, understregede hun, det vil være ”i strid med lovens intention”. Så hvor meget tillid får lærernes repræsentanter mon fra den kant fremover.

ngdomsskolelærerne har ligesom andre lærergrupper i forvejen så alternative arbejdstider, at en af dem sagde til uddannelsesforbundet.dk: ”Hvis jeg tæller
den tid, jeg bruger på skolearbejde, bliver det til mere end fuldtidsarbejde. Hvis
de ændrer arbejdstidsaftalen, som KL ønsker, vil jeg nok gå hjem, når mine timer er brugt.”
Så måske kommer de nye arbejdstidsregler til reelt at betyde mindre arbejdstid?

V

UC-lærerne vred
også hænderne i
forhold til deres kursisters prøver: For det første får de
slet ikke årskarakterer, der som
i folkeskolen kunne overføres til
afgangsbeviset. For det andet,
er der bare ikke råd til, at netop
disse kursister mister viden pga.
lockouten. Efter statsministerens
”balancerede” indgreb, bliver det
nok for både lærere og kursister
et mildt sagt presset forløb, der
skal gennemføres i en Voldsom
Ubalanceret Choktilstand.

uddannelsesbladet 05-2013

Z

iegler ved alle vist nu, hvem er:
KL’s chefforhandler med fornavnet Michael og konservativ borgmester i Høje Tåstrup. Men mange
ved måske ikke, at han kun holdt ud i en
måned, da han boede i Taastrupgård-bebyggelsen for at vise, at rygtet som ghetto
var overdrevet der.

Ø

rreder kom til at fylde
meget i medierne. Fiskemesteren på produktionsskolen Elsesminde var nemlig også lockoutet, da skolens fiskeyngel skulle sættes ud. 600.000 af de
små fisk ville lide en grusom død, hvis
de ikke blev sat ud af kompetente folk.
Først fik Uddannelsesforbundet ”skurkerollen”, men da mediestøjen blev overdøvet af bomber i Boston, blev problemet løst i rolighed. Men Hanne Pontoppidan fik fortalt, at hun fandt det ”surrealistisk”, at Moderniseringsstyrelsen
godt ville hjælpe med at redde fiskeyngel, men ikke de sårbare unge, der blev
overladt til sig selv.

Æ

rgerligt, sørgeligt, skuffende med en konflikt, der grundlæggende viser, at regeringen og arbejdsgiverne ikke
har tillid til, at vi passer vores arbejde, lød det gentagne
gange. Det lokale sammenhold fik dog mundvigene til at pege opad undervejs – bl.a. i de otte regionale koordineringsudvalg: Lærere fra forskellige
skoleformer fik øje på hinanden, og måske er der skabt nye, lokale netværk,
der kan bruges fremover?

Å

h, kan vi dog ikke
godt få lov at arbejde igen? Det
suk lød igen og igen fra lærernes side under hele konflikten.
Men da regeringen greb ind,
blev suk vendt til skuffelse og
vrede: Der er jo intet til os! Det
er jo det udspil, som Moderniseringsstyrelsen og KL lagde
frem fra starten…

… Så hvad kan man lære af det,
som gamle overlærer Andersen
ville have spurgt? At det var en
konflikt, som lærerne aldrig
ønskede, men fik - og et resultat,
som lærerne heller aldrig
ønskede, men fik. I modsætning
til arbejdsgiverne, der både
fik den konflikt, de ønskede,
og det resultat, de ønskede.
For de kunne selv bestemme.
Lærerne har derfor været med
til at skrive et helt nyt kapitel til
undervisningsbøgerne om denne
historiske konflikt. Lockoutens
ABC – om ikke andet …
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Hvorfor lige os?

Jeg en konfliktramt AMU-faglærer …

Hvorfor lige os? Sådan har vi tænkt hver eneste dag, siden konflikten brød ud, og 16 af underviserne på Århus Produktionsskole blev
lockoutet. Og samtidig hiver vi os i håret over de menneskelige konsekvenser, vi på nærmeste hold kan se, at konflikten har for en stor
gruppe af Århus Produktionsskoles elever.
Vi synes, det er helt forkert, at Undervisningsministeriet skærer alle over én kam og også lockouter medlemmer af Uddannelsesforbundet, der er ansat på produktionsskoler. Vi har nemlig allerede en arbejdstidsaftale, der utrolig meget ligner den, som staten og KL ønsker at indføre.
På produktionsskolerne er det ledelsen, der prioriterer de ansattes tid. Underviserne har 32,5 timer i værkstederne sammen med
eleverne. De resterende timer bliver brugt til alt det andet: møder,
forberedelse etc. Begrebet forberedelsesfaktor eksisterer altså ikke
i produktionsskoleverdenen.
Vi anerkender, at lockout er et våben, der kan bruges i en faglig kamp. Og vi støtter fuldt ud op om ”den danske model”. Men vi
er direkte imod, at man bare lockouter bredt uden at tage hensyn
til, at det kan få katastrofale konsekvenser for en stor gruppe af
sårbare unge.
De fleste af vores elever er unge, der ikke bare kan tage sig
sammen og tage en uddannelse. De har brug for tid og en særlig
pædagogisk indsats, der er tilpasset den enkelte elev. En indsats,
som modner dem til at finde retning i livet blandt andet i forhold til
valg af uddannelse - og i forhold til at give dem forudsætninger for
at gennemføre en uddannelse.
Det virker ikke gennemtænkt, når Undervisningsministeriet fjerner det faste holdepunkt i hverdagen for disse unge. Det kan få fatal betydning. Mange af de unge er kommet igennem deres liv indtil
nu med mange svigt, og nu oplever de endnu et svigt, fordi de ikke
kan komme i skole. Mange af dem falder tilbage i en form for desillusion og mister troen på samfundet og sig selv igen, fordi de oplever, at de endnu engang ikke bliver taget alvorligt.
Når Undervisningsministeriet lockouter så bredt og uden omtanke på disse unge, må det være, fordi ministeriet ikke anerkender de reelle problemer, de unge har, som går på en produktionsskole. Det giver os desværre en grim mavefornemmelse i forhold til
fremtiden. Vi får meget svært ved at tro på, at ministeriet har den
rette indsigt til at løse opgaven med at løfte de sidste 20 procent
ind i en ungdomsuddannelse for at nå sin egen målsætning om, at
95 procent gennemfører en ungdomsuddannelse.
Stop nu den konflikt! Ellers bliver den alt for dyr for samfundet.

