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Billederne her er fra danmarksmesterskabet for erhvervsuddannelser, som blev afholdt
i Odense i slutningen af januar. I tre dage dystede næsten 200 unge i 27 forskellige fag
– fra glarmester til detailslagter og fra personvognsmekaniker til kosmetiker. Der blev
kåret 30 danmarksmestre. Næste år afholdes konkurrencerne i Aarhus.
Se mere på skillsdenmark.dk
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Hvad med trekvart million ledige?

Af Hanne
Pontoppidan,
formand for
Uddannelsesforbundet

TREKVART MILLION danskere står uden for arbejds
markedet. Altså ikke fordi de er på folkepension eller er
studerende, men fordi de simpelthen er slidt ned eller
blot og bart er til overs. Det er bare ikke i orden!
Vi har fået os indrettet med et arbejdsmarked, hvor
der er så meget pres på, at rigtig mange ikke kan følge
med. Der er konstant øgede krav til medarbejdernes
k valifikationer, fleksibilitet og effektivitet. Skruen får
et tvist hele tiden, og mange klarer ikke presset. Og er
man først røget af i svinget, så gøres der ikke tilstrækkeligt for at hjælpe en tilbage på vognen igen. Så bliver det en ond spiral: Jo flere, der ryger af i svinget, des
hurtigere skal de resterende løbe.
Vi er nødt til at gøre os nogle overvejelser om, hvordan vi vil ændre på dette. Af rent menneskelige årsager,
men bestemt også af økonomiske.
SNART BEGYNDER trepartsforhandlingerne. Regeringen,
lønmodtagerne og arbejdsgiverne sætter sig sammen
for at aftale ændringer på en række forhold med central betydning for det fremtidige arbejdsmarked. Spørgsmålet om de mange på kanten af arbejdsmarkedet bør
blive et centralt tema.
Ved de seneste trepartsforhandlinger i 2007 kunne
vi ifølge den daværende finansminister købe hele verden. Denne gang ser det noget anderledes ud, og adgangsbillet til forhandlingerne får man kun, hvis man er
indstillet på at bidrage til at finde for fire milliarder kroner ekstra arbejdskraft inden 2020.
Til gengæld får man indflydelse på, hvordan de samme
fire milliarder bruges på uddannelses- og beskæfti-

gelsesområdet, og hvordan eventuelle yderligere tiltag
besluttes og gennemføres. Den danske model, hvor man
i fællesskab finder løsninger på centrale udfordringer
både i gode og dårlige tider, tilsiger, at man skal møde
op ved forhandlingsbordet - og det har alle hovedorganisationerne da også tænkt sig at gøre.
Med den økonomiske situation, vi står i lige nu, er det
svært at se, hvorfor det giver mening at diskutere, hvordan vi finder ekstra arbejdskraft. Men ser man på alderssammensætningen i befolkningen, vil man se, at det faktisk på den lidt længere bane giver rigtig god mening.
Alt tyder på, at der på trods af tilbagetrækningsreformen
alligevel vil mangle en del arbejdskraft i 2020.
FIRE MILLIARDER kroner kan findes på mange måder.
Nogle taler om øget ugentlig arbejdstid, andre om at
afskaffe feriedage. Men helt ærligt: Behøver vi at vælge
en løsning, hvor de, der allerede er nøglespillere, skal
spille overtid? Eller kunne vi overveje om truppen skulle
udvides, så flere fik mulighed for at være med?
Jeg spørger bare: Hvorfor er det lige, at vi ikke retter blikket mod trekvart million voksne, der i øjeblikket
er sat uden for det gode (arbejdsmarkeds)selskab, og
overvejer, hvordan vi via en håndholdt, helhedsorienteret indsats kombineret med et mere tolerant arbejdsmarked kan sikre, at en større gruppe af disse mennesker
får eller får genetableret et arbejdsforhold i så mange
timer, som de nu magter? Det vil være både økonomisk
ansvarligt og værdigt!
Ansvaret for løsningen hviler på os alle, men vi skal
i gang nu, hvis vi vil en ordentlig løsning inden 2020.

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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”Der er ikke
noget, der hedder,

at man
ikke kan“
På Greve
Produktionsskole
er de rigtigt gode til at
sende eleverne videre
i uddannelse eller
arbejde. Flere end seks
ud af ti elever starter på
en uddannelse, når de
har forladt skolen.
{ A f S i g n e Lu kow s k i
– F oto : H a n n e L o o p }

R

ammerne fejler ikke noget på Greve
Produktionsskole. For ni år siden
overtog skolen bygningerne, som
huser Tune Kursuscenter, og som tidligere har været landboskole. De smukke,
hvide bygninger er faktisk mere end 140
år gamle, men løbende renoveringer, omog tilbygninger har skabt fortrinlige rammer
for både produktionsskolens elever, personale og de mange kursister, som besøger
kursuscenteret.
Skolen driver kursuscenteret, og kombinationen af en skolekultur med fokus på
læring og en virksomhedskultur med fokus på profit kan godt virke lidt paradoksalt. Men det giver en masse gode muligheder rent læringsmæssigt.
- Vi øver os på at få de to kulturer ordentligt integreret i hinanden, for der er et

meget stort læringspotentiale i at kunne
sige til de unge, at de er i en virksomhed,
siger Jakúp Heinesen, der er viceforstander på skolen.
Den pæne skole
En del af skolens værksteder er direkte knyttet til kursusejendommen, og eleverne deltager i rengøring, servicering og madlavning
til gæsterne. Der sidder elever i receptionen,
og eleverne på musikværkstedet optræder
også for gæsterne med jævne mellemrum.
Det stiller nogle særlige krav til elevernes
opførsel og til deres sprog.
- Vi driver en virksomhed, og derfor skal
vi være repræsentative. Så det er ikke så
meget en ungdomskultur, der hersker på
skolen, men snarere en voksen arbejdskultur, fortæller Knud Schirmer, der ud over at
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være faglærer på Bygge og Anlæg også er
skolens tillidsrepræsentant.
- Vi er nok lidt at betragte som den pæne
skole. Det er okay at bruge ord som opdragelse og dannelse. Det er vigtigt, at der er
en ordentlig tone både mellem elever og
gæster, mellem elever og lærere og mellem
eleverne selv, supplerer Jakúp Heinesen.
Nogle elever vælger specifikt skolen, fordi
de godt kan lide strukturen, og andre bliver
positivt overraskede over rammerne, når de
kommer. Men der er også elever, som har
det sværere med kulturen og som måske
ender med at finde en anden skole. Det er
heldigvis meget få.

I skolens køkken er der travlhed. Eleverne
hjælper kursuscenterets faste personale
med at gøre klar til frokosten i restauranten, mens de samtidig forbereder den mad,
de skal servere for skolens elever i deres
egen kantine. Dagens ret: lakselasagne
med spinat. En del af maden bliver sendt
til skolens anden afdeling i Taastrup, hvor
de endnu ikke har fået deres eget køkken.
Der skal laves mad til omkring 300 personer i alt, men eleverne har alt under kontrol.
- Vi har et rigtig godt sammenhold her i
køkkenet. Og det er vigtigt, for hvis vi ikke
har det godt, fungerer maden heller ikke,
fortæller 19-årige Camilla.

En af de ting, de arbejder meget med på
skolen, er netop elevernes sociale kompetencer. Man skal kunne omgås hinanden
og lave fejl foran andre og ikke mindst acceptere hinandens forskellighed.
- Vi har elever, som har social angst, når
de kommer her. Men de udvikler sig alle
sammen kolossalt i forhold til det sociale,
mens de er her, siger Henrik Bakager, som
er lærer på musikværkstedet.
Eleverne skal selv tage ansvar
Mange af skolens elever har været vant til
at få at vide, at de ikke kan det, de gerne vil,
eller ikke er gode nok. Men det er der ikke
noget, der hedder på produktionsskolen.
- Vi anerkender, at der kan være nogle
ting, som er svære for den enkelte elev, men
der er ikke noget, der hedder, at man ikke
kan. Man skal bare øve sig noget mere, siger
Knud Schirmer, og Jakúp Heinesen uddyber:
- Det er vigtigt, at man ikke falder i den
grøft, hvor man bare synes, at det er synd
for eleverne. I stedet skal man støtte dem
i, at de selv har og tager et ansvar. Og når
eleverne oplever at være gode til noget, får
det også betydning for læringen på andre
områder. Det giver noget mere selvtillid,

Greve Produktionsskole
åbnede i 2011 en afdeling i Taastrup og skiftede i den forbindelse navn til Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup. Tilsammen
har de to afdelinger omkring 260 elever fordelt på 11 værksteder i Greve og fem i Taastrup. De udslusningstal, der er brugt i
artiklen, stammer fra 2010 og indbefatter
derfor kun elever fra afdelingen i Greve.
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og det kan man tage med over i andre
sammenhænge, siger han.
Ærlighed og gensidig respekt
Rigtig mange af skolens elever starter efterfølgende på en uddannelse eller får et
job. I 2010 var det omkring 75 procent, der
enten startede i skole igen eller fik et arbejde. Men hvad er det, der gør, at skolen
har så gode resultater med udslusningen?
- Vi har en meget tæt kontakt med eleverne. Vi har et godt miljø med gensidig respekt, og vi kan lide eleverne, siger AnneMette Fejer, som er lærer på køkkenværkstedet.
Fem gange om året får lærerne supervision af en ekstern psykolog, og her har de
mulighed for at vende nogle af de situationer, de oplever til daglig. Lærerne får nogle
forklaringer på elevernes adfærd, og bliver
på den måde bedre i stand til at håndtere
dem. Og så har alle værkstederne stor fokus på vejledning, så eleverne kan finde ud
af, hvad der skal ske, når året på produktionsskolen er omme.
- Vi er meget ærlige, når vi prøver at få
ønsker og evner til at mødes, for ønskerne
er tit urealistiske. Der bruger jeg ofte min
egen livserfaring som eksempel, forklarer
Knud Schirmer.
For nogle elevers vedkommende bliver
opholdet i Greve noget længere end det
sædvanlige år. Skolen har nemlig en aftale med erhvervsskolerne i hovedstadsregionen om at tilbyde en produktionsskolebaseret lærlingeuddannelse til de elever,
som ikke vil kunne gennemføre en uddannelse på en erhvervsskole. Den første lærling blev færdig i sommer, og skolen har i
øjeblikket ti lærlinge på forskellige linjer.
- Det er fantastisk at se den udvikling,
der sker med dem, fra de starter her, til de
står med svendebrevet i hånden, slutter
Anne-Mette Fejer. *

Forsker:

Giv de unge
succesoplevelser
Greve Produktionsskole har fat i den lange
ende i deres arbejde med at få eleverne videre i
uddannelse og arbejde.
{ A f S i g n e Lu kows k i }

