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begyndersystemer
til dU3
Modul 1: På vej til dansk
Modul 2: Videre mod dansk

“på allerhøjeste
kvalitetsniveau...”
“vil sætte nye
kvalitetsstandarder
for grundbøger i dansk
som andetsprog”.
Af anmeldelse fra Uddannelsesbladet 4/2012
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‘på vej...’

til dU2
Modul 1: Vi taler dansk 1

alle bøger dækker ministeriets 3 obligatoriske
emner for modulet:
• Arbejde
• Uddannelse
• Hverdagsliv / medborgerskab
gratis til bøgerne på www.synope.dk
• Lydfiler til praktisk udtaletræning
• Stort udvalg af supplerende øvelser
• Rettenøgle for selvstændigt arbejde

Randager 90, 2620 Albertslund
7020 2810, forlaget@synope.dk
www.synope.dk
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kort nyt
Brok kostede ikke jobbet

Elever kan lide håndværk og design

Din arbejdsgiver må ikke fyre dig, fordi du
brokker dig over forskelsbehandling. Det
har Ligebehandlingsnævnet afgjort i to sager. Det er første gang, der er faldet afgørelser om, at man ikke kan miste sit arbejde
alene af den grund, at man protesterer mod
forskelsbehandling.
Ligebehandlingsnævnet har i begge sager aktiveret et 10 år gammelt forbud mod
at blive udsat for "ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger", fordi man kræver ligebehandling.
Klagerne, der begge har udenlandsk baggrund, er blevet tilkendt kontante erstatninger.

Folkeskolereformen lancerer et nyt fag: håndværk og design. 10 skoler underviste på forsøgsbasis i det nye fag sidste år. Og eleverne synes, det er sjovt og udfordrende at arbejde med flere teknikker og materialer i faget, viser en opsamling, som Rambøll har lavet.
Undervisningsminister Christine Antorini (S) håber, at faget vil motivere flere unge til at
søge ind på erhvervsuddannelserne.
Faget bliver obligatorisk fra skoleåret 2016/2017, men skolerne kan udbyde det allerede fra august 2014.

Erhvervsskoler omstøder UU-vurderinger
Halvdelen af de unge, der bliver erklæret ikke-uddannelsesparate af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), får alligevel grønt lys til at begynde på en erhvervsuddannelse.
Mens gymnasierne i højere grad læner sig op ad UU-vejledernes vurderinger, omstøder erhvervsskolerne hver anden af de vurderinger, der siger ikke-uddannelsesparat.

Ledige tager samme kurser igen og igen
Næsten syv ud af ti ledige har lært at skrive cv og lede efter job i virksomhedsdatabaser mindst tre gange. Hver ottende ledige har nemlig taget
flere kurser med samme indhold, viser en undersøgelse, som Analyse Danmark har lavet for Ugebrevet A4.
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) ændrede ellers loven sidste efterår, så ledige kun kunne tvinges på det samme jobsøgningskursus én gang. Hun ville gøre op med ”den meningsløse aktivering”. Før da havde hver fjerde været på kurser med samme indhold.

EVA evaluerer avu
2009-reformen af almen voksenuddannelse (avu) er en succes. I hvert fald når det handler
om at målrette VUC til fagligt svagere kursister.
Det er den overordnede konklusion i en analyse fra Danmarks Evalueringsinstitut. Målretningen af avu til en ny sammensætning af kursister er lykkedes bedst i forhold til de voksne unge – og mindre i forhold til de tosprogede.
Rapporten konkluderer, at VUC har fået en række relevante redskaber, som fungerer.
Men den peger også på udfordringer som uudnyttede muligheder for supplerende, differentieret undervisning og et meget højt frafald.

Indvandrere bruger ikke uddannelser
Kun hver anden indvandrer med en videregående uddannelse fra sit hjemland har et job.
Og blandt dem er to ud af tre ansat i job, hvor de ikke udnytter den. Økonomer og ingeniører arbejder for eksempel som rengøringsassistenter eller opvaskere.
Af en rapport, som forskningsinstituttet KORA har lavet for Københavns Kommune, fremgår det, at 36 procent af de højt uddannede indvandrere siger, at dårlige danskkundskaber
er en afgørende hindring for dem.

25.000

Så mange kroner fik Den jyske Haandværkerskole i Hadsten for at sætte ekstra fokus på
bevægelse og elevernes sociale miljø. Det førte nemlig til Undervisningsmiljøprisen 2013.
Siden 2001 har alle uddannelsesinstitutioner skullet lave en undervisningsmiljøvurdering
– og bruge den aktivt. Lige siden har undervisningsministeriet i samarbejde med Dansk
Center for Undervisningsmiljø (DCUM) uddelt
prisen til skoler, der har ydet en særlig indsats
for at forbedre undervisningsmiljøet.
På vinderskolen i Hadsten kan eleverne
bruge faglokalerne hele døgnet, de har egen
sportsklub med sportshal, fitnesscenter, swimmingpool og en oplyst multibane, og de har
sociale arrangementer som fælles cafe og
temaaftener.
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Det er medlemmerne,
der lægger kursen

Af Hanne
Pontoppidan,
formand for
Uddannelsesforbundet

FORÅRET 2013 VAR historisk. Da de ikke via forhandling
kunne komme igennem med deres ultimative krav om ændrede arbejdstidsregler for alle lærere, besluttede vores arbejdsgivere i det offentlige at lockoute alle overenskomstansatte kolleger. Forløbet endte som bekendt med et lovindgreb, hvor et flertal i Folketinget dikterede vilkårene for
alle kommunale og statslige lærere. De nye regler gælder
fra august 2014.
For første gang nogensinde hjemsendte arbejdsgiverne
via lockout vores medlemmer. For de lockoutede betød det
fire uger uden løn, pensionsindbetaling, opsparing af ferie
m.m. Og de medlemmer, som arbejdsgiverne ikke kunne
lockoute, fordi de var tjenestemænd eller ansat på tjenestemandslignende vilkår, fik ligesom de lockoutede det efterfølgende lovindgreb trukket ned over hovedet.
Under lockouten trådte Uddannelsesforbundets beslutninger om konfliktstøtte og konfliktkontingent i kraft. Lockoutede medlemmerne fik tilbud om lån til at dække løntabet. Medlemmerne, som ikke var lockoutet, blev opkrævet
et ekstra konflikt- og solidaritetskontingent. Kontingentordningen letter samlet set de lockoutede kollegers økonomiske belastning ud fra et solidarisk princip.
Sådan har det altid været i den danske fagbevægelse.
I UDDANNELSESFORBUNDET ER det kongresserne, der
lægger linjen for organisationens udvikling og fastlægger
de prioriteringer, der skal styres efter. I min optik er det en
klar styrke ved en fagforening, at den fungerer på baggrund
af og i kraft af et veludviklet demokrati. Store beslutninger
træffes tæt på medlemmerne og efter en proces, hvor alle
medlemmer har haft mulighed for at give deres holdninger
til kende. Forbundet er summen af medlemmerne, og enhver
har mulighed for at øve indflydelse på de beslutninger, der
træffes, og på de mål, organisationen skal arbejde hen imod.
For os er det en meget stærk værdi, at medlemmerne
inddrages i de beslutninger, der er af afgørende betydning
for den enkelte. Derfor har både konfliktstøtteniveauet og
finansieringen af en konflikt i forbindelse med overens-

komstforhandlingerne i 2013 været grundigt debatteret op
til – og på – ikke mindre end to kongresser, før vi endte i
den nu overståede lockout.
Alligevel blev mange medlemmer meget overrasket, da
regningen for konflikten kom. Vi har modtaget både ros og
kritik for håndteringen af økonomien i forbindelse med konflikten. Nogle har skrevet, at de gerne betaler regningen,
fordi det var vigtigt, at vi ikke lagde os ned. Andre har skrevet, at det er mange penge at finde i det daglige husholdningsbudget, selv om de gerne vil være solidariske. Andre
igen er blevet så vrede over at skulle betale en regning, når
de på grund af deres ansættelsesform ikke selv havde været lockoutet, at de har klaget deres nød både til forbundet og til pressen.
Alle holdninger bør frem, for de beslutninger, der træffes, skal medlemmerne have ejerskab til. Alle kan ikke være
enige i alle beslutninger, men det er vigtigt, at alle føler, de
har haft mulighed for at påvirke beslutningerne.
NU KENDER VI omfanget af lockouten, og der tegner sig et
billede af den samlede udgift, det har betydet for forbundet
– og dermed for medlemmerne. Hovedbestyrelsen har valgt
at indkalde til en ekstraordinær kongres den 5. oktober, så
vi i fællesskab kan tage stilling til, hvordan vi efter lockouten
og lovindgrebet kommer videre – økonomisk og strategisk.
Der er behov for – ud over konfliktøkonomien – at
drøfte, hvordan vi som organisation både lokalt og centralt
kan bakke alle medlemmer op, når de nye arbejdstidsregler træder i kraft. Vi vil komme til at opleve en meget forskellig hverdag fra arbejdsplads til arbejdsplads, og Uddannelsesforbundet skal have power til at støtte op uanset udfordringens karakter.
Jeg vil opfordre alle medlemmer til at deltage på de
kommende generalforsamlinger i sektionerne og på valgmøderne i foreningerne, for det er her, man får indflydelse
på de spørgsmål, vi skal behandle på kongressen. Og det
er spørgsmål, der vedrører alle medlemmers dagligdag.
Læs mere på www.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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Forsiden: Flere end 1.000 unge fra 53 lande deltog i WorldSkills i
Leipzig i begyndelsen af juni. De danske deltagere kom hjem med
sølv (Mathias Nielsen, murer fra Herningsholm Erhvervsskole) og
bronze (Mathias Bliksted Vigsøe Frimor, vognmaler fra Silkeborg
Tekniske Skole) og hele ni medallions of excellence.
Se navne, fotos m.m. på skillsdenmark.dk
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kort nyt
7-trins-skalaen får gode karakterer

"Jeg synes, det er så skræmmende, at flere politikere i den forgangne uge har omtalt erhvervsskolerne som "sidste udvej".
Hmmmm, det mest skræmmende er, at der KUN er 18 mennesker i folketinget, der ikke har en akademisk uddannelse. (...) Jeg
mener, erhvervsskolerne er det vigtigste for vores land. Håndværksfagene er det, der holder landet sammen, ikke "Jeg-tænker-mig-til-resultat-typerne". Det er sgu ikke tømreren, mureren,
sosu-assistenten og sygeplejersken, der har skabt finanskrisen,
det er dem med de "fine uddannelser". Hænderne op af lommerne, folkens, så skal vi vise dem, hvordan man bygger et land –
ikke tænker sig til det. Vær stolt af at være håndværker, JEG er
stolt af jer! Del gerne."

7-trins-skalaen, som for syv år siden afløste 13-skalaen, fungerer godt og kan anvendes internationalt. Men
der er fortsat plads til forbedring, konkluderer en evaluering fra Danmarks Evalueringsinstitut.
Skalaen er med til at give en sikker differentiering
i karaktergivningen, og censorerne er tilfredse med
trinbeskrivelserne og koblingen til de faglige mål. Internationalt kan den sammenlignes med ECTS-skalaen, og det fremhæves som p ositivt, at undtagelseskarakteren 13 er afskaffet.
Trods gode erfaringer er der dog løbende behov for,
at nye og mindre erfarne censorer og undervisere introduceres til skalaen, og at der på alle uddannelser er
brugbare og dækkende mål- og karakterbeskrivelser.

Skyd genvej med ny guide
Hvad er det nu med anerkendelse – og konflikter?
Pauser og møder? Ledelse og trivsel? En nye miniguide fra BrancheArbejdsmiljøRådene giver både
overblik og en hurtig genvej til værktøjer, der sikrer et
godt arbejdsmiljø.
Hent den på: arbejdsmiljoweb.dk/miniguide

Jim Lyngvild, designer, forfatter og modekommentator,
på sin Facebook-profil midt i juni.

"Fremtidens arbejdsmarked afhænger i høj grad af, om det lykkes os
at genrejse erhvervsuddannelserne
og give dem stoltheden tilbage."
Ejner K. Holst, LO-sekretær

Skolerejse til Barcelona • Med fly, 5 dage/4 nætter

Studiebesøg: Besøg på Cava-fabrikken Codornui • Besøg på tøjfabrikken Mango • Besøg på universitetet i Barcelona

• PRAG • med fly • 5 dage/4 nætter ........................................
• WIEN • med fly • 5 dage/4 nætter .........................................
• NEW YORK • fly • 7 dage/5 nætter .........................................
• dublIN • med fly • 5 dage/4 nætter ......................................

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

1.765
1.795
5.995
2.175

Ophold i flersengsengsværelser på hostel

Kontakt Vibeke
på tlf: 46 91 02 59
vije@team-benns.com
www.team-benns.com

Mød os på
facebook.com/TeamBenns

barcelona
m. fly fra kr.

2.555
pr. person

Gør avu DIGITaL

Systime kan nu også tilbyde
at gøre undervisningen på din
skole digital.
Det er nemt og enkelt
Vi gør det nemt for skolen og
åbner op for udgivelserne med
en digital skoleaftale.
Ingen eNøgleadministration!
Nem adgang med:

Ring eller skriv for en uforpligtende snak om, hvordan I
kommer i gang med iBøger®.