Mærkeligt at stå her uden for skolen hver morgen, hvor alt næsten
er normalt. Bare ikke for mine AMU-kursister og mig. Vi er låst ude.
Mange tanker og snak er der tid til: Hvordan opfatter ledelsen
det, hvad er deres holdning? Er vores AMU-center der stadig, når
konflikten er forbi? Bliver der igen nedlagt lærerstillinger?
Først havde vi 3.500 kr-reglen1 som kostede mange af mine kollegaer jobbet, nu er der et stort indtægtstab for AMU. Har jeg job
efter dette? Hvad med min personlige fremtid? Hvad med min personlige økonomi?
Hvordan bliver det, når vi igen skal undervise de mange, der har
brug for mine kollegaer og mig, for at kunne få et job, når de er arbejdsløse - måske på bistandshjælp eller ved at falde ud af systemet - samtidig med at regeringen ønsker et massivt uddannelsesløft af ufaglærte og faglærte? Hvordan skal de bestride det job, de
har, når de ikke kan få den lovpligtige efteruddannelse?
Hvordan bliver samarbejdet med ledelsen og med kollegaer, som
har stillet sig uden for, selv om de også var konfliktramt? Hvem bliver vindere og tabere i denne kamp, eller er der kun tabere? Hvorfor denne lockout? Kunne den have været undgået ved dialog? Vil
demokratiet eller diktaturet sejre? Har de såkaldte forhandlinger
haft en ”skjult dagsorden” fra starten?
Hvad med troværdigheden i det job, vi udfører til daglig? Hvad
med den fælles målsætning om, at flere skal have en bedre uddannelse, og flere skal i arbejde? Hvad med livskvaliteten for kursisten og mig?
Afgår ”den danske model”, som er berømt i store dele af verden,
ved døden efter denne konflikt? Kan den danske befolkning forstå,
at uden forberedelse bliver kvaliteten kun dårligere?
Der er mange tanker og frustrationer i denne situation. Havde
det ikke været for sammenholdet og humoren i vores lille ”lockoutgruppe”, så havde det set sort ud for os.
Vi ved, vi kæmper for det vigtige. Vi vil også gerne kunne se os i
spejlet i morgen og også efter konflikten - og kunne sige:
Jeg var med til at gøre en forskel.

Kramer Madsen, tillidsrepræsentant
Claus Bentsen, forstander
Århus Produktionsskole

Tanker fra Kim Szkopek
og andre AMU-undervisere ved
EUC Sjælland, AMU Transport
uddannelsescenter, Køge
3.500 kr.-reglen blev indført at den forrige regering og afskaffet af
den nuværende. Den gik ud på, at der ikke blev ydet godtgørelse til
kurser, der kostede mere end 3.500 kr. pr. uge. Det betød en nedgang på 72 pct. i tilgangen af kursister til diverse AMU-kurser. Som
en følge heraf blev bl.a. mange ledige udelukket fra efteruddannelse,
og mange faglærere blev fyret.

1)
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Indgreb eller overgreb

Nej til regeringsovergreb –
Ja til gensidig
respekt og
forhandling

Regeringsovergrebet mod lærerne stiller flere
spørgsmål, og giver mange tanker. Her er bare
15 spørgsmål og tanker, som det er ønskeligt
at få besvaret:

timer - vil det betyde nedskæringer af lærerstaben som besparelse på kommunebudgettet?

1. Regeringen greb ind efter fire ugers lockout. Hvorfor skulle der gå fire uger, når alt var
bestemt fra første dag? Tænk at bruge ca.
800.000 børn, unge og voksne som gidsler!

10. Ekstra pres på den enkelte lærer og manglende forberedelse vil bestemt give et dårligt
arbejdsmiljø med stress og flere sygedage til
følge og med belastning af vikarbudgettet?

Uddannelsesforbundets Lærerforening ved Københavns Tekniske
Skole forsamlet til møde tirsdag
den 30. april 2013 udtaler følgende:

2. Hvorfor bruge ca. 80.600 arbejdstimer (42
mands udvalg fra Finansministeriet, Undervisningsministeriet og KL i et år) på en rapport, der
ikke skulle bruges til noget? Hvorefter syv topembedsmænd fra denne arbejdsgruppe deltog i KL's forhandlingsgruppe?

11. Undervisning uden forberedelse kan kun
give et dårligt resultat og ikke en bedre skole.

Overenskomstsituationen 2013 er for
lærernes vedkommende afsluttet med
et regeringsindgreb, der bedst kan
beskrives som et overgreb.
Hverken på det kommunale område
eller på det statslige, som vi tilhører,
har arbejdsgiverne på noget tidspunkt
ønsket at indgå i reelle forhandlinger.
I hele forløbet har de stålsat holdt
sig til deres oprindelige, ultimative
krav om voldsomme forringelser af
de aftaler, der hidtil har sikret lærernes arbejdsvilkår.
Regeringsindgrebet bygger ensidigt på arbejdsgivernes krav, hvilket
er enestående i Danmarkshistorien.
Hele forløbet er en hån mod ”den danske model” for forhandlinger og aftaler, som begge parter kan leve med.
Vi står nu tilbage med centrale arbejdstidsregler, der på ingen måde
svarer til de standarder for arbejdsvilkår, der er gældende på det øvrige
arbejdsmarked.
Der er dog et lyspunkt i de nye regler, nemlig at der stadig er mulighed
for at indgå lokale aftaler, som tilpasser de centrale regler til lokale forhold.
Vi vil opfordre ledelsen på Københavns Tekniske Skole til at udnytte
denne mulighed og dermed videreføre det gode samarbejde, ledelse
og medarbejdere har opbygget gennem mange år, til gavn for kvaliteten i undervisningen og arbejdsmiljøet på skolen.

3. Resultatkontrakt med bonus på 250.000 kr.
for at gennemføre den ønskede Bjarne Corydon/
Helle Thorning-Schmidt-model - hvorfor dette,
hvis det allerede var bestemt fra første dag?
4. Statsminister Helle Thorning-Schmidt udtaler på pressemødet, at lærerne har fået værnsregler. Men det er kun hensigtserklæringer. Talte
hun mod bedre vidende? (L 215: Arbejdet tilrettelægges normalt på hverdage, mandag til fredag, i dagtimerne. Ikke "skal".)
5. Statsminister Helle Thorning-Schmidt udtaler på pressemødet, at hun tror på den danske model, men at dette er modellen for alle ansatte i det offentlige? Så nu ved alle, hvad der
er i vente …
6. Hvor skal forberedelsen finde sted, når alle
skal være på skolen i gennemsnit 37 timer pr.
uge. P.t. er der ikke plads til disse mange manglende arbejdsstationer.
7. Hvad bliver administrationsomkostningerne
for planlægning og minutkontrol, og kan den enkelte skoleleder klare denne opgave, uden at
der ansætte mere personale?
8. Ingen øvre grænse for undervisningsklokke-

9. Hvor mange lærere skal spares væk?

12. Børne- og undervisningsminister Christine
Antorini taler i tv imod to forskere, som ikke anbefaler en helhedsskole overalt, men som tilbud
for svage elever. Børne- og undervisningsminister Christine Antorini slutter med, at dette forsøg skal hæve standarden for den danske folkeskole. Er det ikke kun i et samfund med diktatur, man kan tillade sig at bruge et helt lands
børn til forsøg?
13. Regeringen ser gerne, at vi bliver længere
på arbejdsmarkedet. Men her fjerner man muligheden for at de, der er fyldt 60 år, kan blive
længere. Er det seniorpolitik?
14. Arbejdstiden har arbejdsgiverne altid kunnet lægge mellem kl. 06:00 og 18:00, nu hedder det kl. 06:00 til 19:00. Hvorfor?
15. Regeringen taler om åbenhed i dansk politik. Nu har vi fået en regel, der hedder 25 timer
for aktindsigt. I dag, hvor meget ligger scannet
ind på edb. Det kan det ikke tage mange minutter at printe det ud? Hvorfor denne nye regel? Hvad vil man eventuelt skjule?
Disse og mange flere spørgsmål og tanker bliver ved med at dukke op. Det giver frustrationer og skaber kun mistro til danske politikere
og den form for demokrati, de fører.
Kim Szkopek
AMU-underviser
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NYE BØGER
Redaktionen har modtaget følgende bøger.
Nogle af dem vil blive anmeldt i kommende
numre af Uddannelsesbladet.