V

oksne som rollemodeller, erkendelse af egne ressourcer og barrierer og små succesoplevelser hen
ad vejen. Det er nogle af de mekanismer,
der kan være med til at bringe den svageste gruppe af unge og voksne tættere på
uddannelse og job. Sådan siger lektor fra
Aalborg Universitet Thomas Bredgaard, der
står bag forskningsprojektet ”Hvad virker i
aktiveringsindsatsen?”
Han har sammen med en gruppe forskere set nærmere på en række aktiveringsprojekter i Nordjylland, som alle kan
betegnes som succesfulde, for at finde ud
af, hvad det er, der virker, hvem det virker
for, og hvorfor det virker.
- Vi har kigget på solstrålehistorierne, det
vil sige de steder, som andre har peget på
virkede. Og så har vi prøvet at udlede nogle
mekanismer, som man kan overføre til andre projekter, fortæller Thomas Bredgaard.
Gode relationer er afgørende
Mange af de unge, som befinder sig på kanten af uddannelse og arbejdsmarked, har
haft problematiske voksenrelationer igennem hele deres liv. Derfor er det vigtigt, at
de oplever en god og positiv relation til nogle
voksne, der vil dem det godt. Det gælder,
uanset om det er faglæreren på produktionsskolen eller medarbejderen i det kommunale aktiveringsprojekt.
- Der skal opbygges et trygt og tillidsfuldt
forhold mellem den unge og den voksne, for
kun på den måde kan den voksne trænge
ind bag facaden og adressere de udfordringer, den unge har. Det kræver, at den

voksne har tid og lyst til at gøre en forskel,
siger Thomas Bredgaard.
Derudover er det også vigtigt at finde et
realistisk job eller uddannelsesmål for den
enkelte unge.
- Det er så nemt at sige: ”Det kan du
ikke blive”. I stedet skal man arbejde konstruktivt med de unges ønsker og få sporet
dem ind på nogle realistiske baner. Måske
kan man ikke lige blive astronaut, men så
kan man måske blive flyveleder. Det handler om at gribe anledningen, når motivationen og interessen er til stede.
At være medarbejder giver medejerskab
På Greve Produktionsskole er eleverne med
til at drive en virksomhed, og det kan også
være med til at give de unge nogle succesoplevelser og nogle erfaringer, som de kan
tage med sig videre.
- Når de unge bliver medarbejdere i stedet for klienter eller elever, tager de ansvar
og oplever, at de er en del af et fællesskab,
og det er helt afgørende for, at man får en
positiv oplevelse. Den anerkendelse, man
får, når man har serveret et godt måltid mad
eller ydet en god service, giver nogle vigtige succesoplevelser og lyst til at tage ejerskab, siger Thomas Bredgaard. *

Både Thomas Bredgaard og Greve
Produktionsskole er på programmet
til Uddannelsesforbundets konference
om ”Unge og voksne på kanten af
arbejdsmarkedet” den 9. februar på
Christiansborg.
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Det danske

For at sikre at der er bøger af reel interesse for alle,
introducerer fakta&fiktion faglig læsning til modultest.
Fagbøgerne lægger vægt på at formidle emner af særlig interesse for udlændinge, fx personer, steder eller
virksomheder som er med til at brande Danmark.
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ir på Orange

Fra
kr. 79,-

Scene i 2010.
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ex moms

Blandt de andre bøger er autentiske fortællinger om
udlændinges møde med Danmark, en novellesamling
hvor de enkelte historier alle kan opgives til modultest
og en hårdkogt krimi fra Esbjergs bodegamiljø.

Indlæst på faktaogfiktion.gyldendal.dk

- veje til viden
gyldendal-uddannelse.dk • tlf. 33 75 55 60

13664

Hvem siger
modultest
skal være
kedeligt?
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NYT

{ A f Lu cas Vag n E n g e ll }

Gratis
matematikhjælp
på mobilen
En ny danskudviklet applikation til Android-telefoner forsøger at gøre matematik lidt lettere, når man ikke lige har en computer eller en
avanceret lommeregner ved hånden.
Forklaringerne i Regneregler, som applikationen hedder, er forsøgt støvsuget for komplicerede beviser og svære udtryk - alle skal
kunne være med uanset niveau. Man kan undervejs se alle mellemregninger, og ”regnemaskinerne” giver pædagogiske forklaringer og
resultater i modsætning til almindelige lommeregnere. For eksempel forklares alle trin i brøkregnestykker, så det næsten er som at have

en hjælpelærer ved siden af. Og der er trin
vise instruktioner i, hvordan man tegner en trekant med vinkelmåler, lineal og passer, så man
kan se, hvordan delresultaterne og den færdige trekant skal se ud. Og så kan man spille
sig til at lære den lille tabel.
App’en har i gennemsnit fået 4,8 af 5 mulige stjerner af dem, der i skrivende stund har
anmeldt den.
Regneregler kan hentes gratis på Android Market, og den findes både på dansk og
engelsk.

Eksperimentarium
for uddannelser
Hovedstaden vil eksperimentere med uddannelser. Formålet er at gøre de erhvervsrettede
uddannelser ”skarpere og mere brugbare for erhvervslivet”.
Initiativet kommer fra erhvervsskolen TEC og professionshøjskolen Metropol i samarbejde
med en række uddannelsesinstitutioner, virksomheder, hospitaler, organisationer og tænketanke. Med hjælp fra Region Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden har de fået samlet en pulje på 50 millioner kroner til projekt ”Erhvervsrettet Uddannelseseksperimentarium”.
Eksperimentariet vil gennem systematiske eksperimenter – og i samarbejde mellem uddannelse og arbejdsmarked - udvikle, afprøve og måle effekten af nye metoder og veje for uddannelse for at gøre mere af det, der virker. Dermed vil eksperimentariet ”skabe et vidensbaseret
grundlag for, hvordan fremtidens erhvervsrettede uddannelser skal se ud og lægge fundamentet for en ændret uddannelsestænkning”.
Uddannelseseksperimentariet åbnes i begyndelsen af marts i år, og projektet løber til udgangen af 2014. Det ledes af cand.pæd. Dorrit Sørensen, som også har en master i projektledelse.

Noveller til
undervisningen
Novelleforlaget.dk har en hjemmeside, hvor
lærere har adgang til kvalitetsnoveller og moderne undervisningsmaterialer. Her er der arbejdsspørgsmål til novellerne, som lærere og
elever kan arbejde frit med. Spørgsmålene er
lavet i forskellige udgaver til forskellige niveauer og med forskelligt fokus.
Ifølge forlaget er materialerne ”fremstillet specielt ud fra fagkulturelle og humanistiske principper”.

Bedøm selv: novelleundervisning.dk

Ledere rykker sammen
Danske Erhvervsskoler – Bestyrelserne og
Danske Erhvervsskoler – Lederne er rykket
tættere sammen. Fra 1. januar 2012 har de
to foreninger haft fælles sekretariat med Lars
Kunov som direktør, og senere på året flytter
de fysisk sammen i Ny Vestergade 17 i København. Men de understreger, at der fortsat
er tale om to selvstændige foreninger…

Misbrug af SU
Nogle unge misbruger SU-systemet, mener
formanden for lederne i Danske Erhvervsskoler.
- Vi ser, at en del unge mennesker shopper i SU’en; altså benytter sig af muligheden
for at melde sig til en uddannelse og få SU
og studielån, uden at de har tanke om at starte på uddannelsen. De skal bare have en eller anden form for forsørgelse, siger formanden i Danske Erhvervsskoler, Peter Amstrup,
til nyhedsbureauet Newspaq og fortæller, at de
unge ofte kan udnytte systemet i et par måneder, før de melder sig ud eller bliver smidt ud.
Han ønsker, at skolerne kan skride hårdere
ind, når de får mistanke om misbrug.
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Ingen erhvervsskoleelever til at

diskutere fravær

Elever fra
erhvervsuddannelserne
glimrede ved
deres fravær på
undervisningsministeriets
innovationscamp.
{ A f S i g n e Lu kows k i }

K

om og vær med til at præge, hvordan vi tænker og arbejder med fravær i hele landet.
Sådan lød opfordringen til elever fra
folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelserne. Men der var ingen repræsentanter fra erhvervsuddannelserne, da 26
unge i starten af januar mødtes til en såkaldt
innovationscamp på Lyngby Vandrerhjem.
Formålet var at diskutere fravær og
komme med forslag til, hvordan man kan
mindske det. Camp’en var en del af Ministeriet for Børn og Undervisnings fraværskampagne ”Det er bedst, når alle er her”. Men
mens der var elever fra både folkeskole,
gymnasier og htx, var der ikke en eneste
erhvervsskoleelev fra eud-niveauet med.
Hos Pluss Leadership, som arrangerede
camp’en for ministeriet, er de ærgerlige over,
at det ikke er lykkedes at få alle ungdomsuddannelser repræsenteret.
- Problemstillingerne omkring fravær på
erhvervsuddannelserne er rigtig interessante, så derfor er det selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke havde nogle elever med derfra, siger konsulent Anne Almind Pedersen.
Elevorganisation kom ikke på banen
Interesserede elever har kunnet tilmelde sig
på kampagnens hjemmeside ved at sende
en kort, motiveret ansøgning, men kun få
har benyttet sig af den mulighed. Derfor har
folkene bag lavet en masse opsøgende ar-

bejde for at rekruttere deltagere. Blandt andet ved at kontakte en række skoleledere,
som så har sendt invitationen videre til lærere og elever.
- Det har været vigtigt for os at få nogle
ressourcestærke deltagere, for de skulle
ikke bare være med til at få gode ideer på
camp’en, men også kunne bære det videre
ude på deres egne skoler efterfølgende.
Derfor har vi også været i kontakt med en
række elevorganisationer, fortæller Anne
Almind Pedersen.
Erhvervsskolernes Elev-Organisation
(EEO) repræsenterer elever fra både htx og
eud og var derfor en af de organisationer,
som konsulenterne hos Pluss Leadership
kontaktede. Her var man i første omgang i
dialog med næstformanden, men hun stoppede i efteråret, da organisationen fik nyt
formandskab. Konsulentfirmaet har efterfølgende forsøgt at kontakte den nye formand et par gange, men uden held.
Hos EEO erkender formand Christian Treholdt, at opgaven med at rekruttere unge til
camp’en er faldet ned mellem to stole i forbindelse med udskiftningen i sekretariatet.
- Fraværsproblemet på de tekniske skoler
er stort, og derfor er det beklageligt, at der
ikke har været nogen elever derfra med på
camp’en. Men det kræver et aktivt rekrutteringsarbejde fra vores side, hvis man skal
mobilisere eleverne, og der har vi ikke været gode nok, lyder det fra elevformanden. *
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Ministerens første 100 dage
Efter de første 100 dage som børne- og undervisningsminister skrev Christine Antorini
blandt andet disse ord på ministeriets hjemmeside:
”Det har været en fantastisk spændende tid,
hvor jeg har været særligt glad for den varme
velkomst, jeg har fået af de mange interessenter på børne- og undervisningsområdet. Jeg
kan fornemme et stærkt engagement og en
lyst til at forandre tingene til det bedre. Derfor er jeg også glad for, at regeringen allerede i de første 100 dage har nået mange vigtige resultater.
(…)
Praktikpladsområdet fik et tiltrængt løft, da der
den 15. november 2011 blev indgået en aftale
om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012. Aftalen mellem regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti afsatte cirka 2,6 milliarder
kroner til at skaffe 10.400 ekstra praktikpladser. Det er meget vigtigt, at vi på langt sigt arbejder hen imod, at alle unge kan få en praktikplads. Aftalen i november var første skridt
på vejen mod det mål, og Folketinget vedtog
den nødvendige lovgivning lillejuleaften. Ved
forårets trepartsforhandlinger tager vi for alvor
fat på at hæve kvaliteten i erhvervsuddannelserne og skaffe praktikpladser til alle.