Kontakt: Gitte Færch
Salgschef
Mail: gfn@systime.dk
Tlf.: 8620 3151

Læs mere om iBøger® på iBog.systime.dk

Se TITLerne på S. 10 oG 11
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DOM OM ARBEJDSTID UNDER LOCKOUT

Nyt
videncenter for
folkeoplysning

De lærere, der var lockoutet i foråret, har ikke krav på at få opgjort deres arbejdstid ved lockoutens begyndelse. Sådan lyder dommen fra Arbejdsretten i den sag, Lærernes Centralorganisation (LC) anlagde mod KL og Moderniseringsstyrelsen.
LC mente, at lockouten kunne sidestilles med en opsigelse, og at de berørte lærere derfor havde krav på at få opgjort deres arbejdstid, mens KL og Moderniseringsstyrelsen påstod,
at der kun var tale om en suspendering af ansættelsesforholdet. Arbejdsretten var uenig i
LC's påstand og konkluderede, at skolerne ikke er forpligtet til at opgøre lærernes arbejdstid.
LC krævede også, at arbejdstidsopgørelsen for lockoutperioden skal medregnes i den samlede arbejdstidsopgørelse med det antal timer, der var planlagt inden lockouten. Her gav Arbejdsretten LC medhold på det kommunale område, men ikke på det statslige område. Lærere, som er ansat i staten, får i stedet opgjort deres arbejdstid under lockouten med 7,4 timer
per dag, uanset hvor mange timer der var planlagt før lockouten.

19/6-2013

Arbejdermuseet indsamler lockout-materiale
Forårets lockout var en af de største arbejdskonflikter i mange årtier, og blandt andet derfor
har den historisk interesse. Det mener Arbejdermuseet, som opfordrer alle, der har materiale liggende fra lockouten, om at aflevere genstande, film, fotos, plakater og lignende i museumsbutikken. Materialerne skal bruges til at formidle og dokumentere lockouten for nuværende og fremtidige generationer.

Hvordan bidrager folkeoplysningen til læring og medborgerskab? Og hvordan kan der
udvikles nye muligheder inden
for området? De spørgsmål
bliver det efter al sandsynlighed lettere at besvare, når et
nyt Videncenter for Folkeoplysning, Vifo, får samlet viden
og overblik.
– Nu får vi med Vifo mulighed for at få en dybere viden
om det brede folkeoplysningsområde og endnu mere kvalificerede drøftelser af folkeoplysningsområdet. Jeg ser derfor frem til at se de første analyser og den debat, de skaber,
siger kulturminister Marianne
Jelved (R).

26/6-2013

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

11 MILLIONER

TIL AMU-PROJEKTER
Flere ufaglærte og faglærte skal benytte sig af AMU-kurser, når de skal
opkvalificeres. Derfor har Ministeriet for Børn og Undervisning netop givet 11 millioner kroner til syv forskellige udviklingsprojekter, som skal synliggøre mulighederne ved AMU på en nytænkende og innovativ måde.
Pengene kommer fra den Tværgående Udviklingspulje, som er målrettet efteruddannelsesudvalg og udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, og de udvalgte projekter har alle fokus på enten systematisk brug af
AMU eller synliggørelse af AMU’s styrker.
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Rystet over dom for racisme
Selvom Ligestillingsnævnet og byrettens dommere siger noget andet, er det ikke
racistisk at bede en ernæringselev med muslimsk baggrund om at smage på retter med
svinekød, mener medarbejdere og ledelse på UCH – Uddannelsescenter Holstebro.
{ A f Ja n K aa r e }

E

r det en god idé at blive bager, hvis
man lider af melallergi, elektriker,
hvis man er farveblind, eller tømrer,
hvis man lider af højdeskræk? Den slags
spørgsmål svirrer i luften, når medarbejderne på UCH – Uddannelsescenter Holstebro får en snak.
Årsagen er, at uddannelsescentret har
fået først Ligestillingsnævnets og siden byrettens ord for, at det er forkert at sige til
en elev, at man skal kunne smage på retter med svinekød, hvis man vil tage en uddannelse som ernæringsassistent.
– Det er en meget ubehagelig situation,
vi er kommet i, siger tillidsrepræsentant Birgit Vind Madsen.
– Som medarbejdere har vi hidtil lagt
vægt på, hvad der er fagligt forsvarligt, når
vi har rådgivet elever. Nu skal vi hver gang
overveje, om vi kan risikere at krænke nogens religion eller på anden måde overtræde ligestillingsreglerne.
I de mange år, hvor hun har undervist på
afdelingen Mad Til Mennesker, der er indgang til uddannelsen som ernæringsassistent, har Birgit Vind Madsen aldrig været
udsat for en tilsvarende sag.
– Vi har før haft muslimske elever på
indgangen Mad Til Mennesker, men hvis
man ikke vil tilsmage maden, synes jeg af
et ærligt hjerte, at det er forbundet med
mange besværligheder at tage en uddannelse inden for indgangen, når jeg tænker
på, hvor mange madvarer vi har, hvori der
indgår svinekød eller svinekødsprodukter,
siger tillidsrepræsentanten.
Skal smage på maden
Forhistorien kort: En kvindelig elev på grundforløbet beder om et møde med studievejledningen. Eleven, der er født i Libanon og
opvokset i Danmark, får at vide, at det faglige udvalg for ernæringsassistentuddan-

nelsen og gastronomuddannelsen kræver,
at alle elever skal smage på maden, og at
det er en regel på uddannelsen, at man skal
smage på alt. Hvis hun ikke vil det, bør hun
tage en anden uddannelse. Eleven optager
– uden at studievejlederen ved det – samtalen på bånd. Hun dropper kort efter ud
af uddannelsen og klager efterfølgende til
Ligestillingsnævnet, fordi hun føler sig udsat for racisme.
Selv om uddannelsescentret kan dokumentere oplysningerne fra det faglige udvalg, giver Ligestillingsnævnet eleven ret,
fordi hun kan henvise til, at undervisningsministeriet oplyser, at der i uddannelsen
ikke er krav om, at man skal smage på alt.
Ligestillingsnævnet beslutter, at skolen
skal betale 75.000 kroner i erstatning til eleven. Beløbet er siden sat ned til 40.000 kroner
i byretten i Holstebro, men den tidligere elev
har anket afgørelsen for at få et større beløb.
– Vi accepterer dommen, selv om vi ikke
er enige, men vi står med et dilemma, siger
Svend Ørgaard, direktør på UCH.
– Vi ville ikke leve op til vores opgave
som uddannelsessted, hvis vi fortalte eleverne, at de kan servere mad, som de ikke
har smagt på. Det bliver meget svært at få
en læreplads med den holdning.
Ingen tvang
UCH vil ikke ændre radikalt på uddannelser eller studievejledning, men ligeglad med
rettens afgørelse er man ikke.
– Vi mener ikke, at vi har tvunget nogen
til at smage på svinekød, men sådan er det
blevet fremstillet af den tidligere elev. Derfor må vi fremover gøre det meget tydeligt, at det er frivilligt, siger Svend Ørgaard.
Situationen har fået mundvigene til at
vende nedad på medarbejdere og ledere
på UCH, og den har været særdeles ubehagelig for de involverede.

– De af mine kolleger, der har været berørt af sagen, har ikke haft det godt med at
skulle optræde som vidner i retten. Vi er rystede over, at et møde bliver optaget, uden
at de involverede medarbejdere fik det at
vide. Vi har en klar fornemmelse af, at der
var et bevidst formål med at bede om samtalen, siger Birgit Vind Madsen.
For fremtiden bliver det vanskeligt at tage
en alvorlig samtale med eleverne.
– I det konkrete tilfælde havde lærere
og studievejleder flere gange snakket med
eleven om, at hun havde et stort fravær, og
at hun ikke virkede interesseret i uddannelsen. Vi kan ikke undgå en gang imellem at
skulle tage den slags samtaler, men kommunikationen bliver anspændt og besværlig, når det kan ende sådan et forløb, siger
tillidsrepræsentanten.
Uddannelsesbladet har været i kontakt med
den involverede elev, der ikke ønsker at
udtale sig. *

Ministeriet har ordet
Undervisningsministeriet:
”Det er helt naturligt, at man som
led i tilberedning af mad smager
på maden for at vurdere, om maden er velsmagende og kan serveres. Der er i uddannelsen dog
ikke krav om, at man skal smage
på alt. … Hvis man eksempelvis
er allergisk eller af religiøse årsager ikke kan smage på bestemte fødevarer, kan man aftale med
skolen eller praktikvirksomheden, hvordan en smagsvurdering
i disse tilfælde kan finde sted.”
(Brev fra Jørgen Torbjerg Møller, kontorchef i undervisningsministeriet,
til den tidligere elev på UCH – Uddannelsescenter Holstebro)
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▼ Det er fint at prøve lidt af hvert
og få en bredere viden, end hvis
jeg havde sat gipsvægge op for det
samme firma hele vejen, siger
Lasse Meelby Larsen, der uddanner sig til tømrer.

En
indsats
der
virker
Flere delaftaler og glade mestre
og lærlinge. Det opsøgende arbejde
gav pote i Københavns Tekniske
Skoles praktikcenter-forsøg.
{ A f S i g n e Lu kowsk i – Foto : M i kkel Ø st e r g aa r d }

▼ Vi skal ikke bare bygge noget op, som vi river ned igen.
Hvis vi ikke har nogle gode opgaver, så ryger kvaliteten,
siger SKP-instruktør Ravn Hamberg.
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P

raktikcentre er et centralt element i
regeringens kommende reform af erhvervsuddannelserne. Reformen skal
øge kvaliteten i erhvervsuddannelserne ved
blandt andet at sikre, at alle som påbegynder en uddannelse, også får mulighed for
at gennemføre den. Og det er her, praktikcentre kommer ind i billedet. De skal nemlig hjælpe eleverne med at komme i virksomhedspraktik og fungere som en forlængelse af skolepraktikken i de perioder, eleven ikke har en uddannelsesaftale.
På Københavns Tekniske Skole (KTS)
har de siden sidste sommer og frem til julen 2012 kørt et forsøg med netop sådan
et praktikcenter. Skolepraktikafdelingerne
fra tømreruddannelsen i Rødovre, Herlev
og Nørrebro oprettede et center, som skulle
planlægge og koordinere en modulopbygget
tømreruddannelse for elever i skolepraktik
(SKP). Virksomhederne kunne så byde ind
med opgaver af kortere eller længere varighed, og centeret fandt en lærling, som manglede netop den type opgave i sin uddannelse.
Modellen fungerede: I den periode, forsøget kørte, blev der indgået 50 procent

flere delaftaler inden for træfagenes byggeuddannelse end året før.
Mit eget lille datingbureau
At projektet blev så stor en succes, skyldes primært det opsøgende arbejde, skolepraktikinstruktørerne lavede. Ravn Hamberg fra KTS Rødovre var en af de helt store
drivkræfter bag projektet, og han var ude
at banke på døren hos rigtigt mange virksomheder.
– Jeg var rundt at besøge en masse
mestre og lave aftaler, både delaftaler og
korte aftaler. Så fandt jeg de rigtige skolepraktikelever og sendte dem ud til samtale eller virksomhedsforlagt undervisning.
Man kan næsten sige, jeg havde mit eget
lille datingbureau, fortæller han.
Ravn Hamberg sørgede også for at rådgive virksomhederne om de regler, der følger med at have en lærling, og skolens kontor udfyldte kontrakterne, så det administrative arbejde blev reduceret så meget som
muligt for mestrene. I Rødovre betød det,
at SKP-afdelingen gik fra at have omkring
40 elever til blot en håndfuld.

Flere mestre giver perspektiv
Ravn Hamberg er ikke i tvivl om, at det blandt
andet var muligheden for at indgå korte aftaler med lærlinge, der fik flere virksomheder til at bide på:
– Økonomien skal hænge sammen for
virksomhederne, og det er ikke altid, de kan
se, at der er arbejde et halvt år frem i tiden.
De vil gerne have lærlinge, men de vil ikke
binde sig for en hel periode. Derfor ser vi
også flere og flere korte aftaler inden for
bygge- og anlægsbranchen.
For eleverne giver de mange korte aftaler mulighed for at komme ud i forskellige
virksomheder, og det er der også læring i,
mener SKP-instruktøren.
– Hvis du er ude hos tre forskellige mestre, får du set, hvordan de hver især gør
tingene, og det kan være rigtigt lærerigt.
Men det giver samtidig noget usikkerhed,
når man kun har en aftale for en begrænset periode.
God skolepraktik, dårlig løn
Lasse Meelby Larsen på 24 år er ved at
uddanne sig til tømrer. Han har arbejdet
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i fem forskellige virksomheder i løbet af
sin praktik.
– Det er fint at få prøvet lidt af hvert, for
det har givet mig en bredere viden, end hvis
jeg bare havde sat gipsvægge op for det
samme firma hele vejen igennem, siger han.
Han er glad for skolepraktikken som et
alternativ til at gå hjemme, men ville hellere have haft en fuld uddannelsesaftale.
Det skyldes dog primært økonomien og
ikke det faglige indhold i skolepraktikken.
– Hvis man bare spørger og engagerer
sig, så kan man sagtens få lov til at lave en
masse spændende ting i skolepraktikken,
men man får jo nærmest ingen løn for det,
siger Lasse Meelby Larsen.
Praktikcenter skal være som en
virksomhed
Forsøget med praktikcenteret sluttede ved
udgangen af december, men på trods af de
gode erfaringer er der ingen planer om at
videreføre ideen lige nu. Det ærgrer SKPinstruktøren:
– Vi kunne se, at det opsøgende arbejde
virkede, og jeg undrer mig lidt over, at man

ikke har kørt det videre. Men alle er lidt i
venteposition lige nu, indtil vi har set en bekendtgørelse om praktikcentre. Ingen ved,
hvor det lander henne, og derfor vil man
ikke sætte for meget i gang, lyder det fra
Ravn Hamberg.
Skolen nyder dog stadig godt af hans
opsøgende arbejde, for flere af mestrene
ringer fortsat, når de har behov for ekstra arbejdskraft i en periode. Og selv om
de ikke længere kalder det et praktikcenter, kører SKP-afdelingen stadig i vid udstrækning sådan, som et praktikcenter vil
komme til at køre i fremtiden, hvis man spørger Ravn Hamberg.
Det betyder blandt andet, at skolen forsøger at drive SKP-afdelingen som en virksomhed, og det er helt i tråd med anbefalingerne fra regeringens erhvervsuddannelsesudvalg.
– Vi skal have noget arbejde, der ligner
det, man har i en rigtig virksomhed. Vi skal
ikke bare bygge noget op, som vi river ned
igen. For hvis vi ikke har nogle gode opgaver,
så ryger kvaliteten, siger Ravn Hamberg. *

I Dagbladet Politikens
spørgeskemaundersøgelse blandt
landets erhvervsskolelærere (se
Uddannelsesbladet nr. 6-7, juni-juli
2013) blev lærerne også spurgt om deres
holdning til praktikcentre:
Lærerne på erhvervsskolerne er meget
usikre på, hvad de skal mene om de nye
praktikpladscentre og fordeler sig nogenlunde ligeligt i spørgsmålet om, hvorvidt
centrene vil forbedre jobmulighederne for
eleverne eller ej.
En af de mere positive faglærere skriver,
at ”vi kan bruge praktikcentre til at modne de elever, der ikke kan få en rigtig praktikplads fra dag ét”. Og en anden mener,
at hvis de bliver brugt rigtigt, ”har vi en
unik mulighed for at hæve danske håndværkere op i niveau”.
Flere skriver dog, at succesen afhænger af,
hvordan centrene kommer til at fungere,
og hvor udbredte de bliver. Hvis de får en
stor geografisk udbredelse, ”vil det øge
gennemførelsen”, mens det vil øge frafaldet, hvis de bliver centraliserede, så eleverne skal rejse langt efter dem, skriver
flere. Men endnu flere skriver, at ”skolepraktik ikke er et udtryk for virkeligheden i en virksomhed”, for som en konstaterer: ”Man kan ikke slå søm i med ordet
Hammer”.