ANMELDELSER
Den danske model
Af Bjarne Henrik Lundis. Sidespejlet 2012.
112 s. 199 kr. e-bog 150 kr.

Praktisk filosofi og ledelse
Af Michael Højlund Larsen. L&R Business
2013. 160 s. 299 kr.

Det brogede Spanien
Af Jakob Buhl Jensen. Frydenlund 2013.
108 s. 129 kr.

La identidad contrastada
Af Ole Nicolaj Mikkelsen & Pablo Riismøller.
Gyldendal 2013. 84 s. 139 kr.

Etik og værdier i sygeplejen
Af Jørgen Husted. Hans Reitzels 2013.
416 s. 298 kr.

Uddannelse af den
reflekterende praktiker
Af Donald A. Schön. Klim 2013. 356 s.
349 kr.

Undervisning i læreruddannelsen
Af Mette H. Beck m.fl. ViaSystime 2013.
116 s. 150 kr.

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

Mord i lagunen
Af Jørgen Munck Rasmussen. Specialpædagogisk 2013. 120 s. 108 kr.

Evidensbaseret praksis i arbejdet med
børn og unge
Af Terje Ogden. Klim 2013. 170 s. 249 kr.

I en tid med markante ændringer for hele det
danske arbejdsmarked gør mange analytikere sig særdeles mange tanker om den såkaldt
danske model. Altså betegnelsen for de særlige
kendetegn ved det omfattende system af aftaler, som tilsammen dækker det danske arbejdsmarked og sikrer kontinuitet og stabilitet for det
samlede arbejdsmarked og ordentlige løn- og
arbejdsforhold for den enkelte arbejdstager.
Mange udenlandske iagttagere har gennem
mange år forsøgt at beskrive og forklare det for
Danmark og Skandinavien helt unikke aftalesystem, som herhjemme nærmest er blevet taget som en naturlig selvfølge, mens man i andre lande stadig kæmper for selv de mest elementære forhold.
Denne beskedne bog giver et særdeles godt
indblik i begrebet Den danske model - og for
både undervisere i arbejdsmarkedsforhold (og
tilstødende temaer) og for tillidsrepræsentanter kan bogen være en meget givtig inspiration. Desuden kan bogen bruges som introduktion til det danske arbejdsmarked for kursister
og studerende med ikke-dansk baggrund. I så
fald skal teksterne suppleres med billeder og
talmateriale.
På trods af det yderst lave sidetal på reelt
105 kommer forfatteren vidt omkring med følgende kapitler: Historisk rids, På skoleskemaet, Unge og arbejdsmarkedet, Praktikpladsproblemer, Modellen i dag, Tillidsrepræsentanten
- det lokale led, Vejlegårdssagen, Færre medlemmer, Rød eller gul model, Social dumpning
og Trepartsforhandlinger.
De enkelte emner behandles godt og grundigt - undertiden i form af summariske og refererende gengivelser, men for denne anmelder
med mange års erfaring som tillidsrepræsentant på en erhvervsskole, er det oplagt at nikke genkendende og bifaldende til mange beskrivelser og vurderinger.
Men de korte tekster vil også nemt kunne
forstås af læsere uden større kendskab til det
danske arbejdsmarked. Således vil bogen ek-

sempelvis kunne indgå i TR-uddannelse og lignende og ved diverse temamøder i faglige organisationer.
Omvendt vil bogen være svær at bruge som
decideret undervisningsbog på eud, AMU, avu,
htx o.l. Men elever og studerende på hf, KVU
m.m. vil i nogle tilfælde kunne bruge bogen helt
eller delvist som baggrundslæsning og gerne
som introduktion til arbejdsmarkedsforhold, ved
specielle temaer osv.
I sådanne tilfælde har bogen en afgørende svaghed, da den helt mangler illustrationer!
Her er hverken billeder, grafer, modeller eller
lignende. Ikke fordi illustrationer udelukkende hæver kvaliteten af en bog, men vore unge
elever, studerende og kursister vil gå i stå i de
massive tekststykker.
Læst hver for sig og i mindre bidder er de
enkelte kapitler af god kvalitet og giver tilsammen et glimrende overblik over vores efterhånden berømte danske model. Sproget er enkelt
og letforståeligt, således er kun brugt relevante
og kendte fremmedord og tekniske fagudtryk.
Bogen anbefales hermed først og fremmest
som baggrundslæsning for undervisere på diverse niveauer og i mindre grad som egentlig
undervisningsbog - og da specielt for de allerede studievante.
Ole Fournais

Studium Generale. En bog om væren
og viden
Af Lars Albinus. Klim 2012. 344 s. 299 kr.

Kritiske undervisere har aldrig været vigtigere
end netop nu. For er det sandt, sådan som det
siges i dag, at færdigheder, tests og evidensbaseret undervisning virkelig kan sikre kvalitet og
sikre, at kursisterne bliver kommende, effektivt
produktive medarbejdere? Vi undervisere skal
arbejde ud fra politikernes, samfundets, interesser, som i dag handler om, at kursisterne ikke
må ligge samfundet til last og blive en (økonomisk) byrde. VUC'er, tekniske skoler, ja, alle uddannelsesinstitutioner i Danmark skal kort sagt
være rentable og konkurrencedygtige virksomheder, der skal producere effektiv arbejdskraft
til arbejdsmarkedet.
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Men er det nu en afgjort sandhed, at markedsgørelsen af uddannelserne i dagens Danmark rent faktisk sikrer kvalitet? Nej.
Lars Albinus indleder med et citat af Aristoteles, Om fysikken, 185a22: ”Eftersom der
tales om væren (to hon) på mange måder, må
vi i sagens natur begynde med at undersøge
om de, der hævder, at alt er ét, tænker alting
ud fra det, det er i sig selv, eller ud fra kvantitet eller kvalitet.”
Forunderligt nok er dette sagt for et par tusinde år siden, men Aristoteles kunne lige så
levende have sagt dette ind i vor tid.
Man må ifølge Studium Generale - en bog
om væren og viden altid stille spørgsmålstegn
ved, om sandheden tilhører de politikere og administratorer, som her og nu har magten. Og
derfor også i dag debattere kvaliteten af de politiske, pædagogiske og undervisningsmæssige
diskurser, som er fulgt med de seneste års love
og bekendtgørelser - fx ansvar for egen læring
og fra indholds- til målstyring.
Lars Albinus lægger op til fordybelse over
spørgsmål om, hvordan væren og viden kan stilles op over for hinanden, så der altid - uanset
hvilke interesser magthaverne har - stilles kritiske spørgsmål: hvad, hvordan, hvorfra og hvormed. For viden ikke er neutral, men hører altid
hjemme i en sammenhæng.
Studium Generale - en bog om væren og
viden er egentlig skrevet til universitetsstuderende på religionsvidenskab, teologi og arabiskog islamstudier. Ideen er, at videnskab ikke må
ses isoleret, for al viden bygger på filosofiske
grundopfattelser og på historiske vilkår. Derfor
skal kritiske refleksioner over tænkningens vilkår altid indgå i videns- og institutionsudvikling
og altså også aktuelt indgå i de seneste 15 års
udvikling af uddannelsesinstitutionerne i Danmark - henimod en markedsgørelse...
Ud over at også andre universitetsstuderende kan have glæde af denne bog som kritisk og
dybdegående læsning om væren, bevidsthed,
sprog og kognition, så er det en bog, som kritiske undervisere i Uddannelsesforbundet kan
have glæde af, når de skal forholde sig dybere til vigtige spørgsmål i dagens pædagogiske
og politiske landskab.
Selv om stoffet er historisk langstrakt og