Erhvervsuddannelserne blev desuden styrket
med regeringens aftale med Enhedslisten om
finansloven for 2012. Der afsættes samlet set
245 millioner kroner i 2012-2015 til grundforløbene, som skal forbedre kvaliteten af undervisningen og reducere frafaldet. Samtidig forbedres vilkårene for elever i skolepraktik ved
en forhøjelse af skolepraktikydelsen for hjemmeboende elever over 18 år, så ydelsen får
samme niveau som før genopretningsaftalen.
(…)
På Beskæftigelsesministeriets område er jeg
glad for, at ledige, der er faglærte eller ufaglærte eller har en forældet uddannelse, med
finansloven for 2012 får adgang til at tage
samtlige AMU-kurser som led i seks ugers
selvvalgt uddannelse. Regeringen har fjernet
prisloftet fra den 1. april 2012, så forsikrede
ledige igen frit kan tage for eksempel truckcertifikat og buskørekort.
(…)
I alt blev børne- og undervisningsområdet med
finansloven styrket med 5,8 milliarder kroner.
I en økonomisk trang tid er jeg stolt over den
store satsning på børn og uddannelse, som
denne regering står for.
(…)
I december blev uddannelsesminister Morten Østergaard og jeg enige om at genindføre gruppeprøver og gruppeeksamener. Elever

og studerende vil fra næste skoleår igen kunne
anvende disse prøveformer i en række fag. For
det er vigtigt, at prøve- og eksamensformerne
afspejler virkelighedens arbejdsformer. Samtidig vil vi afprøve nye prøve- og eksamensformer i et udviklingsprogram, der dækker hele
uddannelsesområdet.
(…)
Endelig lancerede jeg i november en landsdækkende kampagne, der skal forebygge fravær i grundskolen og ungdomsuddannelserne. Musikvideoen med Rasmus Bjerg som den
følsomme klasselærer, den militante gymnastiklærer og den excentriske formningslærer,
der giver eleverne ”7 i ler”, er blevet et megahit. På YouTube er den nu blevet set mere end
700.000 gange. Det er jeg glad for, men jeg er
allermest glad for, at der med fraværskampagnen vil blive oprettet en udviklingspulje, hvor
skoler kan søge om midler til forsøg med at
forebygge fravær.
(…)
Og hvad byder foråret så på? Jeg ser blandt
andet frem til trepartsforhandlingerne, hvor
vi skal arbejde for at skabe rammer for endnu bedre erhvervsuddannelser og voksen- og
efteruddannelser. Samtidig går vi for alvor i
gang med en reform af folkeskolen, og så vil
foråret ikke mindst stå i EU-formandskabets
tegn. Jeg glæder mig.”

Ny ferie ved sygdom
Regeringen vil ændre ferieloven, så lønmodtagere får ret til erstatningsferie, hvis de bliver
syge under ferien. Retten kommer dog først
efter femte sygedag, så hvis man for eksempel ligger syg i otte dage af sommerferien, så
får man tre dages erstatningsferie. Og ligger

man syg i fjorten af ferien, så får man ny ferie i ni dage.
Ændringen kommer, fordi EU har mindet
regeringen om et EU-direktiv fra 2002. Når
det først gennemføres nu, skyldes det, at den
tidligere regering ikke ønskede det indført og

derfor ignorerede det. Dansk Arbejdsgiverforening mener da heller ikke, der er grund til at
indføre det nu – de frygter nemlig misbrug.
Lovændringen ventes at træde i kraft den 1.
maj 2012, når det nye ferieår begynder.

MODUL 1-2

DU 3

Fleksibelt
online dansk

Video

Dialog

Udtale

Ultimate Danish er et dansk internetprogram til individuel
og fleksibel sprogundervisning som fjernundervisning eller
i studieværkstedet.

Alternative udtryk

Sproghandlinger

I 36 lektioner præsenteres en række forskellige øvelser. Fx
dialog-, lytte-, udtale-, læse- og skriveøvelser samt diverse
grammatik- og ordforrådsøvelser. Her er i alt ca. 300 timers
undervisning. Ultimate Danish har specielt lagt vægt på dansk
udtale, som man anvender og hører den i hverdagen med de
mange reduktioner og assimilationer.

Skriveøvelser

Lytte & skrive

Læse & indtale

Lytte & forstå

Grammatik

Enhedspris pr. skole

Kr. 5.000

Talende lister

Ultimate Danish består af:
•
•
•
•
•

12 små dialog film
24 audiodialoger
Diverse øvelser og opgaver
Sjove og pædagogiske spilopgaver
Udtaleøvelser med mulighed for
indtaling af egen udtale
• Grammatiske forklaringer og øvelser
• Liste med indtalte verber – de 500
mest frekvente
• Instruktion og forklaringer på dansk
og engelsk

Klik ind på ultimatedanish.dk, og få en virtuel rundvisning
Vognmagergade 11 · 1148 København K · Telefon 3691 7070 · info@alfabetaforlag.dk · alfabetaforlag.dk

16551-UDB2-2012-BureauLIST.dk - Ekskl. moms- Forbehold for prisstigninger og trykfejl

Læsetekster
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100 års politiske plakater
Demonstrationer, arbejdskampe og strejker –
Fred og nedrustning – Børn, unge og gamle –
EU og NATO – 1. maj og international solidaritet – Skurke og helte – Christiania og Ungdomshuset – Poul Schlüter, Thorvald Stauning
og formand Mao – Nøgne, døde, revolutionære, kvinder og cyklister.
En næsten endeløs række af temaer kan
genfindes på de tusinder af plakater, der gennem de sidste godt 130 år er blevet produceret
til tidens politiske kampe. Mere end 10.000 af
disse plakater findes i dag på Arbejdermuseet
& Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, og
et udvalg fra den unikke samling kan nu opleves i en ny særudstilling frem til 28. maj 2012.
Plakaterne er et enestående vidnesbyrd om
den politiske og kulturelle udvikling i Danmark siden slutningen af 1800-tallet. De af-

spejler spørgsmål om magt, autoritet, frigørelse og fællesskab. I udstillingen vil plakaterne
da også blive sat ind i deres historiske kontekst ved hjælp af fotos, film og dokumenter.
Til udstillingen udgives en bog med samme navn. Her kan man læse bidrag fra plakatkunstnerne Thomas Kruse (Røde Mor) og Mikael Witte, og man kan få en meget personlig
beretning fra en af ungdomshusets plakatopsættere, som beskriver den organiserede plakatophængnings magt over byens rum. Man
kan også læse om, hvordan den store samling er blevet til, og om plakaternes historiske udvikling.
Arbejdermuseet,
Rømersgade 22, 1362 København K.
Læs mere på arbejdermuseet.dk
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Hvem står klar med penge, sparring
og rådgivning, hvis du mister jobbet?
Sms*
uddannelse
til 1969, så
kontakter
vi dig!

Tilmeld dig allerede i dag på ftf-a.dk

* koster kun alm. sms-takst.
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4,45%
Billån

, kun

4,45%
Billån

variab

*

el ren
te

, kun

KAN DU
SPARE PENGE
PÅ DIT
variab
BILLÅN?el rente
Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30

Ring
3378 1965
og få svar med
det samme!

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

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

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

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

Se et låneeksempel her:
Bilens pris 250.000 kr. Udbetaling (20 %) 50.000 kr. Lånebeløb 200.000 kr.
Månedlig ydelse 2.164 kr. Rente 4,45 %. Løbetid 10 år. Debitorrente
4,52 %. ÅOP 5,57 %. Gebyr til banken 4.500 kr. Gebyr til andre 4.950 kr.
Samlede renter i perioden 50.231 kr. Tilbagebetaling i alt 259.681 kr.
*Renten er variabel, angivet p.a. og gældende pr. 12. januar 2012.
Lånet forudsætter kreditgodkendelse. Bilen skal kaskoforsikres.
Udgifter til forsikring er ikke medregnet.

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

i samarbejde med
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M e darb e j d e r n e l i gg e r i n d e m e d a fg ø r e n d e v i d e n o m ,
hvo rda n ma n k a n o rga n i s e r e arb e j d e t på n y e r e
o g smart e r e m å d e r ; o g d e t e r d e m , d e r s k al fø r e d e
n y e t i ltag u d i l i v e t ov e r fo r b o rg e r n e .
B e n t e S o rg e n f r e y, f o rma n d FTF

strammer
op
Arbejdsgivere

Medarbejderne har fået sværere ved at få indflydelse
under den økonomiske krise, viser en stor FTF-undersøgelse
blandt tillidsfolk. Men krisen gør netop medbestemmelse
vigtigere end nogensinde, mener FTF’s formand.
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risen kradser, og den stramme økonomi har øget behovet for besparelser og smartere arbejdsgange
ude på arbejdspladserne. Cheferne fokuserer skarpt på bundlinje og budget. Så
skarpt, at det er blevet sværere for de ansatte at få indflydelse på de tunge, strategiske dagsordener med budget, økonomi
og normeringer.
Sådan opleves det i hvert fald blandt en
stor del af de tillidsvalgte ude på arbejdspladserne. Det viser en ny stor undersøgelse fra FTF foretaget af Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet. FTF er hovedorganisation for Uddannelsesforbundet og 440.000 andre offentligt og privat ansatte.
Undersøgelsen er foretaget blandt cirka
8500 tillidsvalgte i kommuner, regioner, stat
og på private arbejdspladser, og blandt tillidsfolkene mærkes den økonomiske krise
tydeligt: Hele 82 procent af tillidsfolkene i
undersøgelsen har erfaringer med besparelser på budgettet inden for de seneste
tre år. 74 procent har erfaringer med at få
tilført flere opgaver, uden at der bliver flere
personaleressourcer. 58 procent har erfaringer med afskedigelser.
Mange tillidsfolk har også oplevet markante forandringer på arbejdspladsen. Et
stort flertal på 78 procent af deltagerne i
undersøgelsen har inden for de seneste tre
år oplevet omlægninger af organisationen
og af arbejdsgange. 48 procent har oplevet fusioner og sammenlægninger.
Sværere at påvirke ledelsen
I denne turbulens har medarbejderne fået
sværere ved at påvirke ledelsens dagsordener. Sådan lyder meldingen fra op imod
halvdelen (47 procent) af deltagerne i undersøgelsen, som omfatter både tillidsmænd, arbejdsmiljørepræsentanter og fællestillidsmænd.
I selve maskinrummet for samarbejde

og medindflydelse - samarbejdsudvalg
og MED-udvalg - sætter ledelsessiden
sig flere steder tilsyneladende også mere
hårdt igennem på de vigtige overordnede
spørgsmål end tidligere. Mellem en fjerdedel og en femtedel af de tillidsvalgte oplever et tab af indflydelse i forhold til udvalgets lederside i spørgsmål som fx ændringer i organisation og ledelse, normeringer,
budget og investeringer.