Valg af delegerede
Lærernes a-kasse afholder valg af delegerede i sektion 3 (Uddannelsesforbundet)
i løbet af september/oktober måned 2013
I følge vedtægtens § 20, opstiller organisationen (Uddannelsesforbundet) kandidater. De kandidater, som
er opstillet, vil efterfølgende fremgå af Lærernes a-kasses hjemmeside.
Herudover kan 50 medlemmer af sektionen opstille en kandidat. Kun medlemmer af Lærernes a-kasse kan
være stillere, og man kan kun være stiller for én kandidat.
Der skal vælges 3 delegerede i Uddannelsesforbundet.
Fristen for opstilling af kandidater udløber den 1. oktober og skal senest anmeldes til Lærernes a-kasses
hovedbestyrelse den dato.
Opstilles der flere kandidater end det tildelte antal, indkalder hovedbestyrelsen til valgmøde i september/
oktober.
De nyvalgte delegerede tiltræder d. 1. januar 2014, og valget gælder for 2 år.
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og elever.
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De siger, jeg er
undervisningsminister
nummer to

uddannelsesbladet 08-2013

Marianne Jelved er bekymret for økonomiseringen af tænkningen
på uddannelsesområdet og har netop fremlagt sine visioner for
folkeoplysningen som det, der kan være modtrækket. Men har en
kulturminister overhovedet nogen indflydelse på, at for eksempel
daghøjskolerne kommer ind i uddannelsesvarmen igen?

{ A f D o rt h e P le c h i n g e r – Foto : N i c o las To b i as Føls g aa r d }

H

un var minister for snusfornuft og
økonomiske realiteter som økonomiminister i Nyrup-regeringen,
men Marianne Jelved har nu ansvaret for
de mere højstemte visioner som kulturminister. Og her har hun netop fremlagt sine
visioner for hele folkeoplysningsområdet,
Folkeoplysning 2.0, hvor hun ser en fornyelse som svaret på fremtidens store og
mange udfordringer.
– Vi er i en periode, hvor der sker rigtig
meget i verden omkring os og i Danmark.
Vi er meget tættere på hinanden end nogensinde før på grund af medierne, vi rejser
mere og samarbejder på kryds og tværs –
også i uddannelsessektoren generelt. Derfor må vi spørge os selv, hvad tidens udfordringer er for Danmark? Og det, mener jeg,
er en klar opgave for højskolerne og folkeoplysningen at forholde sig til, hvis de vil
leve op til det, der er ideen med de to områder: At bidrage med en dannelse af nutidens mennesker til en fremtid, vi ikke kender, men hvor vi kan se udfordringerne, siger Marianne Jelved.
Vi har mødt ministeren for at høre hende,
om der overhovedet er en fremtid for folkeoplysningen med feststemte ord som dannelse og demokratisk bevidsthed i en benhård og ofte meget snorlige uddannelsesverden med blikket stift rettet mod knivskarpe kompetencer og et aggressivt arbejdsmarked?
Ja, lyder det enkle svar, og Marianne Jelved forklarer uddybende, at netop folkeoplysningen og højskolerne efter hendes mening har bidraget til det danske demokrati

og den måde, vi har indrettet os med det
på. Der ligger i virkeligheden utrolig meget
demokrati i forenings-Danmark, mener hun,
for der findes ikke det menneske i Danmark,
som ikke er medlem af mindst én forening:
– Så snart der opstår et problem, danner du en forening med en formand, kasserer og en revisor, og så kører det. Det er en
demokratisk dannelse, der vil noget, og den
er meget udtalt i Danmark. Det er vigtigt,
at det fastholdes. Men det er også vigtigt,

S o m s i t u at i o n e n e r l i g e n u ,
e r d e t b e d st e , je g ka n s i g e
t i l dag h øjsko le r n e , at d e
skal v i se , at d e fak t i sk ka n
lø f t e e n o p g av e , s o m b r i n g e r
d e n le d i g e i r e t n i n g a f e n
ko mpe t e n c e g i v e n d e u d da n n else
elle r i a r b ej d e .

at vi besinder os på, at verden er global, og
at vi lever i et skæbnefællesskab med andre i andre lande og også har en europæisk identitet. Også det kræver demokratiske
løsninger. Så hvad er Danmarks rolle i den
globale verden – hvad kan vi bidrage med?
Hvordan skal folkeoplysningen hjælpe
med det?

– Det er folkeoplysningens sag – ikke en
ministers – for det er en drøftelse af, hvilke
temaer og emner, der er vigtige. Jeg kan
skrive om det, stille forslag om det, jeg kan
prøve at påvirke opinionen – og det vil jeg
da gerne gøre. Men den konkrete folkeoplysning, og hvordan den tilrettelægges, er
jo helt i hænderne på det enkelte oplysningsforbund eller den kreds, som har valgt
at bruge folkeoplysningsloven. Det er den
frihed, som jeg vil hæge om til enhver tid.
Så du giver bolden op til dem?
– Ja.
Ville du ønske, at du havde mere indflydelse på uddannelsestankegangen i forhold til det, folkeoplysningen kan give?
– Når man sidder i en folketingsgruppe,
har man selvfølgelig indflydelse på, hvad den
mener på uddannelsesområdet, så den vej
rundt kan jeg bestemt være med til at overbevise andre om noget. Derfor er jeg også
stærkt tilfreds med det, der er sket på folkeskoleområdet lige nu. Men jeg har opdaget,
at rigtig mange ude i det danske samfund
ikke mener, at folkeoplysningen og folkehøjskoler er kulturstof. De siger, det er undervisning, og at jeg er undervisningsminister nummer to. Det, mener jeg, er udtryk
for en manglende historisk viden, for netop
de to områder har været med til at skabe
det samfund, vi har i dag. For mig er det
derfor en del af vores kultur, ligesom Holberg, H.C. Andersen og Kirkegaard er det.
Der er vel også elementer fra folkeoplysningstraditionen i uddannelsessystemet, som for eksempel ønsket om at give
dannelse…?
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– Og demokrati. Du skal også huske på
demokrati, åndsfrihed og ligeværd… Det
er fuldstændig korrekt, at der er elementer og afsmitning herfra. Men det er der jo
også på civilsamfundet som sådan, og det
består af foreningsdanmark og har skabt
rigtig mange af de institutioner, vi har i dag,
som vi betragter som selvfølgelige – biblioteker for eksempel. Så efter min opfattelse er det kulturpolitik, og derfor er folkeoplysning og folkehøjskolerne også en del
af kulturpolitikken. De er ikke adgangsgivende, der er ikke eksamen, og de skal ikke
aflægge bevis på at have gennemgået et
bestemt stof. Det er folkeoplysningen, der
har samlet folket, og den almendannelse,
der ligger der, er en del af den historie, vi
har med i vores rygsæk.
Men bliver visioner og planer på folkeoplysningsområdet ikke nemt sådan lidt
festtaleagtige, når det ikke bliver et mere
integreret element af uddannelsesområdet?
– Nej, for hvis det gør det, vil man spørge,
hvad der så skulle være i vejen for at tage
en eksamen på en højskole. Det ville jeg da
også gøre, men som politiker vil jeg også
spørge, hvorfor man skulle det, når det er
dyrere end på et hf-kursus. Derfor kan man
sige, at man fastholder folkeoplysningen og
folkehøjskolen med en bestemt opgave og
en bestemt frihed, som andre uddannelsessteder ikke har, og at de nøjagtigt selv kan
bestemme, hvad der skal foregå.
Daghøjskolerne har bolden
Du har lige meldt ud, at du vil gøre det lettere at oprette højskoler. Har du nogen planer om også at ændre folkeoplysningsloven,
så daghøjskolerne igen får en selvstændig
lov? Antallet af dem er stærkt reduceret, efter at de i 2002 kun blev en paragraf i folkeoplysningsloven, og efter at kommunerne
nu kun ”kan” støtte daghøjskoler.
– Det ligger ikke i regeringens lovprogram, så det er der ingen planer om på nuværende tidspunkt. Men hvad er den reelle
hindring? Hvis en kommune ikke mener, at
daghøjskolen har en form, der gør det relevant at bruge den til at løfte den kæmpestore opgave med voksne, der er ledige,
er det jo svært at pålægge den det. Vi vil
netop i regeringen lempe reglerne, så kommunerne får større frihed til at indrette sig,

som de mener er rigtigt. Som situationen
er lige nu, er det bedste, jeg kan sige til
daghøjskolerne, at de skal vise, at de faktisk kan løfte en opgave, som bringer den
ledige i retning af en kompetencegivende
uddannelse eller i arbejde, siger Marianne
Jelved og peger på, at de frie grundskoler, specialefterskolerne og efterskolerne
på samme måde som daghøjskolerne har
været meget pressede gennem de seneste 10-15 år, men at de derfor har haft folk
til at evaluere, hvad denne undervisningsform bidrager med: Hvad kan disse skoler,
hvad er det, de gør, og hvad er det for en
pædagogik, der virker? Og det har de så
fået dokumenteret hos uafhængige institutioner og mangfoldiggjort, forklarer hun.
Opfordrer du daghøjskolerne til også
at vise, hvad de kan, for i højere grad at
blive brugt?
– Ja. Men jeg kan ikke garantere noget
– heller ikke, at der er et vist antal højskoler
eller oplysningsforbund om ti år. Det afhænger af, hvad man putter i dem. Det er igen
en del af den der kæmpe generøse frihedstradition, vi har – at mindretal kan indrette
sig, så de kan dyrke interesser, som de har
fælles med andre, men som flertallet ikke
nødvendigvis deler. Den frihedstradition er
afhængig af, at der ikke er en myndighed,
der dikterer, hvad man skal gøre. Og det er
den, der er deres styrke, hvis de kan gribe
den udfordring, som samfundet står over
for, med den gruppe af borgere, som gerne
vil bruge de muligheder, der ligger i for eksempel daghøjskolerne. Derfor er det vigtigt
for daghøjskolerne at vise, hvad de faktisk
kan præstere under folkeoplysningsloven.
Og det skal de kunne, før der vil blive
tale om lovmæssige ændringer?
– Jeg skal jo vide, hvad der er brug for
at ændre. Og det kan jeg ikke, før de kommer og siger, at nu har vi undersøgt det og
kan se, at det og det er vi fantastisk gode
til – og vi kunne være endnu bedre, hvis loven bliver indrettet sådan og sådan.
Så vil du være lydhør?
– I hvert fald snakke med dem om det.
Om jeg så kan overbevise en regering eller
et folketingsflertal om det, er jo en anden
sag, ikke? Men der er en grund til, at man
har ændret folkeoplysningsloven på området – der er sket nogen ting, som har vist

Lærertal
i frit fald
Daghøjskoleaktivitet og dermed antallet af daghøjskolelærere er faldet støt siden midten af 1990'erne.
Det illustreres af, hvor mange daghøjskolelærere, der er i Uddannelsesforbundet (1997-2003 er tal fra
det gamle LVU):
1997: 1175 lærere
2000: 1027 lærere
2001:

894 lærere

2003:

781 lærere

2013:

428 lærere

nogle uhensigtsmæssigheder administrativt. Og højskolerne, tilføjer hun, har faktisk
også vist gennem undersøgelser, at de bidrager til, at unge bliver afklaret og derfor
har nemmere ved at finde ind i det kompetencegivende uddannelsessystem og også
– ser det ud til – er bedre til at gøre studiet
færdig på normeret tid.
Men denne mulighed for afklaring sker jo
også på produktionsskoler og daghøjskoler?
– Det er jeg fuldt bevidst om. Men der
er heller ingen lov, der siger, hvor mange

uddannelsesbladet 08-2013

højskoler, der skal være, eller at hver kommune skal have en. Så der er intet ”skal”
forbundet med kommunernes brug af daghøjskolerne, men et ”kan”, og det betyder,
at der er nogle frihedsgrader, som nogle
kan bruge.
Og hvordan med flex-uddannelsen – har
folkeoplysningen og daghøjskolerne efter
din mening en plads i dem, eller skal de
kun bestå af elementer fra de mere kompetencegivende uddannelser?
– Nej, sådan behøver det altså ikke at

være. Jeg mener stadigvæk, at daghøjskolerne har en frihed til at prioritere og støtte
deltagerne, men det forventes selvfølgelig, at der også foregår en dannelsesproces og en eller anden forøgelse af kompetencen til at håndtere de unges liv og fremtid. Man kan sige, at de kan udfylde en opgave, som ellers formentlig ville have været svær at løse.
Vil du arbejde for det? Eller må du bare
vente på et udspil fra de øvrige ministre,
hvor du kan byde ind?