omfangsrigt, så kan læsningen om filosoffer og tænkere som Aristoteles, Kant, Hegel,
Humboldt, Poppers, Wiettgenstein, Saussure, Foucault og Luhmann pege på nutidige refleksioner:
• Kan man bygge sin voksenundervisning på
empiriske, objektive sandheder, sådan som
evidensbaseret videnskab udelukkende indebærer?
• Eller er vi – med den nyeste hjerneforskning
– nødt til at koble sprog, kultur og bevidsthed til evidenstanken?
• Er enhver menneskelig formidling karakteriseret ved at være delvis subjektiv og personlig – og dermed til evig diskussion og dialogisk samtale?
• Kan man forstå kommunikation udelukkende
som system-internt – eller handler al kommunikation om noget mellem nogle, dvs. skal vi
fokusere på kommunikation som form eller
som indhold?
• Er der grund til at sætte spørgsmålstegn ved
den moderne diskurs, som sætter uddannelse over dannelse?
• Skal det private arbejdsmarkeds princip om
konkurrence og rentabilitet gælde i uddannelsesverdenen?
Selv om om Studium Generale - en bog om
væren og viden kan være lidt tung at læse fra
ende til anden, så har Lars Albinus skrevet om
væren og viden på en solid, dybdegående og
personlig måde, og hans bog er samtidig særdeles levende og nutidig.
Lærke Grandjean

Mindfulness og stresshåndtering i arbejdslivet
Af Michael Chaskalson. Akademisk 2012.
208 s. 269 kr.

Langt de fleste af os støder på stress enten på
egen krop eller hos venner eller familie, hvoraf
en del oplever stress affødt af vores arbejdsliv.
Danmark har som så mange andre lande et øget
fokus på stress og stressrelaterede sygdomme, der både er økonomisk og socialt omkostningsstærke. Vi skal yde mere både på vores

arbejdsplads og i vores privatliv og stress er en
usund belastningstilstand, vi ønsker at minimere
eller fjerne. Én metode til dette er mindfulness.
Mindfulness og stresshåndtering i arbejdslivet giver medarbejdere og ledere indsigt i, hvad
mindfulness-træning er, og hvilke muligheder
det rummer. Bogen indeholder anbefalinger til
forbedring af relationer på arbejdspladsen og
konkrete værktøjer til at gennemføre en holdbar forandring.
Mindfulness er at være opmærksom og bevidst nærværende i forhold til sig selv, andre og
den omgivende verden. Teknikken styrker modstandskraften, fordi vi bliver bedre til at lade op,
forebygge stress og undgå udbrændthed. Kombinationen af en årtusindgammel meditationspraksis og moderne forskning giver os mulighed for at stimulere vores selvbevidsthed og
empati, fremme den følelsesmæssige intelligens og forbedre vores evne til at være på bølgelængde med hinanden både på og uden for
arbejdspladsen.
Bogen baseres på beskrivende cases, der
vækker genklang hos de fleste, da vi har været
der selv: overbebyrdede, udkørte, trætte uden
overblik og ufokuserede. Med de oplevelser i
baghovedet opleves øvelserne som både relevante og lige til at gå til. Mange af dem er små,
lette og overskuelige såsom åndedrætsøvelser,
registreringsøvelser af ”Hvordan har jeg det?”
og øvelser i at øge bevidstheden om, hvilke følelser der rører sig i mig. Bogen refererer ofte
til amerikanske undersøgelser og forskningsresultater – det er bogens skelet.
Endvidere er der et detaljeret otte ugers kursusforløb i mindfulnessbaseret stresshåndtering specielt udformet til arbejdspladser.
Det er dog efter min mening utrolig vigtigt at
finde årsagerne til stress samt have et markant
fokus på arbejdsmiljøet – det er stadig bedre at
forebygge end at helbrede.
Mindfulness og stresshåndtering i arbejdslivet er bestemt anbefalelsesværdig for både
arbejdspladser og ansatte. Da det er en fyldig
bog med megen viden om emnet - indimellem
oplevet lidt omstændeligt - skal den nok skæres i mindre mundrette stykker for at kunne anvendes til fulde.
Ada Helene Kragh
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ANMELDELSER
Transformativ Læring & Identitet
Af Knud Illeris. Samfundslitteratur 2013.
228 s. 248 kr.

En spændende og informativ bog om én slags
(ny) ungdoms- og voksenlæring.
Bogen henvender sig til bl.a. til undervisere, lærere, mentorer, coaches, vejledere, konsulenter og ledere inden for dette fagblads læsere og kan være med til at få sat ord på de
samværs- og undervisningsmæssige udfordringer, vi dagligt står i, og få fat i mulige andre måder at gøre tingene på.
Hvorfor så kun tre stjerner fra mig? Det
vil indirekte fremgå af min beskrivelse af bogen nedenfor.
Forfatteren Knud Illeris er professor i uddannelsesforskning og livslang læring, hovedsagelig med et udgangspunkt fra en samfundsvidenskabelig synsvinkel.
Bogen er opbygget i tre dele: 1) Begrebet
om transformativ læring, 2) Identitetsbegrebet,
3) Transformativ læring i praksis.
Transformativ læring: At transformere betyder at omdanne eller at forandre, og transformativ læring drejer sig derfor om forandringslæring, der indebærer, at den lærende ændrer
betydning eller forståelse af sine tidligere gjorte eller tillærte erfaringer.
Begrebet stammer fra Amerika og blev
lanceret af den amerikanske professor i voksenuddannelse Jack Mezirow i 1978. Mezirow (s.18f) beskriver, at udgangspunktet for
transformativ læring er at skabe mening i sin
tilværelse (egen tilføjelse: inden for gældende
lovrammer), og at transformativ læring derfor
skal forstås ud fra, hvordan man kan ændre
sine meningsskemaer og meningsperspektiver. Han ændrer senere begrebet meningsperspektiver til referencerammer, hvor dette begreb både omhandler mentale vaner og synspunkter. Tilgangen er bevidstgørelse og italesættelse af det, der ikke dur for den lærende,
dvs. kritisk refleksion over forudsætningerne
af såvel indhold, processer som handlinger for
at kunne italesætte nyt indhold og nye måder
at kunne forstå og handle på. Sammen med
sin makker Edward Tayler udpeger de en ræk-