Fl e rtall e t a f l e d e r n e e r bl e v e t
h å rd e spar e k n i vs fø r e r e , o g d e t b e t y-

at forberede sig ordentligt til at implementere den enkelte forandring i hverdagen.
Arbejdsgivere: Ja, vi strammer op
På arbejdsgiversiden kan de godt genkende billedet af den skærpede profil. Formanden for Kommunernes Landsforenings
(KL) Løn- og Personaleudvalg, borgmester
Michael Ziegler, siger det sådan:
- Ja, vi skærper profilen som arbejdsgivere. Men vi gør det helt åbent inden for
aftalesystemets rammer, hvor medarbejderne også har deres muligheder for indflydelse og påvirkning.

d e r , at m e d i n d f ly d e ls e o g m e db e st e m m e ls e har få e t svæ r e r e b e t i n g e ls e r .
H e n n i n g J ø rg e n s e n, pr o f e ss o r ,
C A R M A , A alb o rg U n i v e rs i t e t

Det sker, selv om parterne rent faktisk via
den overenskomstbaserede aftale om medindflydelse og medbestemmelse har aftalt,
at medarbejderne skal inddrages i alle forhold af betydning for arbejds-, personaleog arbejdsmiljøforhold.
Hårde spareknivsførere
- Inden for de sidste tre år er lederne blevet
mere strategisk hårde. Hovedstrømningen
er, at ledelserne helst ikke giver medindflydelse. Flertallet af dem er blevet hårde spareknivsførere, og det betyder, at medindflydelse og medbestemmelse har fået sværere
betingelser, siger professor ved CARMA,
Aalborg Universitet, Henning Jørgensen.
Desuden låser de konstante forandringer
på arbejdspladsen repræsentanterne fast i
en reaktiv rolle – for det er typisk ledelsen,
der tager initiativ til forandringerne, påpeger han. Og de mange forandringer i organisationen og i arbejdets udførelse følger
så tæt efter hinanden, at hverken personalet eller repræsentanterne får chancer for

Medindflydelse
vigtigere end nogensinde
Formand for FTF Bente Sorgenfrey mener,
at krisen netop gør medindflydelse vigtigere
end nogensinde. Fordi arbejdsgiverne i en
krisetid har særligt brug for at trække på
alle muligheder for at udtænke nye løsninger for at få pengene til at slå til.
- Medarbejderne ligger inde med afgørende viden om, hvordan man kan organisere arbejdet på nyere og smartere måder;
og det er dem, der skal føre de nye tiltag ud
i livet over for borgerne, siger hun.
Bente Sorgenfrey pointerer, at arbejdsgiverne ikke udnytter den mulighed, der er i at
tænke medarbejderne ind som en løsning.
- Vi oplever, at jo mere det strammer til
ude på arbejdspladserne med knappe ressourcer, jo mere har ledelsen en tendens
til at køre sit eget løb. De bliver pressede
og så fokuserede på at effektivisere, at de
glemmer at inddrage medarbejderne. Men
netop i den slags situationer er der særligt
brug for at inddrage medarbejderne. For hvis
medarbejderne ikke får mulighed for at forstå og tage ejerskab til et forandringsprojekt, er der stor risiko for, at de nye måder
at gøre tingene på slet ikke fører til det løft
i kvaliteten og effektiviteten, som man gik
efter, siger Bente Sorgenfrey. *
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{ A F H EI D I K V I STG A A R D G ÜTT L E R }

Vejledning på telefon, chat, sms og
mail har gennem det seneste år været
en stor succes for eVejledning. Derfor
fejrer de nu deres et års fødselsdag
ved også at indtage Facebook som
vejledningsplatform.
Vejledning i fællesskaber
giver mulighed for:
	at lytte
	at høre og se, hvad andre får svar på
	at få ideer til spørgsmål, jeg selv kan stille
	at andre kan byde ind med konkrete løsninger eller problemstillinger i forhold til de spørgsmål, jeg stiller
	at andre kan perspektivere min opfattelse af situationen med
deres oplevelser
	at referere til hinanden fra de spørgsmål og samtaler, som man
har hørt
	at drøfte tidligere spørgsmål og samtaler med andre, som også
har hørt, hvad der er blevet sagt
	at opnå ny forståelse af problemet og mine muligheder.
Kilde: ”Når vejledning i fællesskaber er bedst” af Rie Thomsen

P

aletten af vejledningsmuligheder hos eVejledning er bred. Vejlederne
kan nås på mail, chat, sms og
telefon. Men nu er paletten blevet bredere, for eVejledning har
siden 3. januar også været på
Facebook.
70.000 brugere har gennem
det sidste år været i kontakt med
en vejleder fra eVejledning enten via mail, chat, sms eller telefon. Tjenesten har med andre
ord været en succes.
Tilgængelig og anonym
Tilgængelighed er ifølge eVejledningschef Kirsten Hahn Larsen et af kodeordene bag succesen. Det har været nemt for
brugerne at nå vejlederne.
- Vi har en meget bred åbningstid, som dækker både aften og weekend, så man kan
kontakte os på tidspunkter, hvor
man ikke normalt kan få fat i en

vejleder. Samtidig behøver man
bare sin netforbindelse eller telefon, man behøver ikke booke
tid og finde vej til et eller andet
lokale tre uger efter, siger lederen af eVejledning.
Hun mener også, at det, at
brugerne kan være anonyme,
har givet tjenesten en del af
medvinden.
- Det er ikke, fordi brugerne
er lukkede. De fortæller utroligt
mange ting om sig selv. Men det
er på deres præmis; de vælger,
om de vil præsentere sig, og de
kan altid lukke for forbindelsen.
Vejledning i fællesskab
Når eVejledning går Facebookvejen, er tanken bag at give vejledning på en ny måde.
- Vi vil gerne prøve at vejlede på andre måder end den
traditionelle én-til-én samtale.
Vi vil brede det ud, så vejledning bliver noget andet, hvor
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Vejledning i fællesskab
kan ikke stå alene. Der er stadig
brug for individuelle former.

andre kan blande sig, og hvor
man får en dynamik, siger Kirsten Hahn Larsen.
Og vejledning i fællesskaber
kan give nogle særlige fordele.
Rie Thomsen er forsker på Danmarks Pædagogiske Universitet og har skrevet ph.d. om vejledning i fællesskaber. Godt
nok ikke i virtuelle fællesskaber, som Facebook jo er, men
en del af de samme mekanismer kan måske gøre sig gældende her, mener hun.
Og hvilke er det så?
- Det, vejledning i fællesskaber handler om, er at aktivere fællesskabets ressourcer,
altså dem, der er mellem mennesker. De kan støtte hinanden. De, der oplever en udfordring, kan måske se, at andre
også oplever det. De kan se, at
de ikke er alene, og at ”jeg er
normal”. Det er der jo mange
unge, som spekulerer over, siger Rie Thomsen.

- Man kan også få øje på en
løsning, man ikke havde set.
Hvis andre i samme situation
kan løse det sådan her, så kan
jeg måske også. Man får brugeren ind i en proces, hvor de
via de andre i fællesskabet kan
komme til at reflektere over og
få blik for andre ting, end de måske selv ville være nået frem til.
Trods fordelene ved vejledning i fællesskabet understreger Rie Thomsen, at den ikke
kan stå alene. Der er stadig
brug for andre og individuelle
vejledningsformer.
På et mere lavpraktisk niveau kan Facebook være med
til at effektivisere vejledningen
lidt, mener Kirsten Hahn Larsen.
- I bestemte perioder, for eksempel op til en ansøgningsfrist,
har vi meget travlt med at svare
på meget enslydende spørgsmål som, hvilke bilag man skal
sende sammen med sin ansøgning. Ved at skrive det i et fæl-

les forum på Facebook kan vi
reagere hurtigt, når mange stiller samme spørgsmål – og svare
mange på én gang. Det giver os
mere tid til dem, som virkelig
synes, det er svært at træffe et
valg, siger eVejledningschefen.
Hun understreger dog, at bevæggrunden ikke er at effek
tivisere, men kalder det ”en god
sidegevinst”.
Ny rolle som vejleder
Hvis vejlederen formår at få
bragt fællesskabets ressourcer i spil, kan det give en meget frugtbar vejledning. Men

det kræver noget andet af vejlederen end det, han eller hun
er vant til.
Vejlederen skal nemlig træde
tilbage som ekspert og i stedet
forsøge at aktivere brugerne til
at hjælpe hinanden.
- Vi skal øve os i at holde os
tilbage og spørge: ”Er der nogle
andre, som har erfaringer med
det?”. Samtidig med at vi selvfølgelig skal blande os, hvis der er
ting i diskussionen, som ikke er
fagligt korrekte, og invitere folk
over i et lukket forum, hvis der
er brug for vejledning af mere
privat karakter, siger Kirsten
Hahn Larsen.
I skrivende stund er der 351
brugere, som har trykket ”synes godt om” på eVejlednings
side på Facebook. Målet er at
få 10.000 inden 1. august. Men
som eVejledningschefen siger:
- Målet i sig selv er ikke, at vi
sidder og lægger statusopdateringer på, som vi eller andre kan
’like’. Det er fint i forhold til at
være synlige, men det er ingen
vejledningssucces. Målet er at
få så mange brugere – helst et
par tusinde – som sammen kan
skabe en debat på siden, som
fællesskabet kan nyde godt af.
Men nu skal vi jo lige i gang… *

En ny vejlederrolle som forbindelsesled
Vejlederen skal søge at vejlede ind i allerede eksisterende fællesskaber
	Vejlederen skal skabe netværk mellem mennesker i forskellige fælles
skaber
	Vejlederen skal skabe muligheder for deltagelse og afklaring i andre
fællesskaber
Kilde: ”Når vejledning i fællesskaber er bedst” af Rie Thomsen
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DEn vanskelige
situation

Serie: om hverdagens udfordringer
Hvad er den vanskeligste arbejdssituation, du har stået i? Var du i tvivl om, hvordan du skulle løse den? Hvad gjorde du?
Var det den rigtige løsning? De spørgsmål stiller vi i en ny serie om de udfordringer, Uddannelsesforbundets medlemmer møder i deres arbejdet.