– Alt, der foregår i ministeriet, foregår
i en dialog. Man vil meget sjældent se, at
jeg lægger noget ned over nogles hoveder,
som ikke er forberedt i en dialog med interessenter og politiske kolleger. Det, tror
jeg, tjener sagen bedre end noget, der kommer som et diktat fra en meget klog, centralt placeret person, siger Marianne Jelved og tilføjer hurtigt:
– Det var altså ironisk ment, det her … *
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DU 3

Modul 1
af Fanny Slotorub og Neel Jersild Moreira

Puls 1 – grundbog

17577-UDB8-2013-BureauLIST.dk-Forbehold for prisstigninger og trykfejl. Priser er ekskl. moms

						med interaktivt website
Hvad?

Hvor meget?

Puls-serien har fået endnu et medlem – Puls 1, et
begyndermateriale til kursister på DU 3. Samme
høje kvalitet som Puls 2 og Puls 3 med mange
forskellige og inspirerende opgaver. Som noget nyt
er der til denne bog desuden udviklet et interaktivt
website. Her kan kursisterne arbejde videre med
et bestemt fænomen, som de har arbejdet med på
holdet, det være sig alt lige fra ordforråd knyttet til
emnet, sproghandlinger, udtale af problemlyde,
inversion osv.

Websitet indeholder så meget stof, at der er udfordringer til alle kursister, både til den kursist, der
har brug for mere tid og den, der arbejder hurtigt.
Samtidig med at kursistens individuelle tempo og
indlæringshastighed tilgodeses, skabes der også mulighed for i de enkelte opgaver både at ”dykke” og
at ”skøjte”, – at fordybe sig i et område, eller hurtigt
repetere området for derefter at gå videre.

I slutningen af hvert kapitel er der i forbindelse med
repetitionssiden i bogen en test som laves på websitet. Testen repeterer kapitlets ordforråd samt grammatiske fokusområder.

Hvordan?
Kursisterne opretter sig selv på sitet med deres egen
e-mail-adresse. Det er enkelt, og skulle man glemme sit password, kan man nemt få et nyt med det
samme.

Hvorfor?
Grundbogen er bygget op omkring emnerne Introdansk, Hverdag, Familie, Bolig, Mad og indkøb,
Året rundt og Fritid. Websitet indeholder et væld af
forskellige opgavetyper i forlængelse af disse emner,
og fungerer som en virtuel sparringspartner, hvor
kursisterne hjemme (eller på holdet) kan konsolidere
og maksimere udbyttet af undervisningen.
For kursisterne er sitet en enestående mulighed for
at øge progressionen på en sjov, varieret og udbytterig måde. For læreren giver websitet mulighed for
en mere fleksibel undervisning, når man ikke skal
bruge så meget tid på at gennemgå hjemmearbejde.

Grundbog inkl. website kr. 289,Lærervejledning kr. 365,-

Opgavetyper på websitet
Ordforråd/glosetræning
Kursisterne arbejder med indlæring af de gloser,
der er nødvendige for at kunne arbejde med emnet.

Grammatikøvelser
Kursisterne arbejder med de grammatiske områder, der er relevante for dagens/ugens arbejde,
eller de områder, de har svært ved. Der er bl.a.
opgaver til træning af ordstilling, spørgsmål, pronominer, substantiver, verber og tempus, adjektiver, adverbier og præpositioner

Udtaleøvelser
Kursisterne kan arbejde videre med de relevante
udtalefænomener som alfabetet, vokalerne, tallene,
ordenstallene, problemlydene D, R og G, endelserne –e/-er, tryk, reduktion og assimilation.

Skrive-, lytte- og læseopgaver
Der er især mange lytte- og skriveøvelser, men der
er også læsetekster samt de såkaldte billedserier
med dertilhørende opgaver.

Evaluerende test
Hvert kapitel afsluttes med evaluerende test. Her
kan kursisten tjekke sin egen viden om kapitlets
emner; til forskel fra sitets øvrige opgaver, gives der
her kun én chance for at løse opgaverne. Læreren
kan bagefter få en oversigt over kursistens resultat.

Vognmagergade 11 · 1148 København K · Telefon 3691 7070 · info@alfabetaforlag.dk · alfabetaforlag.dk
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Pausen

Altså, gider I lige…
Tilbage på job efter en sommerferie, der føles alt for kort, og med udsigt til en arbejdsuge, der føles alt for lang, og så oven i hatten en debat om, at ”nogen” synes, vi danskere i dén grad burde få fingrene ud
og rubbe neglene... Tak for kaffe for en sommerdebat!
Vestas filosofiuddannede marketingsdirektør Morten Albæk fører an i bogen ”Det gennemsnitlige menneske”: vi danskere har den
længste ferie i verden, den korteste arbejdsuge og en stadig lavere produktivitet, når vi så er på arbejde. Vi er kort sagt blevet så dovne, at vi kun lige orker at løfte pistolen for at skyde os selv i foden,
for vores magelighed koster på konkurrencebarometeret. Han henviser til tal fra Rockwool Fonden, der viser, at vi tror, vi arbejder mere,
end vi gør. Tilsyneladende får han opbakning fra Danmarks Statistik,
der via en ny opgørelsesmetode viser, at vi arbejder 95 færre timer
om året, end vi tror.
Tal fra Eurofound viser, at vi sammen med franskmændene har længere ferie end andre. Det koster på bundlinjen, mener Tænketanken

Kraka og peger på, at blot én dags kortere ferie ville øge arbejdsudbuddet med cirka 10.000 personer, de offentlige finanser med to milliarder kroner og bruttonationalproduktet med seks milliarder kroner.
Dermed kunne Vækstplan.dk, SU-reform og kontanthjælpsditto smides helt ud på de evige feriemarker.
Men er vi ved at udvikle os til en nation af ugidelige, uproduktive, feriegale danskere, der helst ligger i hængekøjen, mens vores land kører
neden om og hjem? Nej, sådan behøver tingene ikke hænge sammen.
Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser tallene nemlig også, at
vi er flittigere, når vi er på arbejde. Vi når simpelthen det samme på
kortere tid. Og en tidligere professor fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø understreger, at vi ikke nødvendigvis får større produktivitet af at arbejde i flere timer. Vi skal derimod arbejde smartere.
Med andre ord: Det kan godt være, at vi har en af de korteste arbejdsuger, men for pokker hvor vi så knokler, hvis de rette vilkår er til
dop
stede; og så trænger vi altså til en laaang ferie. * 

Løsningen kan ses på www.uddannelsesforbundet.dk
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Sommer 2013

Sudoku LET

Sudoku svær
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Uddannelsesforbundet
letter lockout-byrden
Desuden indkaldes til ekstraordinær
kongres for at se på yderligere muligheder for
at lette den månedlige udgift.

{ A f Lu c as Vag n E n g ell }
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U

ddannelsesforbundets hovedbestyrelse besluttede i
juni at forkorte den periode,
hvor de ikke-lockoutede medlemmer skulle betale ekstra konfliktkontingent – svarende til det såkaldte solidaritetskontingent. Det
betød i realiteten, at de sidste fire
måneders solidaritetskontingent
blev sløjfet ved at nedsætte konfliktkontingentet med 306 kroner
om måneden i juli, august, september og oktober.
Samtidig slog hovedbestyrelsen
fast, at kongresbeslutningen om,
at alle medlemmer skal deles ligeligt om regningen, står ved magt.
Derfor bliver byrden senere lettet
i samme omfang for de lockoutede lærere.
Når det sker på den måde, skyldes det, at hovedbestyrelsen kun
har mandat til at regulere konfliktkontingentet – og kun nedad, ikke
opad. Skal der derimod ændres
på grundkontingent, solidaritetskontingent, tilbagebetalingsperi-
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Kombinerer studietur og undervisning · Opgaver og idéoplæg
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ode og konfliktkassens størrelse,
skal det besluttes på en kongres.
Det har hovedbestyrelsen ikke bemyndigelse til.
Derfor bliver er der nu indkaldt
til ekstraordinær kongres lørdag
den 5. oktober 2013. Den nuværende model for konfliktkontingent blev fastsat af kongressen,
før lockouten trådte i kraft, og før
nogen kendte omfanget af lockouten. Derfor indkaldes kongressen for at tage stilling til, om konfliktregningen stadig skal dækkes
og stykkes sammen som tidligere
besluttet, eller om der er basis for
at ændre det i lyset af det, der nu
er kendsgerninger.
Desuden skal der tages stilling
til, om konfliktkassen skal fyldes
op til samme niveau som før lockouten, eller om den "blot" skal have
en størrelse, så Uddannelsesforbundet kan konflikte lige så længe som
de øvrige lærerforbund. Hidtil har
lærerorganisationerne generelt haft
den holdning, at kassen skal være
fyldt inden næste overenskomstfornyelse, så man står stærkere i
forhandlingerne. Men i juni besluttede Danmarks Lærerforening kun
at fylde kassen 60 procent op.
– Vi synes, det er vigtigt, at med-

lemmerne via deres delegerede –
nu hvor de kender de faktiske forhold omkring konflikten – kan tage
stilling til, om formuen skal genopbygges fuldt ud, og dermed tage
stilling til, hvor meget der skal betales om måneden og hvor længe,
siger Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan i en af
to nye film, der ligger på uddannelsesforbundet.dk
I den ene film gennemgår Hanne Pontoppidan forhandlingerne
forud for lockouten og regeringsindgrebet. I den anden forklarer
hun, hvorfor forbundet valgte en
lånemodel, og hvorfor man skal
betale konfliktkontingent, selv om
man ikke selv har været lockoutet.
Medlemmernes sommerferie
og de nuværende vedtægter gør,
at det ikke er muligt at afholde
den ekstraordinære kongres før
den 5. oktober. Inden kongressen
skal sektionerne og foreningerne
holde møder, hvor de kan diskutere deres holdning til de spørgsmål, kongressen skal tage stilling
til, og vælge delegerede. Se mere
på uddannelsesforbundet.dk
Se de to film med Hanne Pontoppidan
på uddannelsesforbundet.dk
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Påstand:

"Uddannelsesforbundet
valgte, hvem der skulle
lockoutes, og hvem der
ikke skulle."
Forkert. Det var de statslige og
kommunale arbejdsgivere (Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet og KL), der ønskede konflikten og derfor lockoutede omkring 60.000 lærere,
heriblandt cirka 3.600 medlemmer af Uddannelsesforbundet.
Næsten alle offentligt ansatte
medlemmer blev lockoutet. Erhvervsskolerne var også med på
listen, men her er langt de fleste
ansat på tjenestemandslignende
vilkår, og så kan de ifølge loven
ikke lockoutes. Det samme gælder tjenestemænd. Derfor gik de
fleste erhvervsskolelærere på arbejde – dog ikke AMU-lærerne,
sosu-lærerne og lærerne på SKT
og i forsvaret.

Der florerer en del påstande om forårets
overenskomstforhandlinger, lockouten og
det efterfølgende forløb. Vi tjekker sandhedsværdien af nogle af de påstande – eller myter
– vi har hørt og skiller fakta fra fiktion.

Påstand:

"Jeg var ikke lockoutet, så konflikten vedrørte ikke mig."
Forkert. Regeringsindgrebet, der afsluttede lockouten, omfatter også de ikkelockoutede lærere på fx erhvervsskolerne. Det betyder, at de også skal arbejde
efter de nye arbejdstidsregler fra 1. august 2014. Det har Folketinget bestemt.
Det var nemlig kun ansættelsesretlige grunde, der gjorde, at de ikke var lockoutet. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte kan ikke lockoutes,
selv om deres skole er omfattet af lockout – ligesom de heller ikke må strejke.
Det vides endnu ikke, hvor meget de nye regler vil smitte af på de private overenskomster, for de er endnu ikke forhandlet færdig.
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Påstand:

"På produktionsskolerne har vi ikke en arbejdstid som
folkeskolelærerne, så lockouten handlede ikke om os."
Påstand:

"Vi var bare gidsler i
folkeskolens konflikt."
Forkert. Arbejdsgivernes lockout var et opgør med alle læreres arbejdstidsaftaler. Formålet
var at sikre skolernes ledere fuld
råderet over lærernes arbejdstid – på tværs af alle skoleformer. Moderniseringsstyrelsen/
Finansministeriet varslede da
også lockout af de statslige lærere, før KL lockoutede de kommunale lærere; dermed blev lærerne på AMU, VUC, produktionsskoler, sosu-skoler m.m. lockoutet
før folkeskolelærerne.

Forkert. Arbejdsgiverne ville af med alle arbejdstidsbindinger – også de få timer,
som produktionsskolelærerne har til andre opgaver. Arbejdsgiverne krævede, at
der ikke skulle være nogen som helst timer, der var reserveret på forhånd – kun
en 37 timers arbejdsuge i gennemsnit, som lederen kan disponere over. Om der
så skal være ingen, få eller mange timer til forberedelse eller andre opgaver, skal
aftales mellem lederen og den enkelte lærer. Lockouten og det efterfølgende regeringsindgreb angår derfor alle lærere.