ke kerneelementer, som indgår i, og som rammesætter en transformativ tilgang til undervisning: Individuel erfaring, kritisk refleksion, dialog, helhedsorientering, kontekstopmærksomhed, autentiske relationer.
Herefter følger en historisk gennemgang af
forskellige slags tilgange til forandringsorienteret læring, og en udredning af, hvad det er,
der forandres hos den lærende set med psykoterapeutiske, kognitive og individorienterede øjne – især med fokus på forandringer i bevidstheden, selvet, identiteten, biografien eller
personligheden.
Illeris (s. 67) afslutter første del med en ny
eller udvidet definition af begrebet transformativ læring: ”Begrebet transformativ læring
omfatter al læring, der indebærer ændringer i
den lærendes identitet.”
Identitetsbegrebet: Efter en gennemgang
af teorier om identitet, selvet, biografien og et
par andre teorier om individet beslutter han at
italesætte sit identitetsbegreb med en figur (s.
110) ”Figur 7: Identitetens generelle struktur”.
Denne generelle struktur består af tre cirkler
inden i hinanden, hvor han benævner den inderste cirkel Kerneidentiteten, den lige udenom Personlighedslaget og den yderste Præferencelaget. Forandringspotentialet er lettest
og går hurtigst i det yderste lag og langsommere og svære på vej ind til kerneidentiteten.
Herefter kaster han sig ud i en beskrivelse af
en tværgående struktur, som han kalder delidentiteter, som refererer holdninger og væren i praksis, og som kan deles op i (s.115 ff):
den nationale-kulturelle identitet, den religiøse identitet, den politiske identitet og arbejdsidentiteten, familieidentiteten, hverdags-/interesseidentiteten.
Disse del-identiteters sammenhæng med
den generelle identitets strukturs tre lag forbliver desværre for ubeskrevet og rejser flere
spørgsmål end svar: På tværs i hvad? Hvordan
fungerer disse del-identiteter sammen med
den generelle struktur? Er de indeholdt i figur 7
og hvis, i hvilke cirkler? Havde det været bedre
med en 3D figur 7, så vi ikke lige pludselig står
med to identitetsmodeller: en for den generelle og en for den på tværs for del-identiteterne, som måske har sammenfaldende punkter,

måske ikke? Hvad betyder dette ”rod” for Illeris’ nye definition af transformativ læring med
identiteten som omdrejningspunkt?
Transformativ læring i praksis: Denne del
fortsætter teoretisk og opremsende om transformativ læring i praksis. Han deler transformativ læring i tre typer ud fra sin definition:
Den positive og progressive proces, den regressive og den genoprettende for at understrege, at ikke al transformativ læring går, ligesom man ønsker.
Jeg kunne have ønsket mig, at Illeris i dette afsnit havde forholdt sig til de seks punkter, han ovenfor beskriver som den oprindelige
transformative tilgang til undervisning (Individuel erfaring, kritisk refleksion, dialog, helhedsorientering, kontekstopmærksomhed, autentiske relationer) og havde beskrevet, hvordan
og på hvilken måde disse seks områder havde betydning for sin nye definition af transformativ læring og gennemførsel i praksis. I
stedet remser han de mange mulige praksisfelter i danske undervisningsinstitutioner op.
Dette efterlader den nysgerrige og transformative underviser, lærer, mentor, coach, vejleder, konsulent eller leder uden bevidstgørelser og italesættelser af bl.a.: ”Hvordan kan man
gøre transformativ læring i praksis? Hvad skal
jeg kunne for at det så også bliver transformativ læring for den lærende? Har jeg en egen
”egnet” identitet?” Altså en tilkendegivelse af
de forhold, der gælder for den anden part end
den lærende i læringsrelationen.
Det havde været hjælpsomt for læseren,
hvis teksten havde forsøgt at beskrive disse
forhold, men det bliver måske tydeligere i den
næste bog om læring af Illeris?
Kirsten M. Larsen

LUDUS
STUDIEADMINISTRATION

Struktur • Overblik • Effektivisering • Fokus
LUDUS Suite til administration og
kommunikation
LUDUS Suite håndterer skolens opgaver for både administratorer, lærere og elever – også kommunikationen, med
interne beskeder, sms og mail.
Ved udviklingen af LUDUS Suite lægger vi vægt på konstant optimering af brugervenligheden, så brugerne kan
udføre deres arbejdsopgaver så effektivt som muligt.
I LUDUS Suite kan lærerne blandt andet give skriftlige opgaver til hold/klasser og samtidig tage højde for elevernes
resterende arbejdsbyrde.
Lærerne får en oversigt over opgavebelastning på tværs af
hold og fag – helt ned på elevniveau.

Så let registrerer du fravær
Brug LUDUS Suite mobilapplikation til at registrere fravær
på eleverne via din smartphone. Log ind, vælg ”Fravær” og
udpeg de elever, som ikke er til stede. Mobilapplikationen
kender dit skema og åbner straks for den aktuelle lektions
fraværsregistrering.

Så let giver du hurtig besked til eleverne
Glem alt om telefonkæder, når du bruger LUDUS Suite.
Hvis du skal have hurtig besked ud til dine elever, sender
du selvfølgelig en kollektiv sms til dem via LUDUS SMSfunktion. Du kan sende sms direkte fra dit eget skema.

Så let finder du opdaterede kontaktoplysninger
Kan du stole på kontaktoplysningerne i skolens trykte materiale? Slå op i LUDUS Suite, hvis du har brug for en kollegas eller elevs adresse. Her er du sikker på at få korrekte
oplysninger, da adressekartoteket automatisk opdateres i
forhold til CPR-registeret.
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•

Reindex
Excel
Fronter
Aktivitetsindberetning til Ministeriet for Børn og Undervisning
Danmarks Statistik
Eksamensdatabasen
Optag.dk
Uddannelsesguiden.dk
SU
Tilbagemelding.dk

UDSKRIFTER
• 350+ prædefinerede udskrifter
• Uendeligt antal mulige

DATA IMPORT

Bestil en gratis præsentation og demonstration
af LUDUS på tlf. 36 14 70 70.

• Brobygning.net
• Det Centrale Personregister
• Optagelse.dk

Læs mere på: www.csc.com/ludus
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Fravær/fremmøde
Karakterer
Eksamen/eksamensplan
Lærertimeregnskab
SMS
Planlægning af termins- og
årsprøver
Beviser
Deltagerbetaling med regnskab
Spørgeskemaer
Tilgang fra smartphones
Skemaer
Koordinering af skriftligt arbejde
Undervisningsbeskrivelser
Tilmelding til valgfag
Holddannelse
Konferencer
Tilmelding til flerfaglig prøve
Mail
Studieretningsvalg
Studieplaner med fokuspunkter
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STILLINGER

FAgLærer tiL snedkeruddAnneLsen
i StatSfængSlet ved HorSerød
Vi søger en faglærer, der kan koordinere og varetage dele af undervisningen i grundforløbet, samt uddannelsesvejledning og sagsbehandling i forhold til uddannelse uden for fængslet. Stillingen er
på fuld tid og ønskes besat den 1. juli eventuelt den 1. august 2013.
Stillingen er midlertidig frem til udgangen af 2015, men forventes
at blive gjort permanent.
Statsfængslet ved Horserød er et åbent fængsel med ca. 220
indsatte. Skolen i fængslet er en lille skole med 30 - 35 kursister. Vi er en afdeling af VUC Kriminalforsorgen og har undervisning i fagene FVU læsning, AVU matematik, engelsk,
samfundsfag og livsanskuelse. Fra august også FVU matematik og muligvis historie og naturvidenskab. Skolen leverer også undervisning til Helsingør Arrest og Hillerød
Arrest samt Horserød Arrest. Der er i øjeblikket 4 fastansatte lærere, den opslåede stilling er ny.
Vi forventer, at du er en uddannet faglærer, som skal varetage:
• Koordinering af grundforløb med værksteder og skole
• Varetagelse af undervisning, herunder bl.a. AutoCad og informationsteknologi
• Uddannelsesvejledning og motivering af indsatte til at uddanne
sig, og dermed bedre muligheden for at skabe sig en kriminalitetsfri tilværelse.