”Gør det noget,
at de møder
mennesket bagved”
Lola Hegner syntes, det var pinligt, da tårerne trillede til en samtale
med en af kursisterne på Københavns VUC. Hun brugte efterfølgende
mange timer på at tænke over, om hun havde optrådt uprofessionelt.
{ A f H EI D I K V I STG A A R D G ÜTT L E R }

D

et var, da Lola Hegner kiggede den
kvindelige kursist på KVUC i øjnene,
at det gik galt. Kvinden var lige så
gammel som Lola, havde også to børn, og
de havde gået på universitetet samtidig.
Men derfra var alt gået galt, kvinden måtte
flygte fra sit hjemland med to små børn og
et punkteret ønske om at færdiggøre universitetsstudiet og blive til noget. Hendes
liv blev en kamp, og det kom aldrig rigtigt
på sporet igen. Det fik helt usædvanligt
Lolas tårer til at trille i en arbejdssituation.
Hvad gjorde situationen vanskelig?
– Jeg har 25 kursister, som skal til kursist-

samtale – og omdrejningspunktet skal jo
være deres faglige formåen. Men de har
så svære ting med sig, at det personlige
ofte fylder mest. Man siger ikke: ”Ti lige
stille, vi skal tale om dit dansk nu”, når de
fortæller, at deres børn er blevet skudt for
øjnene af dem! I denne situation oplevede
jeg en umiddelbar identifikation med kursisten på grund af mange fællesnævnere
i vores liv. Det rev min barriere ned. Derfor
blev jeg meget påvirket af hendes historie,
fordi hendes liv var som et tog, som blev afsporet og tvunget til at holde ved en venteplads i tyve år! Hun var en ressourcestærk
person, som nærmest tilfældigt havnede i

livets store kødhakker og skulle kæmpe
sig igennem trods alle odds! Det blev jeg
meget berørt af.
Hvordan greb du situationen an?
- Der var ikke så meget andet at gøre end
at sige til hende: ”Undskyld, at jeg sidder
her og hyler, men din historie berører mig
altså meget.” Hun ser lidt undrende på mig,
men virker ellers ikke påvirket af det.
Var du i tvivl om,
hvordan du skulle løse situationen?
- Nej, det skete jo bare, at jeg kom til at
græde. Men jeg spekulerede efterfølgende
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meget på, om det var okay – om jeg havde
optrådt uprofessionelt. Jeg var vred på
mig selv, fordi mine tårer flyttede fokus fra
hende til mig, og det, syntes jeg ikke, var
o.k. Jeg var ked af at sætte hende i en situation, hvor hun måtte forholde sig til, at et
andet menneske blev så påvirket af hendes
ulykke. Det var jeg vred på mig selv over.
Talte du med nogen om din tvivl?
- Jeg har faktisk prøvet at rejse diskussionen
blandt kolleger, men folk viger lidt bort. Jeg
bliver enten mødt med ”vi skal være fagligt
professionelle” eller ”ja, det er også forfærdelige skæbner, vi møder”. Det er to lejre,
hvor den ene slet ikke anerkender, at der er
et menneskeligt aspekt, og den anden dyrker elendigheden lidt. Jeg tilhører ingen af
yderpunkterne. Det har været svært at diskutere det uden at føle det som et implicit
angreb, når kolleger siger, at vi skal være
professionelle. Det ved jeg da godt, og det
synes jeg også, jeg er! Jeg synes bare ikke,
man kan fornægte, at man i dette job nogle
gange møder nogle skæbner, som berører
en. Og hvor går grænsen mellem det professionelle og det menneskelige?
- Det pudsige er, at det næsten er endnu
sværere, når der er tale om ”sympatiske,
traumatiserede flygtninge”. Der er jo også
de andre voldelige og saboterende, som det
er svært at holde af. Men dem er det ligesom mere legalt at diskutere, hvad man skal
gøre ved. Det er faktisk sværere at have en

prøvede ikke at lege psykolog – det er ikke
det, jeg er uddannet til. Jeg spørger altid
i sådanne situationer, om de får relevant
hjælp fra psykolog, læge eller lignende, jeg
påtager mig ikke selv rollen.

faglig debat om, hvad man skal gøre, når
man bliver ramt i hjertekulen.
Har dit valg haft konsekvenser?
- Ikke andet end at jeg virkelig har brugt
lang tid på at tænke over det. Jeg nåede
faktisk frem til, at det var okay. Mange af de
flygtninge og indvandrere, som jeg underviser, møder i høj grad et system, som tager sig professionelt af dem. Jeg kan godt
være mere i tvivl, om de møder særlig meget menneskelighed. Og er det nu så slemt,
at de møder det hos mig? Selvfølgelig skal
man ikke lade sig påvirke følelsesmæssigt
hele tiden – men de tager nok ikke skade
af, at det sker en sjælden gang i mellem.

Hvad har det lært dig?
- At hvis man skal undervise sårbare grupper, skal man have en stor rummelighed.
Man skal kunne rumme deres smerte og
være i stand til at se ud over nogle detaljer. Man kan for eksempel godt blive ret
træt af, at en kursist hele tiden kommer for
sent. Men når man taler med dem, opdager
man måske, at de er torturofre, at de ikke
kan sove om natten, fordi de er angste, og
at de derfor får sovepiller. Den her gruppe
har lidt flere problemer end de fleste, og
det skal man være forberedt på. Heldigvis er det sjældent, at der er de øjne, som
går direkte ind i en, men det skal man også
kunne rumme - og lægge arbejdet fra sig,
når man har fri. *

Ville du have
løst situationen anderledes i dag?
- Nej. Jeg undskyldte over for hende, at
jeg græd. Men jeg gik ikke nærmere ind i,
hvorfor jeg græd – ud over at jeg syntes,
hun havde været urimeligt meget igennem.
Jeg tærskede ikke langhalm på det, og jeg

Har du også været i en vanskelig situation?
Har du været i en vanskelig situation i dit arbejde? Ved at fortælle om, hvordan du løste
problemet, kan du hjælpe kolleger, der kommer ud for noget tilsvarende. Og hvis du ikke løste
det, eller hvis det viste sig, at løsningen ikke var den rigtige, så finder vi en person – en ekspert
– der kan komme med gode råd.
Har du lyst til at fortælle om et problem eller en vanskelig situation, så send et par linjer til
blad@uddannelsesforbundet.dk, så ringer vi dig op (husk navn og telefonnummer).
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Sig nej til mange
enkelte forsikringer
Elektronikforsikring dækker apparater op til 5 år. Tegnes som tillæg til indboforsikring med elskadedækning.
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Pausen

Det fortryder vi på dødslejet
Hvordan ville du ønske,
du havde levet dit liv?
Det spurgte den australske sygeplejerske
Bronnie Ware en række døende patienter
om, og nu er svarene udkommet i bogen
”The Top Five Regrets of the Dying” (de
døendes fem største fortrydelser). Her er
de – med Bronnie Wares kommentarer:
1. Jeg ville ønske, at jeg havde haft modet
til at leve et liv, der var tro mod mig selv,
ikke det liv som andre forventede af mig.
"Det var den mest udbredte fortrydelse.

Når mennesker indser, at deres liv næsten
er forbi, og ser tilbage på det med klare øjne,
er det nemt at se, hvor mange drømme, der
ikke er blevet opfyldt.”
2. Jeg ville ønske, jeg ikke havde arbejdet så hårdt.
"Det sagde alle de mandlige patienter, jeg
har taget mig af. De savnede deres børns
ungdom og deres partners selskab. Kvinder talte også om denne fortrydelse, men
da de fleste var ældre, har mange af dem
ikke været forsørgere."

3. Jeg ville ønske, at jeg havde haft mod
til at udtrykke mine følelser.
Mange patienter fortalte, at de havde gemt
deres følelser af vejen for at bevare freden
med andre.
4. Jeg ville ønske, jeg havde bevaret
kontakten med mine venner.
5. Jeg ville ønske, jeg havde tilladt mig
selv at være lykkelig.
"Mange indser først hen mod slutningen,
at lykke er et valg."
Kilde: guardian.co.uk

Løsningen kan ses på www.uddannelsesforbundet.dk
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eVejledning vil nu også til at bruge Facebook som platform.

Sudoku LET

Sudoku svær

Løsningerne kan ses på www.uddannelsesforbundet.dk
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KRONIK

Af Lene Rishede
faglærer, Center for klip og stil, AARHUS TECH

Når eleverne bliver

eksperter
Differentiering i undervisningen har længe været
et godt pædagogisk og brugbart værktøj, men for nylig
oplevede jeg en ny dimension af begrebet.

S

ammen med en kollega har jeg været
på kursus hos VIA University College.
Kurset handlede om de krav til differentiering af undervisningen, som Ministeriet for Børn og Undervisning stiller. Denne
gang med øje for de stærke elever. Der var
flere forskellige faggrupper og skoler repræsenteret, hvilket i mine øjne altid giver
en god dynamik. Da dagen var omme, var
vi rustede med ideer til at kunne udarbejde
undervisnings-materiale på ekspertniveau.
Et niveau som stiller høje krav til eleven.
For vores vedkommende skulle materialet udvikles til de af vores valgfrie specialefag inden for frisørfaget, som må udbydes på forskellige niveauer - som for eksempel dame- og herretrend.
Tør eleverne?
Kravene til eleverne på ekspertniveau er
både mange og høje. Eleven skal kunne løse
komplekse arbejdsopgaver og argumen-

tere for de løsninger, som de vælger på de
forskellige problemer. Der bliver både lagt
vægt på elevernes evne til at kunne bruge
deres kompetencer i en ny kontekst og deres evne til at arbejde med overblik og deltage i arbejdspladsens innovative processer.
På ekspertniveauet skal eleven også
kunne planlægge, tilrettelægge, udføre
og evaluere arbejdsprocesserne således,
at kvaliteten i processen og resultatet sikres. Desuden skal eleven kunne kommunikere sin faglighed i alle relevante sammenhænge, og på den sidste dag skal de
fremlægge ugens arbejde på den mest relevante måde.
Hold da op, tænker man, når man står
og fortæller eleverne om disse krav. Tør de
det? Det gør de!
Eleven vælger niveau
Efter evalueringsprøven den første dag af
klip og farve på medbragt model skulle ele-

verne udfylde et spøgeskema, som kunne
hjælp dem med at vælge det rigtige niveau for resten af ugen. Nogle elever var
ikke i tvivl om deres niveau. Andre skulle
have mere vejledning. Alt i alt fik hver enkelt elev reflekteret over sin læringsproces.
Halvdelen af eleverne valgte ekspertniveau.
Imponerende engagement
Jeg var imponeret over elevernes arbejdsglæde, formåen og kunnen igennem hele
ugen. Dette gjaldt for begge niveauer, og
her vil jeg gerne pointere, at det er mindst
lige så vigtigt og godt at vælge avanceret
niveau, hvis det er netop der, eleven befinder sig i sin læringsproces på dette tidspunkt af uddannelsen.
Alle elever var ”flyvende” hele ugen igennem. De udførte flotte klipninger og farver
på gode modeller. Der blev lagt makeup for
at gøre helhedsindtrykket endnu bedre, og
eleverne hjalp og inspirerede hinanden. Der

uddannelsesbladet 02-12

”

H o ld da o p, tæ n k e r ma n,
nå r ma n stå r o g fo rtæ ll e r
e l e v e r n e o m d i ss e k rav.
Tø r d e d e t ? D e t g ø r d e !

blev fremlagt med øje for detaljer, og der
blev argumenteret for forbedringer, hvor der
nu var behov for det.
Jeg havde som lærer god tid til at vejlede, hvor behovet måtte opstå - især på
det avancerede niveau. Her kunne jeg gå
mere i detaljer og spørge mere ind. Ugen
igennem nød jeg den gode stemning på
holdet og elevernes engagement.
Til gavn for alle elever
Det er en stor glæde at forbedre mulighederne for vores elever og kunne styrke alle
på hver deres niveau samt tage hensyn til
individuelle behov i større omfang end tidligere. Efter en sådan uge kan man slet ikke
få armene ned, og jeg ser frem til fremadrettet at kunne praktisere niveaudelingen
som beskrevet ovenfor.
Spændende bliver det også at mødes
med de andre lærere fra gruppen, som har
været involveret i dette projekt, høre om
deres erfaringer og se det idekatalog, som
bliver lavet på baggrund af vores nuværende erfaringer. *
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ftf-a informerer

Arbejdsgiverfejl giver
fejl i a-kasse-beregninger
Tjek din arbejdsgivers
indberetninger,så du
undgår fejl i dagpenge
eller efterløn. Nu skal
a-kassen nemlig udelukkede bruge arbejdsgivernes lønindberetninger på nettet.