Påstand:

"Vejlederne på UU og jobcentrene var bare pudefyld."
Delvist sandt. Det var ikke tilfældigt, at vejlederne blev lockoutet, for KL
gik efter alle, der var ansat på en læreroverenskomst. Men Michael Ziegler
fra KL udtalte flere gange under lockouten, at arbejdsgiverne forsøgte at
ramme så mange som muligt for at tømme forbundenes pengekasser hurtigere. Det gik bl.a. ud over vejlederne, selv om de ikke har en lærerarbejdstid.

Påstand:

Påstand:

"Konflikten kunne have været undgået, hvis Uddannelsesforbundet med det samme havde sagt ja til en aftale som GL's."

"Det er formanden
og resten af
hovedbestyrelsen
i Uddannelsesforbundet, som har
bestemt, hvor meget
medlemmerne skal
betale i konfliktkontingent."

Forkert. Uddannelsesforbundet fik tilbudt en aftale, der ligner, men uden en eneste
ekstra krone til løn. Hvis forhandlerne havde sagt ja til det, ville medlemmerne efter al
sandsynlighed have stemt nej til aftalen ved en urafstemning, nøjagtig som 85 procent
af GL's medlemmer gjorde – på trods af, at de fik store lønstigninger. Et nej ved urafstemningen ville have sendt Uddannelsesforbundets medlemmer i strejke, og så havde
vi fået konflikt alligevel.
Hvis GL havde været i samme forhandlingsfællesskab som de øvrige lærerorganisationer, ville deres nej have sendt dem i strejke, men pga. reglerne i akademikerorganisationerne blev GL's nej-stemmer opvejet af Djøf'ernes og andres ja-stemmer.

Påstand:

"Formanden og den øvrige hovedbestyrelse i
Uddannelsesforbundet betaler ikke konfliktkontingent."
Forkert. Formand og hovedbestyrelse er almindelige medlemmer, der betaler
det samme i kontingent som alle andre; de betaler derfor også det samme i konflikt- og solidaritetskontingent som andre medlemmer. De hovedbestyrelsesmedlemmer, der var lockoutet, afdrager også på deres lån på samme måde som andre
medlemmer, der har optaget lån.

Forkert. Konflikt- og solidaritetskontingentet blev
vedtaget af de delegerede
på den ekstraordinære kongres i Odense den 21. marts
i år. Her blev det også besluttet, at alle forbundets medlemmer skal betale lige meget, uanset om de har været
lockoutet eller ej, og at konfliktkassen skal være fyldt op
igen til næste overenskomstforhandling for ikke at stå for
svagt i forhandlingerne.
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Påstand:

"Det var først
efter lockouten, at
Uddannelsesforbundet
besluttede, hvem der
skal betale og hvor
meget."
Forkert. Alle beslutninger omkring økonomien blev taget på den
ekstraordinære kongres den 21.
marts – også beslutningen om, at
alle medlemmer hæfter solidarisk.
Det eneste, som er ændret siden,
er solidaritetskontingentet – her
har hovedbestyrelsen besluttet at
droppe de sidste fire måneders solidaritetskontingent. Hovedbestyrelsen fik på kongressen mandat til
at regulere solidaritetskontingentet (kun ned, ikke op); alle øvrige
beslutninger omkring økonomien
skal træffes af kongressen. Derfor
er der indkaldt til en ekstraordinær
kongres den 5. oktober.

Påstand:

"Medlemmerne har ikke haft indflydelse på konfliktkontingentet og økonomien."
Forkert. De kongresdelegerede er almindelige medlemmer, som er valgt af
deres kolleger til at tage stilling til for eksempel kontingentstigning eller ændring af forbundets vedtægter. Alle medlemmer har mulighed for at blive valgt
som delegerede og dermed få indflydelse på de beslutninger, der bliver truffet.

Påstand:

Påstand:

"Jeg ville have
fået flere penge,
hvis jeg havde fået
støtte i stedet for
lån."

"Uddannelsesforbundet
benytter
lejligheden
til at skrabe
ekstra penge
ind."

Forkert. Netto fik medlemmerne nogenlunde det
samme udbetalt i lån, som de
ville have fået i konfliktstøtte.

Påstand:

"Regningen var blevet mindre, hvis de lockoutede havde
fået almindelig konfliktstøtte frem for lån."
Forkert. Der skulle være taget næsten dobbelt så mange penge op af kassen,
hvis medlemmerne havde fået konfliktstøtte frem for lån. Dermed ville det også
have kostet dobbelt så meget at fylde den op igen. Og dermed ville konfliktkontingentet have været dobbelt så højt for alle medlemmer.

Forkert. Forbundet skal
ikke tjene en krone på lockouten. De penge, som medlemmerne nu betaler, bliver brugt til at dække de
ekstra udgifter, som lockouten har medført. Det endelige regnskab – og dermed det endelige beløb –
kendes endnu ikke. Men
hvis der kræves bare fem
kroner for meget op, kommer de tilbage til medlemmerne igen.

Påstand:

myte

Forkert. Man kan altid melde sig ud af Uddannelsesforbundet. Men man slipper ikke for sin del af regningen for
lockouten. Medlemmerne er Uddannelsesforbundet, så hvis
nogle løber fra deres del af regningen, hænger de øvrige medlemmer på den. Nøjagtig som hvis en flok venner er ude at
spise sammen – hvis nogle går før de andre uden at lægge
penge for deres del af regningen, så hænger de tilbageværende på hele regningen.

myte

"Man kan ikke melde sig ud af forbundet."

myt
e

myte

myte

ymte
m
myteyte

myte
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Hvis man ikke sender
faklen videre, bliver
der ikke nogen stafet
{ A f S i g n e Lu kow sk i – Foto : M i kkel Ø st e r g aa r d }

På Københavns Tekniske
Skole i Rødovre laver de
håndværk af højeste kvalitet.
Det blev understreget, da
skolens snedkeruddannelse i
foråret vandt Finn Juhl-prisen
på 200.000 kroner.

D

er er masser af talent, innovation og
engagement på erhvervsskolerne.
Det har de bevist på Københavns
Tekniske Skole (KTS) i Rødovre, hvor projektet Skud på Stammen i foråret blev belønnet med den fornemme designpris Finn
Juhl Prisen. Det er første gang en uddannelsesinstitution vinder prisen, som tidligere
er givet til prominente møbeldesignere som
Cecilie Manz og Kasper Salto.
– Det kan næsten ikke beskrives, hvor
stor en anerkendelse der ligger i at modtage sådan en pris. Det har virkelig overrasket os. Vi havde slet ikke drømt om, at
vi kunne komme i betragtning, siger faglærer Torkel Milling, som også er projektleder
på Skud på Stammen.
Og netop Skud på Stammen er den pri-

mære årsag til, at skolens snedkerafdeling
har modtaget prisen. Projektet er et årligt
tilbagevendende samarbejde mellem skolens snedkerelever og en række danske
designere om at producere moderne dansk
møbeldesign.
Sommerskole
I år deltager 28 snedkerelever og 20 designere i projektet. På fire uger skal de sammen nå fra idé til færdigt produkt, og dét
kræver rigtigt mange arbejdstimer. Eleverne
skal have fri fra deres læreplads i perioden
eller bruge deres ferie.
– Man kan bedst beskrive det som et
overgear i deres uddannelse. De bliver så
meget bedre af at være med i Skud på Stammen. De tænker meget mere ud af boksen,

når det ikke er lærerstyret eller skolestyret.
Og jeg kan typisk se, hvem der har deltaget
i Skud på Stammen, når de aflægger svendeprøven, siger Torkel Milling.
Træning til svendeprøven
Eleverne bruger gerne fire uger af deres
sommerferie på projektet. Som Stina Zidoree
Højrup, der skal til svendeprøve efter sommerferien og gerne vil udvikle sine kompetencer. Hun er en af de få bygningssnedkere,
som deltager i dette års Skud på Stammen.
– Jeg har valgt at lave en kunstdør til
min svendeprøve, og detaljerne i den kræver både tålmodighed og opmærksomhed,
så det håber jeg at kunne træne lidt her,
fortæller hun.
Jakob Hede er i gang med tredje hoved-
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forløb som møbelsnedker, og er normalt i
skolepraktik. Han glæder sig til nogle anderledes udfordringer:
– Det bliver interessant at skulle arbejde
sammen med en designer, og forhåbentlig kommer der et lækkert produkt ud af
det, samtidig med at jeg får mulighed for
at dygtiggøre mig.
En vild lænestol
Ebbe Gehl er en af de designere, som vender tilbage til Skud på Stammen år efter år.
– Det er smaddersjovt at møde så meget ung energi fra folk, der virkelig brænder
for at komme videre. De er lidt generte og
benovede i starten, så man skal lige åbne
for posen, og så får man sådan et flot modspil, fortæller han.

Og der er da også trængsel ved bordet,
hvor Ebbe Gehl præsenterer sin projektidé.
I år er det en lænestol med lammeskind på
sædet, så den ser lidt ”vild” ud.
– Det er skægt ikke at skulle lave kommercielle møbler, og man får ikke et bedre
publikum til at prøve nye ting af. Jeg synes
næsten, man har pligt til at være med i sådan noget som det her. For hvis man ikke
sender faklen videre, bliver der ikke nogen stafet.
De bedste håndværkere
Torkel Milling mener også, at erhvervsskolerne med et projekt som Skud på Stammen har meget at byde ind med i forhold
til at udvikle håndværksfagene:
– Vi kan innovere. Vi er gode til at un-

derstøtte den kreative proces og få det til
at fungere i hverdagen. Vi skal turde stille
vores ekspertise til rådighed i forhold til at
udvikle nye produkter og præge fagene
den vej rundt.
Han tror ikke, at eleverne i Skud på Stammen er unikke i forhold til elever andre steder, men at miljøet omkring dem inspirerer
til at præstere det optimale.
– For mig handler det om at udvikle den
enkelte elevs potentiale. Jeg er enormt ambitiøs, men på elevernes vegne og på deres
præmisser. Jeg møder nogle unge mennesker, som er supermotiverede, og som jeg
kan fylde hvad som helst på. Det er ikke
bare håndværkere, det er nogle af de bedste, der findes herhjemme. *

Skud på Stammen som internationalt og tværfagligt projekt
Det er ikke kun elever fra snedkeruddannelsen på Københavns Tekniske Skole (KTS) i Rødovre,
som deltager i Skud på Stammen. Også snedkerelever fra resten af landet kan deltage, og i år deltager for første gang også snedkerelever fra udlandet. Fire tyske elever fra erhvervsskolen Gsechs
i Hamborg har taget turen til Rødovre for at deltage i workshoppen.
De seneste år har Skud på Stammen udviklet sig til et tværfagligt samarbejde med fotograf- og mediegrafikerelever på KTS. Fotoeleverne dokumenterer processen fra idé til færdigt møbel, og mediegrafikereleverne sætter billeder og tekst sammen til en bog, der bruges som udstillingskatalog,
når møblerne fremvises. I den forbindelse har KTS etableret et samarbejde med Kunstmuseet Trapholt i Kolding, som har fremvist resultatet af Skud på Stammen de seneste to år.

Talentvejen
Det er ikke kun på KTS, at man gerne vil dyrke de unges talenter. 13 andre erhvervsskoler sætter i løbet af de næste to år øget fokus
på udvikling af talenter i erhvervsuddannelserne. De vil spotte elever med særligt talentpotentiale ved hjælp af et helt nyt screeningsværktøj, der er udviklet til formålet. Værktøjet bygger på de seks talentkarakteristika: vilje, engagement, nysgerrighed, sociale kompetencer, innovation og overblik. De spottede talenter får herefter mulighed for at deltage i
særligt tilrettelagte talentforløb gennem deres erhvervsuddannelse.
▲ Designerne står klar med skitser og modeller af deres projekter, mens eleverne langsomt defilerer
forbi for at se, om noget fanger deres interesse.

Du kan læse mere om projektet på
talentvejen.nu
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kort nyt

Test skal hjælpe talblinde
4-6 procent af en årgang er talblinde, vurderer eksperter. Men vi ved ikke lige så meget om talblinde som om ordblinde, selv om det kan være svært for børn og voksne. Talblinde kan have
svært at forstå matematik og regning, hvilket kan give problemer med at holde styr på privatøkonomi, husleje og banklån.
Derfor skal der nu udvikles en ny test, der kan finde og hjælpe talblinde meget tidligere end
i dag. Talblindhed indgår også i den nye folkeskoleaftale.
En del børn har meget svært ved talbehandling i forhold til deres alder og øvrige færdigheder. Måske skyldes det talblindhed. I hverdagen kan det betyde, at et barn har svært ved at aflæse tiden på et analogt ur, overskue skemaer med tal (fx tidstabeller) og ved at forstå mængder og størrelsesforhold (fx at bedømme afstande).
Talblindhed er et nyere forskningsfelt, og der mangler forskningsmæssig viden. Før udviklingen af en test kan sættes i gang, er der derfor brug for at samle viden om talblindhed i Danmark – og fra Sverige og England, som er langt med forskningen.
DPU på Aarhus Universitet holder med ministeriel støtte en stor konference om talblindhed
i november. Man kan allerede nu tilmelde sig NORSMA 7 på edu.au.dk

Af lucas vagn engell

Færre
vælger
eud
I 2001 begyndte næsten hver
tredje på en erhvervsuddannelse
– nærmere bestemt 32 procent af
de unge. I år har mindre end en ud
af fem valgt den vej – eller mere
præcist 18,8 procent.
I 2001 begyndte 59 procent af
de unge på gymnasiet. I år vil næsten tre ud af fire være student:
72 procent.

NYT TIL !
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Step by Step
- En engelsk basisgrammatik
med øvelser
af Hanne Wacher og Kim Kjærgaard

Hvert kapitel indledes med en “Basics-boks”, som giver en kort indledning til et grammatisk emne.
En brugervenlig bog i moderne layout: grammatik på venstre-siderne og øvelser på højre-siderne, så
eleven straks kan afprøve sin forståelse uden at skulle bladre rundt i bogen (se www.andrico.dk).
• Step by Step, 1. udgave 2013, 80 sider i A4-format, 99 kr.
• Step by Step (E-bog), 80 sider, enkeltlicens 69 kr., klasselicens 49 kr. pr bruger.
• Facithæfte, 44 sider, 29 kr.