• Sagsbehandling i samarbejde med fængslets øvrige faggrupper i
forbindelse med indsattes uddannelsesplaner.
Vi følger ikke skolernes kalender og tilbyder derfor anden undervisning i sommerperioden, hvorfor du også må påregne at undervise der. Der må forventes en oplæringsperiode i forhold til sagsbehandling.
Vi ønsker en stabil, robust, fleksibel og positivt indstillet person med
flere års erfaring inden for undervisning og uddannelsesvejledning.
Du er velkommen til at kontakte uddannelsesleder Anina Krüger
for nærmere information på telefon 72 55 21 60.
Løn og ansættelsesvilkår
I henhold til Finansministeriets cirkulære om organisationsaftale
for Fængselslærere m.fl. Der indhentes straffeattest på ansøgere, som bliver indstillet til jobbet. Bemærk at referencer vil blive
undersøgt.
Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 22. maj 2013 kl. 12.00.
Ansøgning mailes til anina.kruger@kriminalforsorgen.dk, eller til
Statsfængslet ved Horserød, Skolen, Esrumvej 366, 3000 Helsingør.

I Kriminalforsorgen tilbyder vi dig en højt profileret arbejdsplads, hvor de rette kompetencer er afgørende for succes. Du får et medansvar for at løfte vores unikke samfundsopgave: At fuldbyrde domstolenes domme og samtidig støtte og motivere de dømte til et liv uden kriminalitet. Er du blandt de få, der mestrer balancen mellem det
hårde og det bløde, er du måske en af os. rettestøbning.dk
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HF & VUC Nordsjælland
søger AVU-uddannelsesleder

HF & VUC
Nordsjælland

pr. 1. august 2013
Vil du være en del af et dynamisk ledelsesteam
på et velfungerende og udviklingsorienteret VUC?
Som AVU-uddannelsesleder i vores Helsingør afdeling får du bla. ansvaret for
undervisningstilbud og AVU-lærere knyttet til afdelingen i tæt samarbejde med
inspektorer og øvrige uddannelsesledere. Stillingen indeholder endvidere også et
tværgående ansvar for FVU-undervisningen og en udviklende opgave i vores VUC
Erhverv team.
Vi:
• Er et VUC med en god og stigende søgning til vores uddannelser.
• Er udviklingsorienteret med en høj medarbejder- og kursisttilfredshed.
• Er i alt 180 medarbejdere og 1100 årskursister fordelt på 3 afdelinger i
Nordsjælland.
• Har en sund og god økonomi.
Du:
•
•
•
•
•
•
•

Har undervisningserfaring.
Favner de mange forskellige kursisttyper.
Har ledererfaring – gerne fra undervisningssektoren.
Er indstillet på, at ledelse er et fælles ansvar.
Er udviklingsorienteret.
Er en holdspiller.
Er rolig, har overblik og er robust.

Vi søger en AVU-uddannelsesleder, som:
• Er god til relationer.
• Er tillidsvækkende og en god sparringspartner.
• Sætter samarbejde højt.
• Er handlingsorienteret.
• Vil brænde for vores kursister og medarbejdere.
• Er en god kommunikator.
• Har modet og lysten til at blive udfordret i en pædagogisk- og
udviklingsorienteret organisation i en forandringspræget omverden.
Løn efter gældende overenskomst. Hertil kan der forhandles kvalifikationsløn og
resultatløn.
Ansøgning:
Ansøgning inkl. bilag og referencer fremsendes via stillingsopslaget på vores
hjemmeside www.vucns.dk/OmVUC/LedigeStillinger senest den 29. maj 2013
kl. 12. Ansøgningen skal være mærket ”AVU-uddannelsesleder”. Stillingsprofilen
vil ligeledes kunne findes på ovenstående link.
Samtaler:
1. samtalerunde finder sted torsdag den 6. juni, og 2. samtalerunde finder sted
mandag den 10. juni. – I udvælgelsen af kandidater og ved samtalerne benytter vi
konsulent Sverri Hammer som ledelsesrådgiver.
Henvendelse omkring stillingen kan ske til rektor Lone Tonnesen på
tlf. 23 46 76 66 eller på mail: lto@vucns.dk

Yderligere oplysninger om HF & VUC Nordsjælland kan ses på vores hjemmeside www.vucns.dk

VUC Hvidovre-Amager
søger AVU-lærere
– som vil bidrage til den udviklingsproces, vi
er midt i, og som har masser af lyst til at
undervise unge voksne med vidt forskellig baggrund.

HVIDOVRE
AMAGER

På VUC Hvidovre-Amager arbejder vi målrettet mod at sætte kursisten i centrum af alle vores aktiviteter
og mod at give alle de bedst mulige rammer for at gennemføre en uddannelse. Dygtige og engagerede
lærere er helt afgørende for, at det kan lykkes. Med tiltrædelse 1.8. søger vi et antal lærere inden for
fagene dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og naturvidenskab.
Ansøgere skal have en læreruddannelse med linjefag eller tilsvarende kvalifikationer. Erfaring med voksenpædagogik og/eller FVU er en fordel. Derudover lægger vi vægt på, at du er et lyttende menneske med
overskud og kan rumme de meget forskellige mennesker, vi arbejder med. Vi arbejder aktivt på at skabe
dynamik og variation i undervisningen og på at gøre den praksisnær og anvendelsesorienteret; det bedes
du i din ansøgning forholde dig til.
• Yderligere oplysninger kan fås hos uddannelseschef Ingemai Larsen (ila@vucha.dk).
• Ansøgningsfrist: 21.5. Ansættelsessamtaler i uge 21 og 22. Ansættelse pr. 1.8. 2012.
• Ansøgning sendes pr. e-mail til: job@vucha.dk (skriv AVU-lærer i emnefeltet).

Få Danmarks højeste rente
på din lønkonto
Som medlem af Uddannelsesforbundet kan du få en lønkonto
med Danmarks højeste rente. Vælg en bundsolid bank, som
har fokus på dig og de ting, som du synes er vigtige.

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

Få en lønkonto med 5% i rente. Danmarks suverænt højeste
Med LSBprivat®Løn får du hele 5% på de første 50.000 kr. på din
lønkonto og 0,25% på resten. Det betyder, at du får mere ud af dine
penge hver eneste dag, også når du ikke bruger dem.
For at få den høje rente skal du være medlem af Uddannelsesforbundet,
have afsluttet din uddannelse – og du skal samle hele din privatøkonomi hos Lån & Spar. Undtaget er dit realkreditlån, som du ikke
behøver at flytte, før du lægger lånet om. Ændringer af eksisterende
og evt. nye realkreditlån skal formidles gennem Lån & Spar og
Totalkredit. LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af produkter
og services. Vi skal kunne kreditvurdere din økonomi i forhold til den
samlede pakke. Rentesatserne er variable og gældende pr. 21. januar
2013. Hvis du allerede er kunde hos Lån & Spar, så kontakt din
rådgiver og hør, hvordan du får 5% i rente på din lønkonto.