L

ønsedler er en saga blot, når man
skal søge om dagpenge eller efterløn. Siden 1. maj sidste år har a-kasserne udelukkende skullet bruge lønoplysninger fra det centrale register eIndkomst
(se faktaboks). Det gør livet lidt nemmere
både for medlemmer og for FTF-A, men
det giver også problemer, når det kun er
arbejdsgiverens indberetning til eIndkomst,
der skal bruges ved beregning af dagpenge
og efterløn.
Er der fejl i indberetningen, vil det nemlig slå igennem ved beregning af dagpenge
og ved optjening af ny dagpengeperiode.
FTF-A opfordrer derfor til, at man som ledig eller efterlønner tjekker arbejdsgiverens indberetninger.
Fejlene opstår, når arbejdsgiveren kun
oplyser lønnen, men ikke de timer, man
har arbejdet. Så betragter man det i a-kasselovgivningen som såkaldt ukontrollabelt
arbejdet. Men da timetallet har betydning
for, hvor meget man får udbetalt og for optjening af ny dagpengeperiode, skal der
beregnes et timetal. Her sætter man en
time til 205,52 kroner (2011-takst), og har
man tjent 20.000 kroner bliver det dermed
omregnet til 97,31 arbejdstimer.

De 97 timer skal modregnes i dagpengene. Men har man reelt kun brugt 30 timer på arbejdet vil man dermed få for lidt
udbetalt. Til gengæld vil det tælle med 97
timer i optjeningen af ny dagpengeperiode. Det er dermed en fordel for den person, der prioriterer optjening af en ny periode frem for pengene.
Men beregningen kan også gå den anden vej, så du får beregnet færre timer, end
du faktisk har brugt på opgaven. Det betyder, at du får sværere ved at optjene en ny
dagpengeperiode, og med de nye strammede regler, hvor man skal have 1924 timer inden for tre år, er det et reelt problem
for dem, der løbende har ledighedsperioder.
FTF-A opfordrer derfor til, at man er meget opmærksom på, at indberetningerne
er korrekte, og at man tjekker de oplysninger, arbejdsgiveren har indberettet. Det kan
man gøre ved at gå ind i sin skattemappe
på SKATs hjemmeside. Skulle man opdage
en fejl, skal man kontakte sin arbejdsgiver og få fejlen rettet. FTF-A står naturligvis klar med rådgivning og vejledning, hvis
man opdager fejl. Og hvis arbejdsgiveren
ikke retter fejlen, kan FTF-A sende sagen
videre til SKAT, som kan afgøre, hvad der
er rigtigt og forkert. *

eIindkomst
og beregning
	Kun timer, der fremgår af eIndkomst medregnes i a-kassen.
	Kun indberettet løn i eIndkomst
bruges ved beregningen af dagpenge eller efterlønssatsen.
	Kun arbejdsgiveren kan rette i
registrets oplysninger.
	Arbejdsgiverne afgør med deres
indberetning, om arbejdet er kontrollabelt eller ukontrollabelt. Hvis
der ikke indberettes et timetal, er
arbejdet pr. definition ukontrollabelt.
	Hvis arbejdet er ukontrollabelt omregnes lønnen til timer – og det er
alene de omregnede timer, a-kassen skal bruge ved vurderingen af
retten til dagpenge eller efterløn.
	Indtægt, man modtager som b-indkomst, fx et honorar, skal betragtes
som ukontrollabelt.
	Dagpenge beregnes ud fra det antal timer, du har været ledig, og er
dermed ikke af-hængigt af evt. indkomst, du også har haft i perioden.
	Ved beregning af efterløn indgår
arbejdstimer i beregning af den
skattefri præmie.

Hvad er eIndkomst?
eIndkomst er et register, der stort set indeholder de samme oplysninger som lønsedler
inkl. SU, pension, sociale ydelser som kontanthjælp o.l. Alle de oplysninger, som tidligere fremgik af de årlige oplysningssedler, indberettes nu hver måned. Indberetning sker
kun ét sted, så ingen skal indberette de samme oplysninger flere gange til forskellige
offentlige myndigheder.

Hvor kan man se indberetningerne?

Borgere har via Skattemappen på skat.dk adgang til oplysninger, der er indberettet
på deres cpr-nr. Læs mere på skat.dk
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Spareråd

i en krisetid

Serie: Her kan du spare
På redaktionen vil vi hjælpe medlemmerne med at spare lidt håndører, mens finanskrisen raser. Vi har været forbi nogle af de skoler,
hvor Uddannelsesforbundets medlemmer underviser, for at se, om vi kan give eleverne en hånd – og selv spare lidt ved det.
Denne gang går turen til beklædningshåndværkerne på CPH West.

CPH West
til hverdag

Gør som børne- og undervisningsministeren.
Få syet din gallakjole af elever på CPH West.
{ A F H EI D I K V I STG A A R D G ÜTT L E R – Foto K e n n Th o ms e n o g C P H W e st }

D

a børne- og undervisningsminister
Christine Antorini den 15. januar ankom til gallataffel på Christiansborg
Slot i anledning af Dronning Margrethes 40
års regeringsjubilæum, fulgte Maria Sonne
fra CPH West spændt med på tv.
Hun er elev i skolepraktik på beklædningshåndværkerlinjen, og hun er kvinden
bag den kongeblå gallakjole, som ministe-

ren havde på. På CPH West kan man nemlig få syet alt fra brudekjoler til børnejoggingsæt og herreskjorter. Man betaler materialeprisen og et vederlag.
En kjole bliver til
Men hvad gør man, hvis man vil have syet
en kjole af eleverne på CPH West?
Først henvender man sig til skoleprak-

tikkens undervisere. De vurderer, om eleverne kan få et fagligt udbytte af opgaven,
og det er et kriterium for, at de vil lave den.
Derfor kræver det også, at der er en elev,
som er på præcis det faglige niveau, som er
passende for at kunne løse opgaven. Og det
udelukker også større produktion og konkurrenceforvridende virksomhed.
Er lærerne i tvivl, om opgaven kan være
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et problem i forhold til konkurrence, spørger de hos skrædderlauget. Det nikkede eksempelvis ja til ministerroben. Hvis lærerne
vurderer, at opgaven er i orden, leder de efter en elev, som de mener kan matche den.
Maria Sonne smiler genert til spørgsmålet om, hvorfor netop hun blev valgt til at
sy ministerroben. Men faglærer Camilla
Zehngraff er ikke i tvivl:
- Hun er dygtig, og hun er her, når hun
skal være her.
I tilfældet med ministerkjolen var det
en ekstra vigtig faktor, for bestillingen landede først hos Maria Sonne sidst i november. Maria Sonne mødtes med ministeren
tre gange. De talte design, og Maria tog mål
og lavede en skitse. Derefter syede hun et
udkast i for (det kunne også have været
sækkelærred) til næste møde.
Her prøvede Christine Antorini modellen på, og der kunne laves små rettelser
direkte på kjolemodellen. Ministeren blev
inviteret med i baglokalet, hvor hun skulle
vælge mellem rulle efter rulle med forskellige og farverige stoffer.
Til sidste møde - mindre end to måneder
efter bestillingen - var den kongeblå silkesatin, som ministeren valgte, blevet til præcis den kjole, de havde talt om.
Selv om der i situationen med gallataffelkjolen var sat ekstra turbo på, var forløbet typisk.
Antallet af møder afhænger ligesom prisen naturligvis af opgavens omfang og karakter. Men ovenstående forløb er typisk for
en større opgave som en gallakjole, mens
der kan være få eller ingen møder til mindre opgaver som en skjorte eller en børnekjole, som eleverne udmærket kan sy efter størrelser.
Eleverne syr, men lærerne tjekker og
godkender hvert enkelt produkt.
En glad minister – og en glad elev
Selv om det er eleverne, som syr alt selv,
er langt de fleste kunder tilfredse, fortæller underviserne. Christine Antorini var i
hvert fald, og da Uddannelsesbladet taler

OM AT:
FÅ SYET TØJ PÅ CPH WEST
Det er eleverne i skolepraktikken, som
syr tøjet. Man kan ikke forvente helt
samme niveau som hos en udlært, og der
er to krav, man skal leve op til: Man skal
kunne komme til prøver (såkaldte fittings) i skoletiden, typisk mellem cirka
8.30-15, og man skal være indstillet på,
at der skal flere prøver til, end hvis man
får syet hos en udlært. Priserne varierer
efter opgaven.
Man kan også få lagt bukser op og
syet tøj ind eller ud. Skolen har en butik, hvor man kan se og købe det tøj, som
er syet som skoleopgaver. Den har åbent
hver tirsdag fra 12 til 12.30.

Mindre end to måneder efter bestillingen
var den kongeblå silkesatin blevet til
ministerens gallakjole syet af Maria
Sonne (tv.).

med hende, kalder hun kjolen ”fantastisk”.
- Jeg indrømmer, at jeg var lidt nervøs.
Der er jo intet større eller mere galla end
den middag. Alle kvinderne er i det store
skrud fra de store designere. Men min kjole
var så flot! Jeg har fået utrolig mange komplimenter for den. Og jeg fik sms’er fra mine
venner om, at den kendte designer Jesper
Høvring, som kommenterede kjolerne på
tv, roste den i høje toner.
Men har en minister ikke råd til at købe
en kjole til normal pris?
- Selvfølgelig, og det har jeg også før
gjort. Men her havde jeg chancen for at slå
to fluer med ét smæk og vise, at den ellers
meget udskældte skolepraktik er en rigtig god løsning til de elever, som desværre
ikke har fået en praktikplads. Min kjole vi-

ser, hvor dygtige unge i skolepraktik på
erhvervsuddannelserne er. De har været
så professionelle.
Også Maria Sonne er glad for forløbet.
Det har været sjovt at sy en kjole, der var
så meget opmærksomhed omkring. Og så
er det bare sjovere at sy til folk, man ikke
selv kender.
- Du kender kroppen på de venner, du
har. Skal du sy til en fremmed, skal du lære
en ny krop at kende, og der er en forventning om, at du leverer noget godt. Ellers skal
du starte helt forfra. Det er meget mere udfordrende, siger Maria Sonne, som naturligvis er glad for, at ”hendes” kjole har fået
så mange roser.
- Nu tror min mor lidt mere på mig, lyder
det med et lille grin. *
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læserne skriver

Uffe Larsen, lærer, KVUC – Københavns Voksenuddannelsescenter

Integration
starter med
sproget

– men ikke
kun det danske

Samtidig oversættelse af svære ord til 12 sprog i undervisningen

S

om lærer på VUC har jeg i en årrække
haft den fornøjelse at undervise indvandrere i dansk. Både under FVU-loven
og under avu-loven.
På mit VUC har vi fine muligheder for
brug af it i undervisningen. Der er en lærer-pc med projektor i alle lokaler.
Jeg er uddannet lærer, men jeg er også
uddannet programmør. Jeg har således muligheden for at supplere min undervisning
med små smarte programmer.
Mit seneste skud på stammen er oversættelse af ord til 12 sprog, mens vi læser.
På projektorens skærmbillede (skrivebord) er øverst et panel som viser et dansk
ord oversat til engelsk, tysk, fransk, spansk,
svensk og norsk samt (p.t.) arabisk, persisk, polsk, ungarsk, portugisisk og swahili.
Når vi læser en artikel på vores storskærm, markerer jeg et dansk ord – og vups,

så er det oversat til 12 sprog. Hertil kommer, at danske synonymer samtidig vises
nedenunder. Jo, it giver gode muligheder,
når det gælder moderne sprogundervisning.