FA

Forlaget Andrico

(priser ekskl. moms)

Mossøbrå 5 • 8660 Skanderborg • Tlf 86 57 92 19 • forlaget@andrico.dk • www.andrico.dk
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Folkemøde

I juni deltog Uddannelsesforbundet for første gang i Folkemødet på Bornholm. Sammen med andre lærerorganisationer havde forbundet et telt på havnen i Allinge, hvor
mange kiggede forbi. Uddannelsesforbundet stod for en livlig og velbesøgt debat
om ungdomsuddannelserne med deltagere fra LO, Aalborg Universitet og Ungdommens Uddannelsesvejledning. De fokuserede især på de unge, der ikke passer ind
i de eksisterende kasser.

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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Om håndtering af lockouten
Undertegnede medlemmer ønsker i det følgende at rette
en kritik mod Uddannelsesforbundet.
"Strejkelønnen" er blevet reduceret til lån og et formindsket kontingent, hvilket vi finder kritisabelt. Den netop overståede lockout kom ”kun” til at vare én måned, hvorfor der
burde være mulighed for større dækning af de impliceredes
økonomiske tab. Kun omkring halvdelen af de lockoutede
tog imod lånet, altså må Uddannelsesforbundet have sparet en hel del penge i forhold til det forventede. I den sammenhæng ønsker vi således et svar på, hvorfor det ikke er
muligt i højere grad at kompensere de medlemmer, som har
mistet en hel månedsløn? Hvorfor kan der i denne sammenhæng fx ikke trækkes på formuen hos forbundet?
Hanne Pontoppidan udtaler til repræsentantskabsmødet
2013, at ”ingen skal kunne løbe fra regningen”(jf. referat).
Men hvor ender denne regning? Udelukkende hos medlemmerne, som i forvejen i årevis har betalt til fagforeningen
(både de lockoutede og ikke-lockoutede), men hvilken del
af regningen betaler forbundet?
Vi er selvfølgelig klar over, at der særligt i forbindelse
med en konflikt er ekstra udgifter for forbundet, men det
kunne være hensigtsmæssigt at spørge medlemmerne om,
hvorledes man ønsker at prioritere de økonomiske ressourcer i en sådan situation.
Det økonomiske incitament til at lave lån i stedet for løn er
bl.a., at man hos forbundet ønsker at genetablere den fond,
som skal gøre forbundet stærkt til OK 15. I den sammenhæng forekommer det relevant for os at spørge forbundet
om, hvad vi kan forvente i fremtiden omkring håndtering af
lignende konflikter. Skal vi forvente et lignende scenarie, hvor
en evt. ”konfliktregning” sendes ud til medlemmerne, eller
kunne der tænkes i alternativer? Vores kritik går dog ikke
udelukkende på det økonomiske aspekt, men eksempelvis
også på, at gymnasielærerne har fået en lønstigning, som
Uddannelsesforbundets medlemmer langt fra kan matche.
Med denne skrivelse ønsker vi således primært at gøre
opmærksom på, at vi stadig lever med håbet og forventningen om, at Uddannelsesforbundet laver lockout-lånet om til
en lockout-løn. Samtidig vil vi som medlemmer gerne høres
i forhold til, hvorledes man prioriterer forbundets økonomiske ressourcer, og hvorledes man som forbund bør/skal forholde sig i forhold til fremtidige OK-forhandlinger.
Med venlig hilsen
Anne Korsgaard Laursen,Gert Christensen,
Lise Skovhus, Marianne Lucht, Anne Eriksen,
Kenn H. Christensen, Jeanette Svanholm,
Stine Eggertsen og Michael De Bruijn,
Sprogcenter Aalborg

Svar:
Kære medlemmer.
Først vil jeg opfordre jer til at se de to videoer på forbundets hjemmeside, hvor jeg gennemgår og forklarer henholdsvis forhandlingsforløbet og konfliktøkonomien.
Men derudover vil jeg knytte nogle få kommentarer til jeres indlæg.
Det er korrekt, at gymnasielærerne fik lønstigninger, som vi ikke fik. Alligevel stemte 85 procent af GL's medlemmer nej til aftalen. I forhandlingsforløbet blev vi på enkelte områder tilbudt den samme arbejdstidsaftale, men vi fik også at vide, at der ikke ville følge penge med
til os. Hvad ville I have stemt, hvis det forslag var kommet til afstemning? Jeg er sikker på, at Uddannelsesforbundets medlemmer over en
bred kam havde sagt nej, og dermed var konflikten kommet alligevel.
Når regningen for konflikten bliver så stor, skyldes det, at arbejdsgiverne sendte ca. 3.600 af vore medlemmer hjem i næsten en måned. Det er voldsomt, og den omkostning skal vi nu i fællesskab dele.
Uddannelsesforbundets formue er opbygget og genopbygget af
medlemmerne, og det vil nu ske endnu en gang. Uddannelsesforbundet er medlemmerne, og der er ikke andre til at betale for driften, konflikter etc.
Vi er helt enige om, at det er medlemmerne, der skal tage stilling
til, hvordan noget så stort som konfliktøkonomi skal håndteres. Derfor har alle medlemmer også haft mulighed for at drøfte konfliktøkonomien på de valgmøder og generalforsamlinger, der lå forud for de
to kongresser, der har truffet beslutning om økonomien i forbindelse
med OK 13. Derfor er der også indkaldt til en ny kongres lørdag den
5. oktober, hvor vi får lejlighed til at diskutere og tage beslutning om,
hvorvidt formuen skal genopbygges fuldt ud, eller om vi alene vil genopbygge den til et niveau, der matcher det, Danmarks Lærerforening
nu har valgt at genopbygge til.
Det er medlemmernes repræsentanter, der på de nævnte kongresser har besluttet både lånemodellen og konfliktkontingentet. Lånemodellen blev valgt, fordi den er billigst for medlemmerne. Hvis vi
i stedet havde valgt "lockout-løn", havde de lockoutede medlemmer
fået det samme beløb udbetalt som med lånet, men alle medlemmer
(også de ikke-lockoutede) skulle have betalt næsten dobbelt så meget efterfølgende.
Afslutningsvis vil jeg gerne understrege, at hvis vi ikke denne gang
havde haft en formue at trække på, så havde vi virkeligt stået med
skægget i postkassen. Tilsvarende vil vi, hvis vi til de næste overenskomstforhandlinger ikke igen har en solid formue, reelt kun stille til
forhandlingerne med tomme krav, idet vi ikke har noget magtmiddel
at sætte bag.

Mange hilsner
Hanne Pontoppidan
formand for Uddannelsesforbundet
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NYE BØGER
Redaktionen har modtaget følgende
bøger. Nogle af dem vil blive
anmeldt i kommende numre af
Uddannelsesbladet.

På flugt fra fattiggården
Af Jakob Thyregod Scheuer. Specialpædagogisk 2013. 102 s. 108 kr.

Karen Jeppe og det armenske folk.
Et liv – et kald

Af Kate Royster. Special-pædagogisk
2013. 109 s. 118 kr.

Ulykken i Skejby

Af Karen-Sophie Olsvig. Specialpædagogisk 2013. 27 s. 52 kr.

Den gode elevsamtale. En
coachende tilgang til mødet
med unge

Af Lotte Juul Lauesen. Akademisk
2013. 200 s. 269 kr.

Sundhed, omsorg og pædagogik
Af Lisbet Anker Andersen m.fl.
Munksgaard 2013. 350 s. 330 kr.

Sags- og episodeanalyse.
En handlings-afklarende metode
i socialt arbejde
Af Gitte Duus. Akademisk 2013.
240 s. 269 kr.

Vejledning

Af Lis Boysen & Bodil Nielsen.
Gyldendal 2013. 99 s. 129 kr.

Matema10k – hhx C-niveau

Af Rasmus Axelsen. Frydenlund
2013. 272 s. 299 kr.

Kinesiske perspektiver

Antologi (Mogens Hansen, red.).
Gyldendal 2013. 176 s. 179 kr.

Swindled

Af Stephen Speight. Easy Readers
2013. 80 s. 85 kr.

PULS 1

Af Fanny Slotorub & Neel Jersild
Moreira. Alfabeta 2013. Grundbog
120 s. 225 kr. Lærervejledning 94 s.
365 kr.

Mi querida familia

Af Eva Rosenkilde. Gyldendal 2013.
64 s. 199 kr.

Notesbogen
Tørklædet
Buketten

Af Malene Fenger-Grøndahl. CDR
2013. 64-79 s. 118 kr./stk.

ANMELDELSER
Skriv godt – skriv i genrer
Af Søren Lindskrog & Susanne Maarbjerg.
Alfabeta 2012. 144 s. 225 kr.

Med denne udgivelse har vi fået en krystalklar guide
til at føre VUC-elever direkte til skriftlig eksamen i
dansk. Denne meget elegant layoutede bog giver et
præcist overblik over de tekstgenrer, der kan komme
på spil til VUC-eksamen. Med bogen i hånden har
man et solidt værktøj til få at vide, hvad der er redegørelse, resumé, referat, diskussion, analyse, fortælling og kommentar.
Nøgleordene er regler og rammer. Hvor megen
moderne skrivepædagogik handler om at lade den
skrivende folde sig ud, drejer det sig her om at kende rammerne. Og forstås: rammerne i en given genre. Det handler om at have styr på, hvad man gør eller hvad man ikke gør inden for genren.
Bogen har ikke mindst en afgørende styrke i, at
den tør være elementær. Der findes nemlig ikke så
få elever i skolesystemet, der er meget svage, når
drejer sig om kendskab til ord, der ellers er nogelunde hyppigt brugt. Skriv godt – skriv i genrer tager
højde for sådanne problemer. Her overvurderes ikke
elevernes forhåndskundskaber, men den undervurderer heller ikke deres interesse i faget. Glædeligt.
Mine eneste indvendinger er, at bogen ikke også
berører de mere personlige tekstgenrer – fx dagbog, det personlige brev/email, facebook-kommentar eller ditto opdatering. Forlaget skriver, at den
også kan bruges i dansk som andetsprog. Hertil vil jeg sige: Ja, men kun i udpluk. I sin helhed vil
den optage for megen tid, også på DanskUddannelse 3's slutmoduler.
Steen Gottlieb

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

Der findes utallige titler med den samme titel som
denne bog eller bøger om USA, hvor emnet den
amerikanske drøm indgår som tema i en eller anden sammenhæng. Som regel er der en snert af
ironi eller mismod i disse titler, og denne bog er
ikke nogen undtagelse. Der er en gennemgående
stemning af mismod og fortabthed i de tekster, som
er valgt – kun med enkelte positive indspark som

Præsident Obama og en historie om Annie Moore,
som var den første immigrant der blev indskrevet
på Ellis Island. Forfatteren har valgt en kritisk tilgang til emnet og prøver igennem sine tekstvalg
og sine arbejdsopgaver at få eleverne til at tage et
kritisk syn på immigrationsproblematikken i USA.
Bogen er beregnet til engelsk på B-niveau, og
det sproglige niveau er højt. Alle ordforklaringer er
på engelsk, og mange sætninger er lange og kringlede. I flere af de autentiske, ældre tekster har forfatteren været tro mod datidens sprogbrug.
Arbejdsopgaverne er generelt godt beskrevne,
og forfatteren er meget tydelig i sine krav til eleverne. Dog er flere af opgaverne meget tidskrævende og kræver også en større viden om det amerikanske samfund og historie. Hvis eleverne ikke
får tid til at undersøge andre kilder end bogen, vil
mange af opgaverne skulle bygges på gætværk
og spekulationer.
Et eksempel er opgaverne på side 9, hvor eleverne ud fra et statistisk materiale skal svare på forskellige samfundsproblematikker. Opgaven bygger
på matematiske spekulationer og refleksioner over
et samfund, som klassen sandsynligvis kun har et
overfladisk kendskab til. For flere elever kan det at
gennemskue en tabel være vanskeligt, og stillet op
efter engelske forskrifter gør det det ikke nemmere. Desuden er der en fejl i en af tabellerne, som forvirrede mig en tid.
Til de lange tekster er der både før-, under- og
efter-læsespørgsmål. Der er desuden en fin variation i de forskellige spørgsmål og opgaver. Forfatteren bruger alle de opgaver, hun stiller eleven til noget relevant. Når eleven har lavet en brainstorm eller besvaret et faktaspørgsmål ud fra teksten, bruges det igen i en skriftlig opgave. Generelt kan det
siges, at der er mange skriftlige opgaver. De skriftlige opgaver er i flere tilfælde individuelle og bygger på en kritisk dannelsestanke.
Der er ikke en rød tråd i bogen, som tvinger underviseren til at bruge hele bogen fra ende til anden, og det er derfor muligt at plukke lidt i bogen og
vælge det ud, som er relevant for den enkelte lærer.
Bogens emne og emner er relevante, og udvalget af tekster er fint, men desværre behandler bogen ikke det højaktuelle emne om det store mexicanske mindretal og grænseproblematikken imellem USA og Mexico. Jeg kunne også savne et afsnit om danske emigranter eller noget mere om
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ANMELDELSER
den amerikanske borgerkrig eller måske om
det store racediskriminationsproblem i USA.
Borgerkrigen og raceproblematikken nævnes
i bogen, men uddybes ikke.
Mette Marie Kokholm

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

Overgangen fra et begyndersystem til emnelæsning kan være svær. Det søger to gymnasielærere at råde bod på med denne udgivelse.
Emnet er Latinamerikas kontraster, som belyses ud fra fem forskellige unge fra fem forskellige lande. Hvert kapitel er skåret over samme
læst: først en kort landeintroduktion, så et portræt af et ungt menneske, og der sluttes af med
en stribe opgaver. Først nogle få, men velvalgte
grammatikopgaver, der repeterer, hvad eleverne
formodes at have været igennem tidligere (men
som de har glemt igen), dernæst en opsamlende oversættelse og til sidst oplæg til rollespil,
skriftlige opgaver og mundtlige præsentationer.
Sproget er bevidst holdt meget enkelt, og
det er et tveægget sværd. Alt står i nutid/førnutid, og det irriterer mig altså i sætninger som:
Después de un golpe militar en 1973, Pinochet
ha establecido una dictadura en Chile.
Jeg tror ikke, at eleverne ville falde døde om
af skræk, om de mødte en enkelt velanbragt datid eller to! Og i ny og næ kan teksterne virke
en anelse for pædagogiske.
Til gengæld er der ikke angivet nogen gloser – og hurra for det! Eleverne vil opdage, at de
kan læse og forstå uden evindeligt sikkerhedskig i gloselisten; de vil få en langt bedre læseoplevelse end vanligt – og få flyttet en del ord
fra det passive til det aktive ordforråd.
Summa summarum: La identidad contrastada er et godt valg som første tekst(er) efter begyndersystemet.
Solveig Jonasson

Det brogede Spanien. Spaniens
historie fra Franco til i dag
Af Jakob Buhl Jensen. Frydenlund 2013.
108 s. 129 kr.