SåDan Får Du 5%
på Din lønkonto
ring:

Ring til os på 3378 1965

online: Gå på lsb.dk/uddannelsesforbundet og vælg ’book
møde’. Så kontakter vi dig,
så du kan få mere at vide
om, hvad det betyder at få
Danmarks højeste rente på
din lønkonto.
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FAGLIGT AKTUELT

Af Christina Bohmann, Hanne Sylvest og Amalie V. Ferdinand
konsulenter i Uddannelsesforbundet

Ferietid

Sommerferie, Grundlovsdag, restferie og lockout

N

u er det snart ferietid, men hvordan er det lige med feriereglerne?
Du har som udgangspunkt ret
til at holde fem ugers ferie om året uanset
anciennitet og beskæftigelsesgrad. Din
ret til at holde ferie kan være reguleret enten af ferieloven eller af den statslige eller
kommunale ferieaftale afhængigt af, hvor
du er ansat.
Du optjener ferie i kalenderåret og afholder ferien i det følgende ferieår, der løber fra den 1. maj til 30. april. Det gælder
også, selv om du er ansat på deltid.
Grundlovsdag
Grundlovsdag - den 5. juni - falder i år på
en onsdag. Det er som hovedregel en helt
almindelig arbejdsdag, med mindre der lokalt er aftalt noget andet. Det kan for eksempel fremgå af personalepolitikken eller
af en lokal aftale. Men spørg enten din tillidsrepræsentant eller din nærmeste leder
om, hvordan du skal forholde dig.
Sommerferien
Sommerferieperioden løber fra den 1. maj
til den 30. september, hvor du har ret til at
holde mindst tre ugers ferie i sammenhæng.
Denne ferie kaldes også hovedferien. Ferie planlagt uden for denne periode, kaldes
restferie (altså de resterende to ferieuger).
Du har altså ret til at holde ferie i fem
uger, selv om du ikke har optjent ferie med
løn eller feriegodtgørelse.
Din arbejdsgiver kan bestemme, hvornår
du holder ferie. Der skal dog så vidt muligt
tages hensyn til dine ønsker. Din arbejdsgiver skal varsle din sommerferie/hovedferien med tre måneder, før din ferie holdes.

Ændring af allerede varslet ferie kan kun
ske under ganske særlige omstændigheder.
Hvis din arbejdsplads har ferielukket
i sommerferien, kan din arbejdsgiver beslutte, at du skal holde ferie i denne periode. Det skal dog varsles i god tid.
Løn og feriegodtgørelse
Hvis du er månedslønnet og har været ansat i hele det forudgående kalenderår hos
din nuværende arbejdsgiver, så har du ret
til at holde ferie med løn. Har du været ansat i en del af kalenderåret kan du som udgangspunkt holde ferie med feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver eller med
feriedagpenge, hvis du har været ledig.

dommen og varigheden. I udlandet kan dokumentationen være en sygehusjournal eller
en erklæring med alle de oplysninger, som
svarer til en dansk lægeerklæring.
Hvis du bliver rask i ferien, kan du vælge
at holde den resterende del af ferien eller
vende tilbage til dit arbejde. Den erstatningsferie, sygdommen eventuelt har udløst, kan ikke holdes i forlængelse af din
oprindelige ferie, medmindre din arbejdsgiver har give udtrykkeligt tilsagn om det. *

Restferie efter lockout
Har du på grund af lockouten ikke kunnet
afholde en planlagt ferie i april måned, skal
du aftale med din arbejdsgiver, om ferien
overføres til det nye ferieår. Ellers skal restferien udbetales.
Sygdom i ferien
Hvis du har optjent fuld ferie (25 dage) og
bliver syg under ferien, har du ret til erstatningsferie efter den femte feriedag. Der er
en række betingelser for at du kan få erstatningsferie.
Kravene til sygemelding er de samme
som i øvrigt gælder for dit ansættelsesforhold. Du skal sygemelde dig på din første
sygedag, selv om du er på ferie. Sygemelder du dig først på tredjedagen, så tæller
de fem sygedage derfra, og du kan først få
ret til erstatningsferie efter otte sygedage.
Endvidere skal du for egen regning indhente lægelig dokumentation for selve syg-

Formand
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale
Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K
Tlf: 7010 0018 · Fax: 3314 3955
Email: via hjemmesiden
www.dlfa.dk
Kontaktoplysninger
Regionscentrene har åbent for personligt
fremmøde i a-kassens kontakttid.
Vil du have en personlig samtale, aftaler
du en tid ved at ringe på tlf. 70 10 00 18.
Du kanogså sende en mail via hjemmesiden.

Regionscentre
Odense
Klaregade 7, 1. · 5000 Odense C
Tlf: 7010 0018
Esbjerg
Skolegade 81, 3. · 6700 Esbjerg
Tlf: 7010 0018
Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 · 8240 Risskov
Tlf: 7010 0018
Aalborg
C. W. Obels plads 1 B, 1. · 9000 Aalborg
Tlf: 7010 0018
København
Hestemøllestræde 5 · 1464 København K
Tlf: 7010 0018
Åbningstider
Man - tors: 10.00–15.30
Fre: 10.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018
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Arbejdstid kan være
mere hardcore end løn
I praksis vil arbejdsgiverne ikke komme til at diktere lærernes arbejdstid, forudser
arbejdsmarkedsforsker Anna Ilsøe. Hvis man overfører erfaringerne fra industrien til lærerne,
vil tillidsrepræsentanten få en afgørende rolle i den lokale tilrettelæggelse af arbejdstiden.
{ A f D o rt h e P l e c h i n g e r }

B

åde ledelse og medarbejdere kan
have store fordele af, at medarbejderne har indflydelse på deres egen
arbejdstid. For medarbejderne betyder det
større motivation i arbejdet og større sandsynlighed for, at de kan få deres arbejds- og
familieliv til at hænge sammen, og for ledelsen betyder det, at det bliver lettere at fastholde og rekruttere medarbejdere og ikke
mindst mindre administrativt bøvl. Men aftaler om arbejdstid giver ofte også mange
konflikter, når de skal udmøntes i praksis:
- Arbejdstiden er jo et ømtåleligt område,
fordi den virkelig griber ind i alle områder
af ens liv. Løn bliver ofte sat som nummer
et ved overenskomstforhandlinger, men
det er jo ikke, om man får én eller halvanden procent mere i løn, der griber mest ind
i ens liv, men om man kan få sit arbejdsliv
og familieliv til at hænge sammen, siger adjunkt, ph.d. Anna Ilsøe fra Forskningscenter
for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier ved Københavns Universitet (FAOS).
Hun tilføjer, at arbejdstiden også kan
gribe ind i arbejdsmiljøet. Har man for eksempel aftalt varieret ugentlig arbejdstid med for store udsving, kan det være så
hård en belastning, at nogle medarbejdere
ikke er i stand til at udføre deres arbejde.
- På den måde kan arbejdstid være mere
hardcore end løn  for det kan i yderste konsekvens betyde, at den enkelte medarbejder må stille spørgsmålet: Kan jeg overhovedet passe mit arbejde?
Tror ikke på kontrol og diktat
Anna Ilsøe har i mange undersøgelser beskæftiget sig med arbejdstidsforhandlinger
i industrien, men hun mener, at nogle af erfaringerne herfra sagtens kan overføres til
underviserområdet. Blandt andet fordi det