• k
 ursisterne får mange aha-oplevelser:
”Nå, sådan …”
• kursisterne bliver bevidste omkring eget
sprog.

Men hvad er meningen med at oversætte
ord til kursisternes eget sprog? Skal de da
ikke lære dansk?
Jo, de skal lære dansk. Og læreren skal
heller ikke glemme at eksemplificere og forklare ordenes brug. Men jeg oplever, at min
12-sprogs-oversættelse giver liv og dialog
i undervisningen:
• kursisterne får snakket en masse dansk
omkring disse oversættelser
• de føler sig og deres sprog respekteret
• vi mærker virkelig, at vi er mange nationaliteter i lokalet
• kursisterne får øget interesse for de gode
(hjælpe)redskaber, it har

Det sidste punkt får tankerne hen på modersmålsundervisning. Det er det selvfølgelig ikke, men de fleste af kursisterne på
for eksempel basis i dansk som andetsprog
(DSA) er ikke særligt bevidste omkring eget
sprog. De er ikke særligt boglige.
Det væsentlige ved den skitserede oversættelse er således ikke selve oversættelsen. Nej, den er redskab til øget dialog (fortrinsvis på dansk naturligvis), og den løsner
og løfter stemningen. Og så er den bogligt
stimulerende, hvilket er nødvendigt, hvis
kursisterne for eksempel skal bestå DSAG eller DSA-D. *
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NYE BØGER
Redaktionen har modtaget følgende bøger.
Nogle af dem vil blive anmeldt i kommende
numre af Uddannelsesbladet.

ANMELDELSER
 Konstant uro. Om unge med ADHD
Af Per Straarup Søndergaard. Turbine 2011.
136 s. 229 kr.

klart anbefales alle, som er i berøring med unge,
der har ADHD. Hvis man tilhører denne gruppe,
så bør man faktisk læse bogen her.
Lotte Max Bank

Klar til sosu – sprog og kultur. Af Bente
Kofoed & Laura Blicher Trojaborg. Munks
gaard 2012. 176 s. 220 kr.

Læsning og skrivning – i pædagogiske
diplomuddannelser. Af Karin Hartje Jakobsen m.fl. Munksgaard 2011. 100 s. 188 kr.

La famille. Af Mette Bering & Mimi Sørensen.
Gyldendal 2012. 56 s. 129 kr.

Gobelinernes danmarkshistorie. Af Jesper
Bak. Gyldendal 2012. 112 s. 199 kr.
Neue deutsche Erzähler. Af Hanne Roswell
Laursen & Sonja Grønbæk. Gyldendal 2012.
144 s. 159 kr.

Ledelse – gør det personligt. Synergiskab
i levende uddannelsesorganisationer. Af
Birger Hørning & Gitte Lykkehus. Erhvervsskolernes Forlag 2012. 148 s. Pris ikke opgivet.

Bliv
anmelder
Vi kan altid bruge flere anmeldere
i alle fag og emneområder.
P.t. mangler vi ikke mindst
anmeldere til fremmedsprog.
Vi kan desværre ikke betale
for indsatsen, men du får lov
at beholde de tilsendte bøger mv.
Skriv et par linjer til
blad@uddannelsesforbundet.dk

I en tid, hvor bl.a. medierne har særligt meget
fokus på stigningen i antallet af børn og unge,
som modtager ADHD-medicin, er Konstant
uro en meget relevant bog. Konstant uro er en
unik samling essays og interviews omhandlende
unge, der lever med opmærksomhedsforstyrrelsen ADHD – en forkortelse, som står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder.
Bogen, som henvender sig til fagfolk, skolelærere og andre, der arbejder professionelt
med unge, beskriver uddybende, hvordan det
er at være ung og leve med den vanskelighed,
det er, når man har fået ADHD-diagnosen. I bogen møder læseren bl.a. den hyperaktive Pernille, den impulsive Jess og ”ballademageren” Eli
samt Anne, der ikke kan overskue mange lyde
i et lokale. Fællestræk for alle disse unge er, at
de ikke kan skelne væsentligt fra uvæsentligt.
Derefter holder nogle af lighederne også op.
ADHD-diagnosen rummer netop mange slags
opmærksomhedsforstyrrelser, der kommer til
udtryk på flere forskellige måder.
De unges meget personlige beretninger bliver suppleret af interview med nogle fagfolk og
Ester, som er mor til én af de unge i bogen. I
disse kapitler gives nogle klare bud på, hvordan
man som lærer, vejleder eller blot som voksen i
den unges liv kan hjælpe den unge.
Bogen er sat flot op. Samtidig bringer forfatteren nogle informative faktabokse, som virker
rigtig gode i deres kontekst. Bogen er alt i alt
meget overskuelig at orientere sig i, og de enkelte kapitler kan godt bruges som enkeltstående essays. Et råd herfra er dog, at man bør
læse hele bogen.
Per Straarup Søndergaard bringer lige så
meget viden til dette felt, som hans bog om spiseforstyrrelser, Kampen mod kroppen, der også
er anmeldt her i Uddannelsesbladet. I Konstant
uro får de unge selv - måske for første gang i
den pædagogiske litteratur – stemme, og forfatteren formår at give et meget nuanceret billede af de forskellige unge.
Budskabet er tydeligt: selv om man er ung
og har en diagnose, kan man sagtens få ro i livet og have en normal hverdag. Diagnosen kan
give de unge en forklaring og en selvforståelse, der kan gøre tilværelsen noget nemmere.
Bogen får den bedste score herfra og kan

 Bank Job
Af James Heneghan & Norma Charles. Easy
Readers 2011. 120 s. 80 kr.

Denne engelske læsebog handler om de fire
plejebørn Nell, Billy, Tom og Lisa, der har det
godt hos deres plejeforældre. En dag bliver idyllen dog brudt, da en socialrådgiver fortæller, at
familien ikke kan blive ved med at være godkendt til de fire plejebørn, medmindre de får installeret et ekstra badeværelse.
Husets tre teenagere, Nell, Billy og Tom, beslutter sig for at tage sagen i egen hånd. De udnævner sig selv til de tre musketerer og går i
gang med at planlægge at skaffe penge til et
badeværelse, så de kan blive sammen. På enkel, men dog snedig vis røver de nogle banker
og slipper faktisk – som sådan - af sted med det.
Vi hører historien fra Nells synsvinkel, og i
løbet af historien får vi også detaljer om hendes baggrund og de to drenge. Vi får en masse
forståelse for de unge og hører også om deres
komplekse kamp både med sig selv og hinanden i forhold til det at begå en forbrydelse for
at kunne holde fast i hinanden.
Historien er skrevet med en masse dramatik, og på hver side er der engelske gloser. Man
kan dog undre sig lidt over valget af ord, som
forfatterne eller redaktøren har medtaget som
gloser. Fx er ord som cry (s.18) og funny (s.22)
opført i bogens gloseliste, mens andre ord i
teksten umiddelbart kan virke sværere end lige
disse. Derudover er der nogle enkelte billeder,
og bagerst i bogen er der nogle gode arbejdsspørgsmål - naturligvis på engelsk - til hvert kapitel. Arbejdsspørgsmålene omhandler elevernes læseforståelse, derudover er der nogle reflekterende spørgsmål og nogle skriveopgaver.
Spørgsmålene er bygget klart og overskueligt
op. Læreren/underviseren kan naturligvis her
udvælge nogle enkelte spørgsmål eller bruge
det hele i sin helhed.
Historien virker måske urealistisk, men i forordet nævnes det, at forfatterne er blevet inspireret af en avishistorie, der omhandlede nogle
unge i Vancouver, Canada, som røvede nogle
banker. Historien er altså som sådan autentisk.
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Bank Job er del af Teen Readers-serien, der
har bøger på fem trin eller niveauer. Bogen her
er en level 2-bog og er altså baseret på elever,
der har et ordforråd på 850 ord. Bogen kan med
fordel bruges i fx folkeskolens udskolingsklasser. Endelig skal der her gøres opmærksom på,
at historien kan downloades som mp3-fil på
www.easyreaders.eu.
Lotte Max Bank

 Frafald i erhvervsuddannelserne
Af Christian Helms Jørgensen, red. Roskilde
Universitetsforlag 2011. 264 s. 298 kr.

Flertallet af de unge, som afbryder en ungdomsuddannelse, starter senere på en ny uddannelse, som de gennemfører. Ofte er de blevet en
erfaring rigere, som forhåbentlig gør dem mere
afklarede og målrettede i forhold til deres fremtidsplaner. En stor del af det, som opgøres som
frafald, er reelt et afbrud og et skift til en anden
uddannelse. De unge går i stigende grad ud og
ind af uddannelsessystemet og frem og tilbage mellem niveauerne, de tager halve og dobbelte uddannelser og anvender i det hele taget
systemet på andre måder, end det var planlagt.
Det er den virkelighed og den hverdag, mange af os arbejder i. Og det er den problemstilling,
denne bog sætter et tankevækkende fokus på.
Først og fremmest er bogen yderst anvendelig
i sine mange konkrete anvisninger til at mindske frafald – men lige så vigtig er bogen også i
kraft af sine nye undersøgelser, som ser frafald
i et større perspektiv.
Bogens artikler er skrevet af forskere på området fra forskellige forskningsinstitutioner. De
formidler her ny viden om årsager til frafaldet i
erhvervsuddannelserne og kommer med deres
vurderinger af en række tiltag, som forskellige
skoler i landet har iværksat for at begrænse frafaldet. I en række artikler bidrager eleverne selv
til nye måder at forstå frafaldsproblemerne på,
mens andre artikler belyser dilemmaer for lærerne i forhold til frafald. Artiklerne bygger dels
på interviews og observationer samt artikler om,
hvordan frafald kan forstås politisk og historisk.
Som sagt er en stor ændring det, at de unge
bruger systemet på andre måder, end det var
planlagt. Men hos de unge selv og hos deres
omgivelser er der også øgede forventninger
om, at valg af uddannelse og erhverv skal være
individuelt begrundet og personligt menings-