Titusindvis af danskere har besøgt landet, men
de færreste ser det med andet end turistøjne.
Dette syn får man korrigeret, når man tager Jakob Juhl Jensens historielærerbriller på. Han
gennemgår de seneste 70 års turbulente historie på en kompakt, men absolut tilgængelig
og overskuelig måde.
Siden første udgave af bogen udkom i 2007,
er der sket mangt og meget i Spanien. Krisen
ikke bare kradser, men den river og flår. Arbejdsløsheden er høj, ungdomsarbejdsløsheden tårnhøj, folk sættes på gaden og folket demonstrerer, budgetter beskæres med hård hånd, separatistbevægelserne vokser osv.
I den nye udgave er der ikke blot tilføjet et
nyt afsnit om tiden efter 2007, men resten af
bogen er også blevet revideret. Så hvis nogen
husker en gammel anmeldelse, der klandrede
bogen for den ene eller anden mindre forseelse (men stadig konkluderede, at dette var bedste bog om emnet), så kan de nu med glæde
konstatere, at der ikke er mere at komme efter.
På www.his2rie.dk finder man en stor samling supplerende kildetekster til bogens forskellige afsnit; de fleste på dansk, men der er også
adskillelige på spansk.
Selv om bogen er skrevet til undervisningen
i historie, samfundsfag og spansk på stx og hf,
vil alle andre med interesse for Spanien kunne
have glæde af den.
Solveig Jonasson

Mellem teori og praksis. Om transfer i
professionsuddannelser
Af Sven Erik Henningsen & Finn Mogensen
(red). Systime 2013. 331 s. 295 kr.

Som god bonus for læseren indledes denne
bog med en lille læsevejledning. Heraf fremgår
det, at bogens to dele kan læses uafhængigt af
hinanden og i tilfældig rækkefølge, uden at det
spærrer for et reelt indblik i temaet.
Bogens grundlag er en usædvanlig veldokumenteret forskning i temaet Transfer i professionsuddannelserne. Forskningen har hentet materiale fra uddannelserne til sygeplejerske, jordemoder, fysioterapeut, pædagog, lærer
og socialrådgiver, som de tilbydes på University College Syddanmark, Campus Esbjerg. Her

blev igangsat syv udviklingsprojekter, der skulle
tjene som praktisk konsekvens af forskningen.
”Resultaterne af dette arbejde præsenteres
i første del af bogen i form af en række kapitler,
der samlet tegner et billede af, hvad udviklingsarbejderne førte til”. Og videre: ”Anden del rummer syv artikler, der er skrevet af de ansvarlige
for udviklingsarbejderne. Her gør de nærmere
rede for formålet, gennemførelsen og resultaterne af deres konkrete udviklingsprojekter”.
I analysen af forskningsmaterialet over koblingen mellem teori og praksis har forfatterne
anvendt spritnye, internationale teorier om, hvad
der kan styrke og fremme transfer af viden og
kunnen. Fra et læringsrum til et andet – med
forskydning i tid, sted og social sammenhæng.
Hvordan kan refleksionen over transfertemaet
kvalificeres og udvikles? Det giver bogen konkrete eksempler på.
Denne bog er først og fremmest skrevet
til underviserne på professionsuddannelserne.
Men selvfølgelig også for studerende med særlig interesse for didaktik og udviklingsarbejde.
Som læser fornemmer man ikke gnist af tøven
eller ”øøøøh” på de 331 siders massiv og informations-mættet tekst. Hele bogens tekst virker
til overflod præcis, gennemtænkt og velovervejet.
Taget på ordet er selve forskningsprojektet,
formuleringen af det, igangsætning, gennemførelse og analysen i sig selv en seriøs påmindelse om, hvor meget både tid, energi og faglig alvor udviklingsarbejde kræver.
Materialet er umiddelbart for småt til at lave
statistik på, men det kvalitative udbytte for både
studerende og undervisere, kan sandsynligvis
ikke overvurderes.
Især anden del af bogen vil kunne bruges i
flere sammenhænge. Med denne nye viden og
nye refleksion ledes til yderligere transfer og
inspiration. For eksempel kapitel 14: Trepartssamtalen – idealer eller virkelighed og kapitel
15: Pumpet med smarte og fikse metoder vil
kunne inspirere til videre samtale, projekter eller forskning med fokus på andre dele af uddannelserne som elevoptag, faglig identitet, ledelse eller andet.
Sven Erik Henningsen og Finn Jørgensen
tager tydeligvis deres læsere alvorligt. Sprog
og illustrationer er umiddelbart tilgængelige,
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så derfor. Mellem teori og praksis kan absolut
anbefales undervisere, der har lyst og tålmodighed til en krævende, men også meget givende lærebog.

Marianne Bindslev

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

Mord i lagunen
Af Jørgen Munch Rasmussen. Special-pædagogisk 2013. 120 s. 108 kr.

Min far Tefik – gæstearbejder i Danmark
Af Adil Erdem. CDR-forlag 2013. 191 s. 218 kr.

Hjemløs
Af Kirsten og Morten Ahlburg. Turbo-unge
2013. 120 s. 229 kr.

Ghettoens farver
Af Aline Sax & Caryl Strzelecki. Turbine 2013.
171 s. 249 kr.

Disse fem bøger (romaner) landede samtidig i
denne anmelders "indbakke". De har en del til
fælles, så for at undgå ”konkurrenceforvridning”
bliver de anmeldt samlet.
Alle fem titler egner sig til brug i undervisning uden dog at være lærebøger. Det skyldes
ikke mindst, at de er usædvanligt velskrevne,
og historierne er velkomponerede og med naturlig ”action” fra første side. Fortalt i et flydende sprog og med et fængende drive.
Temaer i bøgerne er hentet fra alle hjørner
af tilværelsen: liv og død, sorg og glæde, familie og venner, job/skole og fritid. Vedkommende og troværdigt behandlet i alle bøger. Umiddelbart læst og forstået uden at være tuttenuttet eller bedrevidende i forhold til læseren.
Især for unge mennesker vil bøgernes indhold kunne tjene til inspiration, spejling og positiv provokation i læserens egen udvikling og
søgen efter identitet. Eller til bearbejdelse af
deres eget sociale liv.

Selv om alle bøger indeholder et eller flere
dramatiske plots, er der ingen oplagt moraliseren. Altså ikke noget på forhånd ”det rigtige” eller ”det forkerte”. Derfor kan bøgerne også stimulere til diskussion og meningsudveksling på
mange niveauer og i flere sammenhænge. For
eksempel i hele skoleforløbet, på ungdomsskole, klubber og temaarbejde. Som temaer endog
på daghøjskoler og ungdomshøjskoler.
Ghettoens farver er som den eneste på listen gennemillustreret. Tegningerne kan sagtens stå alene som igangsætter for samtaler,
tænkning og nye overvejelser og erfaringer.
Alle bøgerne er meget læsevenlige og med
tilgængeligt abstraktionsniveau. Så som følge af hele præsentationen ovenfor anbefaler
jeg at lade det komme an på en prøve, hvilke
elevgrupper de vil kunne omfatte. Fire stjerner til alle bøger.
Marianne Bindslev
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kurser, møder mv.

Ledere og konsulenter
Søren Kaae-Sørensen

Årsmøde

Søndag den 16. juni 2013 mistede vi vores
gode ven, sparringspartner, kollega og medarbejder Søren Kaae-Sørensen ved en tragisk drukneulykke i Frankrig. Søren blev 59 år.
Sørens arbejdsliv var karakteriseret af et
engageret og vedholdende arbejde for medlemmernes forhold. Som ung kom han til FTF
og senere til Danske Produktionshøjskolers
Lærerforening, hvor han var ansat i en årrække
som leder af sekretariatet. Og siden fusionen
med DTL og LVU var Søren konsulent i Uddannelsesforbundet.
Produktionsskoleområdet havde en stor
plads i Sørens liv. Medlemmer og politisk valgte
mindes ham som en dygtig, kompetent og vidende mand. Et omvandrende leksikon, som
vidste besked om det meste. Sin store viden
delte han gerne med andre, og hans hjælpsomhed var ubegrænset.
Søren gav aldrig op, når medlemmernes
forhold ikke var i orden. Han var altid tilgængelig, lyttende og havde hjertet med i sit arbejde for medlemmernes vilkår og rettigheder.
Han var omsorgsfuld og følsom – ofte mere
for andre end over for sig selv.
Vi vil særligt mindes Søren for hans glæde
og begejstring for arbejdet, for hans leg med
ord og formuleringer og for en lun, kærlig og
drillende omgangstone, der bidrog til et godt
kollegialt fællesskab, og som udviklede sig
til venskaber.
Det bliver et stort savn at skulle fortsætte
arbejdet uden Søren. Vores tanker går til de
efterladte.
Æret være Sørens minde.

Ledere og konsulenter i Uddannelsesforbundet holder årsmøde.

Hanne Pontoppidan
formand for Uddannelsesforbundet
Allan Krohn Jensen
sektionsformand, produktionsskolelærerne

Birgitte Johansen
sekretariatschef
Jens Dam
vicesekretariatschef

Indhold:
•
•
•
•

 e unge og beskæftigelsespolitikken, v/adm. dir. Niels Kristoffersen, MPloy
D
Behov for forandringer i ungdomsuddannelserne, v/Lotte Rod, MF for RV
Hvad vil lederne og hvor går de hen, v/Anders Balle, formand for LC-Lederforum
Hvordan skaber vi succes i de faglige organisationer, v/chefkonsulent Carsten Lê
Madsen, COK
• Debat: Uddannelseslederne oven på lockouten. Ordstyrer: Steen Devantier, formand
for Ledere og konsulenter i Uddannelsesforbundet

Tid:
23.-24. september 2013
Sted:
Sinatur Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle, haraldskaer.dk
Pris:	1950 kr. for medlemmer af Ledere og konsulenter i Uddannelsesforbundet. 3950 kr. for andre

Tilmelding:	
Senest torsdag den 22. august 2013 på uddannelsesforbundet.dk
Bemærk, at tilmelding er bindende; ved afbud opkræves hele deltagergebyret
Kursusleder: Steen Devantier, tlf. 8615 9699
Læs det fulde program m.m. på uddannelsesforbundet.dk

Ekstraordinær kongres
Uddannelsesforbundet afholder ekstraorinær kongres for at tage stilling til, hvordan
regningen efter forårets lockout skal dækkes, nu hvor konfliktens omfang er kendt.
Desuden skal kongressen tage stilling til, om konfliktkassen skal fyldes op til samme
niveau som før lockouten.
Endelig skal kongressen diskutere fremtidig strategi.
Den endelige formulering af emner og dagsorden sker på et ekstraordinært
hovedbestyrelsesmøde den 9. august 2013, som er efter dette blads deadline.
Følg med på uddannelsesforbundet.dk

Tid:	
Lørdag den 5. oktober 2013
Sted:	
Forum Horsens, Langmarksvej 53, 8700 Horsens
(forumhorsens.dk)

Valg af delegerede
Forud for kongressen skal der vælges delegerede på valgmøder i foreningerne
og på generalforsamlinger i sektionerne og Ledergruppen.
Se tider og steder på uddannelsesforbundet.dk

dan sådan noget bliver til.”
En anden elev siger, at:
”Det er godt at få sat nogle billeder på
de forskellige ting, så man har noget at
henvise til, når man senere snakker om for
eksempel udskæringer og sådan noget.
Man skal finde ud af, hvad der har relevans for de forskellige fag på de enkelte
værksteder.”
FAGLIGT AKTUELT
Baggrunden for at tænke i aldersintegration i form af samarbejde mellem
eleverne på grundforløbet og mellem
grundforløbselever og hovedforløbselever kan findes i den kognitive forskning
og neuroforskningen. Mange af synspunkterne fra den kognitive forskning er
formidlet gennem professor i kognitionspsykologi Howard Gardner, der taler om
den individcentrerede skole, der tager et
mangesidet syn på intelligens alvorligt.
Med baggrund i den store spredning
mellem eleverne på såvel grundforløb

at undervisningsdifferentiering ikke er et
der svarer til deres særlige spektrum.
princip, man kan vælge til eller fra.
Dette står i kontrast til en uniform skole
Det er selve nøglen
til, om undervisog planlægning, hvor eleverne marcherer i
uddannelsesbladet
08-2013
ningen og uddannelsen lykkes. Alt står
flok: ”først modul 1 for klassen, så modul
og falder med, at det lykkes at engagere
2 for klassen, og når du har bestået modul
hver enkelt elev i en faglig og personlig
3, må du komme videre til modul 4”.
udviklingsproces, der kan løfte ham ud
Især erhvervsskoler må kunne rumme
over det, han i forvejen kan som følge af
stor variation i elevernes kognitive og
Af Jens Dam
sin baggrund.
følelsesmæssige udvikling.
vicesekretariatschef i Uddannelsesforbundet
Bedre differentiering kan nødvendigMange elever på teknisk skole har vangøre, at klassebegrebet udgår og erstattes
skeligt ved at medvirke i en skole, hvor de
af fleksibel, aldersintegreret, tværgående
til stadighed konfronteres med deres egen
og ofte niveaudelt organisering i og omutilstrækkelighed eller mangler på udforkring værkstederne og teorilokalerne. Når
dringer. Rammerne i form af værksteder
vi skifter fokus på forskellighed, evner og
og teorilokaler, materialer og indhold må
rummelighed, må organisering, indretinddrages i en tilrettelæggelse, der bedst
ning og undervisningsplanlægningen
tilgodeser de individuelle og de overordfølge med. Det gør det nødvendigt med en
nede mål for alle elevers læreproces.
helt anden organisering af undervisningen.
En konklusion
Eleverne i erhvervsuddannelserne er
meget forskellige, og de udvikler sig