ofte er de samme mekanismer, der gælder
ved forhandlinger om arbejdstid, men også
fordi mange undervisere i Uddannelsesforbundet har en fortid i eller et tæt samarbejde med industriarbejdspladser. Desuden
ligner strukturerne og traditionerne på det
danske arbejdsmarked hinanden.
Så selv om ingen i skrivende stund ved,
hvordan lokale forhandlinger om lærernes
arbejdstid i praksis lander efter regeringsindgrebet, har vi bedt Anna Ilsøe mere generelt og med erfaringerne fra industrien give
et bud på, hvad der kan ske på lærerområdet. Vi har også bedt hende give gode råd
til, hvad man generelt skal være opmærksom på, når man forhandler ny arbejdstid.
Den gennemgående erfaring fra industriens område, hvor man har opereret med
fleksibel arbejdstid siden 1990’erne, er, at
tillidsrepræsentanten kommer til at spille en
afgørende rolle, viser Anna Ilsøes forskning.
Måske ikke i første hug og måske ikke helt
formelt, men hen ad vejen, fordi ledelsen
ikke har tid til alt det administrative bøvl eller de personlige konflikter, der ofte følger
med arbejdstidsaftaler i praksis:
- Hele ledelseskulturen og arbejdskulturen er anderledes her i Danmark end i for
eksempel Tyskland. Vi har ikke tradition for
mange mellemledere, og danske medarbejdere har en høj grad af autonomi i deres arbejde. Derfor har jeg svært ved at forestille
mig, at vi på lærerområdet skulle ryge hen
i en ren kontrolkultur, hvor det hele bliver
dikteret, siger hun og fortsætter:
- Uanset om det på lærerområdet ender
med, at medarbejdere og tillidsrepræsentanter får ret til at forhandle arbejdstid, eller at ledelsen får ret til at diktere den, vil
det kræve utrolig meget koordinering i hverdagen. Derfor tror jeg, at vi i praksis vil se

nogle af de samme mekanismer som i industrien, hvor tillidsrepræsentanten kommer til at spille en afgørende rolle.
Ledere får brug for TR
Anna Ilsøe påpeger, at det jo ikke er sikkert,
at man kommer til den erkendelse, lige efter at lockouten er afsluttet.
- Men jeg tror, at ledelsen vil blive afhængig af tillidsrepræsentanten og dennes
evne til at samarbejde og løse de mange
konflikter, der opstår, når arbejdstiden planlægges lokalt og bliver skubbet ud til de enkelte medarbejdere. I industrien har vi set,
at der kan opstå en række udfordringer, når
det gælder flekstid, selv om det er noget,
som mange medarbejdere gerne vil have.
Det kan være, hvis en attraktiv arbejdstidsaftale ikke dækker alle, men i praksis får
konsekvenser for alle, eller hvis folk bliver
misundelige på hinandens aftaler. På arbejdspladser, hvor kun nogle medarbejdere
har adgang til flekstid, er det ikke usædvanligt, at de øvrige medarbejdere kan udvikle
en form for flekstidsjalousi. Og hvem er det,
der typisk kan gyde olie på vandene? Det
er ofte tillidsrepræsentanten. Og det ved
ledelsen også.
- Det er klart, tilføjer Anna Ilsøe, at det
også betyder et pres på tillidsrepræsentanten og en stor udfordring. For hvis arbejdstiden bliver bestemt af ledelsen, og der opstår konflikter blandt medarbejderne, hvor
står man så selv? Men jeg mener, at det
først og fremmest er en mulighed for tillidsrepræsentanten, og hvis man kan gribe den,
vil man typisk opnå stor indflydelse både i
forhold til medarbejderne og ledelsen – i et
uformelt eller formelt samarbejde. *
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6 gode råd til tillidsrepræsentanten …
… der inddrages i at forhandle arbejdstid:

1:

Vælg formen med omhu
Overordnet skal arbejdstidsreglerne være balancerede og både matche arbejdets karakter, den måde, arbejdspladsen er indrettet på – i det her tilfælde
undervisning og koordinering af undervisning – samt medarbejdergruppen:
Hvordan ser flertallet af medarbejderne ud? Hvem er de? Hvor lang transporttid har de? Er det mænd eller kvinder? Har de børn?

2:	

Vælg evt. flere former på samme arbejdsplads

	
Næste træk er at se på, om der er mindretal, som afviger fra den store gruppe, har andre arbejdsopgaver eller levevilkår: Er der fx fem enlige mødre,
der ikke kan arbejde efter kl. 16, og skal der tages særlige hensyn til dem eller udvikles andre regler for dem?

3:	

Sæt grænser for fleksibiliteten
– fx i form af en timebank

	
Hvor meget over- og undertid må man spare op, og hvad skal der ske, hvis
tallet overskrides? Skal tillidsrepræsentanten tage det op, når et bestemt
under- og overtimetal er nået, eller skal status blot gøres op med bestemte
intervaller?

4:	

Søg inspiration fra andre,
men lad være med at kopiere deres aftale

	
Dan netværk med andre tillidsrepræsentanter, for arbejdstid er en dynamisk
størrelse, som skal tilpasses løbende, og her er man nødt til at få inspiration
udefra: Hvordan har andre løst udfordringerne? Men fald ikke for fristelsen
til at kopiere fra andre, da arbejdspladser er forskellige og kan have forskellige medarbejdergrupper med forskellige behov. Husk også, at det ikke er en
falliterklæring, hvis en aftale viser sig ikke at fungere i praksis, for det har
stort set alle arbejdspladser været igennem.

5:

Evaluer aftalen løbende

	
Hold hele tiden øje med, hvad der sker, så utilfredshed ikke hober sig op.
Vær i dialog med kollegerne om, hvordan det fungerer i praksis – er der noget, der skal ændres?

6:

Zoom ind og ud

	
Tag hensyn, hvis en kollega gerne vil have fri hver onsdag, men vær opmærksom på, om det påvirker en række andre medarbejdere: Hvis medarbejderen skal have fri hver onsdag, kan man ikke lægge møder den dag, og andre skal måske så være til stede hver onsdag. Derfor skal man zoome ind og
ud og finde en balance mellem individuelle og kollektive behov. Det er også
vigtigt at signalere, at tillidsrepræsentanten ikke kan løse alles problemer,
og at det er nødvendigt at finde en balance mellem gruppens hensyn og den
enkeltes.
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Underviser du i dansk på VUC?
Alfabeta tilbyder disse materialer specielt
udviklet til VUC:
• Skriv godt – skriv i genrer om de syv
vigtigste skrivegenrer på niveau G-D som
anvendes ved prøven i skriftlig dansk.

• Dyrk Dansk – ordklasser gennemgår alle
ordklasser med tilhørende opgaver.
Se uddrag og læs og meget mere om de
enkelte bøger på alfabetaforlag.dk

Se vores nye katalog på alfabetaforlag.dk
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• Dyrk Dansk (2008), Dyrk mere dansk (2013)
om de vigtigste danskfaglige genrer som
noveller, lyrik, eventyr, billeder, film og tv,
biografier, drama og sagprosa på niveau G-D.