Nyt skoleår
– nye kolleger

I tekniske Skole
Aarhus
fyrer lærere

eller foreningen på arbejdspladsen. Efter nyansættelsen har man tre måneder,
hvor man ikke betaler kontingent, hvis
man melder sig ind med det samme. Den
tid kan man bruge på at opsige medlemskabet i sin tidligere faglige organisation,
Ansættelsesforholdene skal
være i orden
for medlemskab der giver ikke længere
mening i den nye ansættelse.
De nye kollegers ansættelsesforhold skal
genoprette
økonomien på fireog
år.tillidsreI den pevære
i
orden.
Det
er
tillidsrepræsentanUddannelsesforbundet
Der skal nok fyres lærere. Og vi skal sælge
skæres der 90
væk, men en
bygninger.
ternes opgave i samarbejde med ledel- riode
præsentanten
harstillinger
forhandlingsretten
kan
ske ved såkaldt
naturlig
afgang
Det var
åretsatjulehilsen
fratilledelsen
serne
hjælpe med
det: Har på
den nye delfor
medlemmerne
på vores
skoler.
Andre–
vil især sige lærere,
derhjælpe
går påkvalifipension,
Aarhus tekniske
Skole,
som umiddelbart
kollega fået
et korrekt
ansættelsesbrev? detorganisationer
kan ikke
at deres
stillinger genopslås.påAndre
før jul fortalte,
skolenenhavde
et lønaftale?
rekord- Er uden
ceret.
Og tillidsrepræsentanten
skoEr der at
indgået
korrekt
stillinger kan nedlægges, når lærere får nyt
stort underskud på 20 millioner kroner.
len er bedst rustet i sine forhandlinger
der styr på pensionsindbetaling og ferie?
job. Men både AMU- og eud-delen bliver
Ifølge skolens direktør, Annette Lau– både for alle og for den enkelte – hvis
Alt det tager tillidsrepræsentanten sig
berørt.
ridsen, har skolen mistet 500 årselever
alleover
er med
i Uddannelsesforbundet.
af.
Ofte
er
der
indlagt
et
møde
efter
anUd
fyringerne
skal skolen sælge
siden 2005. Det er primært de voksne, der
sættelsen,
hvor
den
nye
kollega
snakker
lidt mere end en femtedel af sine bygninudebliver. Ifølge direktøren, fordi de ikke
tingpå
igennem
med tillidsrepræsenger.Nye regler for arbejdstid
har tid tildisse
at tage
efteruddannelse
på
tanten.
Denne
fremgangsmåde
anbefaFra august 2014 har Folketinget fastsat
grund af travlhed i virksomhederne. Af
lucas
samme grund
er der kun få ledige,Og
der
ler Uddannelsesforbundet.
ofte kennye centrale regler for vores arbejdstid.
skal på kursus.
der de to hinanden, fordi tillidsrepræsenReglerne er ikke som normalt et resultat
Desuden
er der
tanten
heltmindre
naturligtskolepraktik
har været med i anaf fælles forhandlinger og kompromisend tidligere,
og det koster også tilskud og
ser. De er ensidigt fastsat. På arbejdssættelsesudvalget.
dermed beskæftigelse for lærerne.
pladserne bliver det vigtigt, at vi i fællesFørst efter nytår kan direktøren sætte
skab formulerer krav til ledelserne om,
Personalepolitik og kutymer
endeligt tal på fyringerne.
Mange arbejdspladser har en formuleret
hvordan de nye regler sættes i værk. VoSkolen arbejder med en plan, der skal
personalepolitik og har udarbejdet perres nye kolleger skal med i den proces.
sonalehåndbøger. Desuden er der på
+OMPAGNISTRDEß
ß
alle arbejdspladser
nogle ß0OSTBOXß
kutymer, som
Kontakt Uddannelsesforbundet
ß+BENHAVNß+
4ELEFONßß
ß4ELEFAXßß
er kendt af alle
ansatte. "Hvordan
gør vi
Er der brug for information, råd og dåd
(JEMMESIDEßWWWDLFADK
MAILßDLFA
ting her hos% os?"
er DLFADK
imidlertid et naturmv., som kan hjælpe din nye kollega,
ligt spørgsmål for den nye kollega. Her
kan i kontakte Uddannelsesforbundet
kan både tillidsrepræsentant og kolleger
på info@uddannelsesforbundet.dk og
bistå med information og råd og dåd, så
på telefon 7070 2722.
starten på det nye arbejde bliver positivt.
disse dage begynder et nyt undervisningsår for mange medlemmer. Det
betyder ofte, at der kommer nye kolleger til, som der skal tages godt imod.

Med i fællesskabet
En ny kollega skal være medlem af Uddannelsesforbundet og med i klubben
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Vi er nødt til at tage alvorligt, at så mange unge ikke er parate til
uddannelse. Skal det virkelig rykke, er det vigtigt at se disse unge som
en sammensat gruppe, mener forskningsleder Torben Pilegaard Jensen
fra KORA og giver en række anbefalinger om ikke-uddannelsesparate.

Vi risikerer at tabe
en hel generation
{ A f D o rt h e P le c h i n g e r – Foto : Hele n e b ag g e r }

Hvor mange ikke-uddannelsesparate
unge taler vi om?
– Tallet har ligget uhyggeligt stabilt og højt
på cirka 10.000 ud af en ungdomsårgang
på 60.000. Det har ikke for alvor rykket
sig siden midten af 90’erne og frem til krisen 2008 med den voksende ungdomsarbejdsløshed. Ifølge Ministeriet for Børn
og Undervisnings fremskrivningsmodel er
flere unge herefter gået i gang med en ungdomsuddannelse, men spørgsmålet er, om
den tendens holder, når ledigheden falder.
Alt for mange unge får ikke en ungdomsuddannelse, og så er det svært at få fast
tilknytning til arbejdsmarkedet, blive selvforsørgende og dermed leve et liv, hvor den
enkelte får den nødvendige selvrespekt. I
sundhedssektoren bliver der jævnligt smidt
lig på bordet, før der sker noget. Det savner vi at kunne gøre i forhold til vores ungdomsuddannelser og ungdomsarbejdsløshed, men så alvorligt er det.
Du taler om både dropouts og pushouts i
uddannelsessystemet. Hvorfor?
– Der er meget stor forskel på, om de unge
falder fra eller bliver skubbet ud af uddannelserne. Vi skal ikke kun forstå frafald
som et resultat af, at unge ikke slår til, men
også huske, at skolerne og samfundet skal
være uddannelsesparate til de unge. Det
har kæmpe betydning, at der er så stort et
praktikpladsproblem. Blandt de 10.000 er
der jo virkelig mange, der ville have fået en
ungdomsuddannelse og kunne være blevet dygtige håndværkere, hvis de havde fået
en praktikplads. De unge har gennemført

et grundforløb, som kvalificerer til hovedforløbet, men det danske samfund har lukket døren for dem. Her ville en uddannelsesgaranti virkelig batte.
Du understreger, at der er tale om en
meget sammensat gruppe. Hvem er de?
– I den ene gruppe – de praktiske – befinder sig typisk dem, der har haft det svært
med det boglige i folkeskolen. De har slet
ikke fået lov til at vise deres potentiale for
læring. Når de så møder den værkstedsbaserede undervisning på en god erhvervsskole og får nogle praktiske udfordringer,
rejser de sig fra støvet. Det har vist sig, at en
tredjedel af dem, der faktisk gennemførte en
erhvervsuddannelse, havde det, der kaldes
utilstrækkelige læsefærdigheder, da de var
15½ år og blev testet i Pisa-undersøgelsen
i 2000. For dem ville det derfor være meget usmart, hvis uddannelsesparathedsvurderingen lægger stor vægt på karaktererne
fra folkeskolen. Også i en anden undersøgelse af hg-elever med anden etnisk baggrund end dansk har vi påvist en meget løs
sammenhæng mellem deres karakterer fra
grundskolen og på erhvervsuddannelsen.
Men så er der også andre i gruppen
– hvem er de?
– Det er blandt andre unge med store personlige, familiemæssige eller sociale problemer oven i de faglige. For mange af dem
er der sjældent hokus pokus-løsninger. Der
skal helt andre og mere komplicerede indsatser til, før de overhovedet bliver parate;
for eksempel nogle sammenhængende for-

løb, som produktionsskoler, daghøjskoler og
andre typer af skoler går sammen om at tilrettelægge, og som tager udgangspunkt i
den enkelte unge og hans eller hendes forudsætninger og behov.
– En del produktionsskoler har stille og
roligt formået at bygge de unges selvværd
op igen og hjulpet dem på vej, og her har
også eleverne indbyrdes styrket hinanden
meget. Her synes jeg, at en del af de uddannelser, der på lærersiden er repræsenteret i
Uddannelsesforbundet, på mange områder
har en række styrker og også hjælper unge,
der har personlige kampe, der skal kæmpes.
Du har sagt, at man ikke har udviklet alternative og målrettede forløb til at gøre
disse unge uddannelsesparate, da man
indførte uddannelsesparathedsvurdering som et krav. Hvilke forløb har de
brug for?
– Disse forløb skal på den ene side tage
udgangspunkt i de unges behov og forudsætninger og på den anden side på ordinær vis opbygge deres kompetencer både
fagligt, personligt og socialt og gøre dem
uddannelsesparate. Det er vigtigt, at der
er en balance, så vi ikke individualiserer
for meget og gør de unge til klienter. Jo
mere rummelige, vi kan lave typer af sådanne forløb for unge, jo bedre. Vi savner
den slags tilbud i dag. Nu overvejer man at
lave en flexuddannelse for unge, og man
kan håbe, at den i måden, den bliver skruet
sammen på, kan være en vej for dem, der i
dag ikke er parate til de eksisterende ungdomsuddannelser. *
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– Børn og unge er jo motiverede, når
de starter i grundskolen. Der er en
voldsom drivkraft, men mange af dem
mister lysten til at lære i slutningen
af grundskolen. Heldigvis har nogle
af vores ungdomsuddannelser
kompenseret en del for de nederlag,
mange unge har haft, og genmotiveret de unge. Men det er en
kæmpe udfordring, de står over for,
mener Torben Pilegaard Jensen.

4

anbefalinger

1.

	Fat, at de unge, der har svært
ved at gennemføre en uddannelse, er en sammensat gruppe,
som ikke har brug for flere standardforløb. Man skal tage udgangspunkt i en helhedsvurdering af netop deres potentialer,
forudsætninger og behov.

2.

	Giv de ikke-uddannelsesparate
eller – motiverede mulighed for
at finde ud af, hvilket job de vil
have gennem længerevarende
praktik i udskolingen – fx ved
at møde rollemodeller fra det
virkelige liv. Det kan for mange skoletrætte være drivkraften, hvor uddannelse bliver midlet i stedet for målet. Og så skal
uddannelsesvejledning i højere
grad også være erhvervsvejledning.

3.

	Tilbyd de unge et praktisk og
kropsligt orienteret læringsmiljø – også i grundskolen. Så får
mange unge chancen for at folde deres potentialer ud. Tilbyd
også mere værkstedsbaseret undervisning, hvor de får lov til at
prøve af i praksis, hvad fagene
kan bruges til.

4.

	
Flyt uddannelsesparathedsvurderingen til 8. klasse og brug
den til at tale med den unge og
forældrene om realistiske forestillinger om job og uddannelse.
Det er vigtigt, at man har drømme, men det er også vigtigt, at
de bliver koblet til en indsigt i
ens stærke og svage sider. (Regeringen har netop sagt, at den vil
foreslå det, red.)
	
Torben Pilegaard Jensen er
forskningsleder ved KORA
– Det Nationale Institut for
Kommuners og Regioners
Analyse og Forskning.
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Grammatik til
DU 1 – Super G!
Endelig kommer der en grammatikbog skrevet til
DU 1! Med Super G arbejder kursisterne sig øvelse
efter øvelse igennem den danske grammatik. Op
gaverne kan løses alene, parvis eller i klassen.
Bogen er klassisk bygget op i kapitler efter ordklasser
og sluttes af med nogle lidt sværere kapitler om kon
junktioner og ordstilling. I alle kapitler er indbygget
en vis progression.
Super G benytter et simpelt ordforråd, som gør det
muligt for kursisterne at bevare fokus på grammatik
ken, ligesom Gitte Skovs fine illustrationer understøt
ter de enkle, grammatiske forklaringer.
Super G henvender sig til DU 1 samt de lavere
moduler på DU 2.
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