fuldt, dvs. at det handler om den unges egen
lyst og interesse.
Et tredje afsnit beskriver det politiske tiltag,
hvor den personlige uddannelsesplan blev en
central del i uddannelserne. Tidligere forsøgte staten at styre elevstrømmene ved hjælp
af uddannelsesplanlægning og prognoser for
det fremtidige arbejdskraftbehov. Det blev i erhvervsuddannelserne skiftet ud med en efterspørgselsstyring ved reformen i 1991, hvor brugernes behov kom i centrum. Skolerne fik selvstændig økonomi og blev gjort til selvejende
virksomheder, der konkurrerer på et uddannelsesmarked om at tiltrække unge med gode tilbud, og hvor grundforløbene derfor kan opfattes som et ”gratis” tilbud i den forstand, at der
er fri adgang. Når de unge ikke skal præstere
noget for at komme ind, får uddannelserne let
en lavere værdi, og de kan lettere vælges fra,
hvis de ikke virker interessante.
En fjerde ændring er, at den øgede markedsgørelse af uddannelserne spiller sammen med
den øgede betydning hos de unge om at vælge
uddannelse ud fra personlig interesse og smag,
og hvis den først valgte uddannelse ikke svarer til forventningerne, vælger man bare om. De
unge betragtes i stigende grad som (for)brugere, der ikke blot skal have en ”standardpakke”, men skal have tilfredsstillet deres individuelle behov og præferencer. Men denne holdning
kolliderer dog ofte(st) med de rammer og ressourcer, erhvervsuddannelserne har til rådighed.
En femte ændring beskriver skiftet fra, hvordan der hos tidligere generationer var en moralsk forpligtelse til at gøre det færdigt, som
man er begyndt på og at holde fast i det sikre
over til i dag, hvor det er vigtigere ikke at sidde
fast, at være omstillingsparat og frem for alt at
være fleksibel. De unges mange skift i uddannelsessystemet sammenlignes derfor i dette afsnit med de mange skift, som voksne har på arbejdsmarkedet.
Endelig sætter sjette afsnit fokus på, at der
ikke er udsigt til forbedring af de to nok vigtigste risikofaktorer, som bidrager til frafald i erhvervsuddannelserne, nemlig den svage sociale
ballast, som de udsatte unge kommer ind med
på grundforløbene, og det praktikpladsmarked,
som de skal videre ud på efter grundforløbene.
Den sociale ulighed er øget de seneste 10 år,
hvilket kan betyde flere unge, som har vanskeligt ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Samtidigt er økonomien blevet mere usikker, hvorved et stabilt og højt udbud af praktikpladser virker usandsynligt.

Bogen er yderst relevant og giver en spændende, kvalificeret og nuanceret forståelse af et
omfattende, samfundsmæssigt problem – men
giver heldigvis også bidrag til at finde nye løsninger. Der er i høj grad behov for, at uddannelsessystemet i højere grad indrettes til at give de
unge muligheder for et gradvist og kvalificeret
uddannelsesvalg.
Tilsammen peger alle disse kulturelle og
strukturelle forandringer i retning af, at afbrud,
omvalg og frafald også fremover vil præge ungdomsuddannelserne. Det må uddannelsessystemet indrette sig efter, sådan som det allerede er
sket med en øget fleksibilitet, flere valgmuligheder og en institutionel individualisering. Men
disse tiltag har i nogen grad løst ét problem ved
at skabe et andet. Både i uddannelsessystemet
og på arbejdsmarkedet indebærer den øgede
fleksibilitet og individualisering en øget risiko især for de unge, som har dårlige forudsætninger for at håndtere de mange valg. Det er eksempel på, at problemet med frafald er så komplekst, at det ikke lader sig løse med den hidtidige politiske tilgang.
Susan Haahr

 International PolitikNU. Magtbalance,
værdier og samarbejde
Af Morten Winther Bülow & Tonny Brems Knudsen (red.). Systime 2011. Bog 247 s. 248 kr.
eBog 224 s. 62 kr. iBog lærer/klasselicens
½-3 år 52-156 kr.

International PolitikNU er udarbejdet med udgangspunkt i de faglige mål for faget international politik på gymnasiets A-niveau. Ud over
gymnasieelever er målgruppen undervisere og
elever, der ønsker korte, præcise præsentationer af alle dele af faget.
Hvert kapitel indeholder både en introducerende tekst, tekstopgaver, øvelser, repetitionsopgaver, interaktive opgaver og tilhørende video.
Det gør den til enhver lærers drøm om et fikst
og færdigt, velfunderet og gennembearbejdet
oplæg til undervisningen. Hele stoffet er lødigt
og til fulde overskueligt. Dog er det indimellem
så kompakt, at læseren næsten mister pusten;
faktisk virker det på denne anmelder som manuskript til et foredrag uden spørgetid.
Er det lidt for ”68-agtigt” at undertegnede
savner betydningen af ”folkets stemme” i fremstillingen af politiske konflikter, krige og politik?

33

34

uddannelsesbladet 02-12

ANMELDELSER
Til illustration: ”Småstater” beskrives som værende kendetegnet ved selv at have ”meget begrænset indflydelse på udenrigspolitikkens indhold og kurs” (p.222), og umiddelbart før nogle alt for let læste betragtninger om, hvad der
bestemmer et lands udenrigspolitik (stærk offentlig opinion, en særlig national ideologi mv.).
Bogen postulerer ikke på noget tidspunkt at
være polemisk, men teksterne lukker sig stramt
om en snæver vestlig verdensopfattelse. På
side 225 står fx om Danmarks deltagelse i Nato-samarbejdet og det tætte forhold til USA, at
der blev foretaget ”militære interventioner i Kosovo i 1999”. Det problematiseres ikke med ét
ord, at forsvarsalliancen Nato for første gang
i historien intervenerer direkte i et andet land.
Nogen vil kalde operationen et militært angreb.
Ud fra dette og lignende eksempler er bogen ikke i sig selv studieforberedende hvad angår træning i kritisk analyse. Den er derimod oplagt til at indgå som materiale i en samlet kildekritik. Bogen er - med de fordele og ulemper,
der følger med - særdeles tidsbesparende for
både underviser og elev, når det drejer sig om at
uddrage kerneområder af en problemstilling og
præcisere politiske begreber – altså stadig set
ud fra dette hjørne af det veluddannede vestlige skolemiljø.
Er denne færdighed/kompetence ellers
ikke netop en væsentlig del af en given studieforberedelse?
Skal materialet anvendes på gymnasialt niveau og i begynderundervisning på videregående uddannelser kan det stærkt anbefales at
indregne køb af det tilhørende opgavesæt, video m.m. Her spænder det faglige niveau vidt.
Det giver tillige mulighed for dynamik og lidt luft
til at bearbejde de mange, mange oplysninger,
som materialet indeholder.
Marianne Bindslev

 KIE-modellen – innovativ undervisning i folkeskolen/gymnasierne/
videregående uddannelser
Af Ebbe Kromann-Andersen & Irmelin Funch
Jensen. Erhvervsskolernes Forlag 2009. 3
bøger a 128 s. 175 kr. pr. stk.

I disse år foregår megen debat om undervisning,
læring og udvikling af kompetencer. Men også
diskussioner om læringsforløb, læringsprocesser og læringsrum. Disse debatter og diskussio-

ner foregår i høj grad også på vore arbejdspladser – og lærerne deltager heri uanset alder, anciennitet og branche.
Undervisningsministeriet lancerede for et par
år siden den såkaldte Pionerkampagne i læreruddannelsen og i efteruddannelser for undervisere og for skoleledere. I dette yderst sammensatte felt ligger også den såkaldte KIE-model:
det Kreative rum, det Innovative rum og det Entreprenante rum.
Selve modellen er et værktøj for undervisere,
der vil tilrettelægge innovative læringsforløb, og
som vil sikre, at læreprocesserne ikke strander i
de kreative, divergente og kaotiske dele af forløb, men også kommer videre til de innovative
og entreprenante, handlingsorienterede processer. Modellen har både i form af enkeltdele og
som helhed været brugt gennem en årrække i
nogle af Danmarks største kreative virksomheder – ikke mindst til at igangsætte og fremelske innovative processer.
Disse tre små hæfter henvender sig i udpræget grad til læreren – og måske endda især til
den mere erfarne underviser, som muligvis har
sådanne emner på afstand i de pædagogiske
overvejelser. I denne udgivelse har forlaget valgt
at adskille flere områder, således at hvert hæfte
fokuserer på hvert sit emneområde: et hæfte for
folkeskolen, et for gymnasiet og et for videregående uddannelser. Men de enkelte kapitler går
igen: Definition og forklaring af begreber som
kreativitet, innovation og entreprenørskab, Evalueringsmetoder, Teoretiske pejlemærker, Solution Camps og den ovenfor nævnte KIE-model.
Fælles for de tre hæfter er et nærmest
sprudlende layout med talrige spændende og
tankevækkende illustrationer, der ofte sætter en
masse tanker i gang. Det er rigtig godt!
Denne anmelder har i mange andre sammenhænge efterlyst mere fokus hos forlagene
på netop layout. Derfor er det dejligt at opleve
denne udgivelse med både farver, skæve billedvinkler, dynamiske billedfortællinger og lignende.
Af naturlige årsager bliver sproget i en sådan
udgivelse præget af de teoretiske indgangsvinkler. Men tager man i betragtning, at disse hæfter
primært henvender sig til (erfarne) lærere, virker
sproget behageligt frit for de mere langhårede
konstruktioner, som ellers ofte ses i andre pædagogiske udgivelser. Og tager man de to forfatteres lange pædagogiske baggrund i betragtning, virker det valgte sprog ikke spor overraskende. Begge to har gennem en længere årrække undervist på flere niveauer og har deltaget i diverse pædagogiske udviklingsarbejder.

Desuden har de begge erfaring fra både konsulent- og foredragsvirksomhed.
Hæfterne anbefales på det varmeste til alle
undervisere med interesse for innovation, for
evaluering og for pædagogisk udvikling. Desuden bør de være en naturlig håndbog for pædagogiske vejledere og pædagogiske ledere,
som måske er dem, der trænger mest til lidt inspiration på dette område.
I vores forbund vil hæfterne kunne anvendes
på alle områder, idet de indeholder talrige perspektiverende og igangsættende emner, som vil
kunne overføres til både eud, AMU, avu, KVU,
vejledning – og meget andet.
Ole Fournais

 Venskab, Ægteskab, IKEA-skab
Af Maj-Britt Ajner Christiansen m.fl. Gyldendal
2011. 35 s. 79 kr.

Alle, der har undervist udlændinge i dansk,
kender spørgsmålene om ”det der tøj” (syltetøj, værktøj, strikketøj…) og det der med ”skab”
(venskab, ægteskab, kosteskab…). Det er nemt
at blive forvirret. For kan vi forklare de sproglige finesser med regler for grammatik og tradition med diverse undtagelser? Det er svært, men
nærværende bog tilbyder så i stedet en forståelse for, hvordan udtrykkene bruges i det daglige, levede liv.
Egentlig er både venskab, ægteskab og - i
moderne tid – også Ikeaskab, hvad man kunne
kalde betydningsbærende begreber. Altså begreber, som vi alle har hver vores følelser, billeder og erfaringer med. I tre små noveller fortælles om netop denne forskellighed i opfattelsen af nogle fælles, menneskelige begivenheder. Kammeratskab, kærlighed, jalousi, forræderi
og forsoning er følelser, som alle mennesker oplever i en eller anden form i løbet af tilværelsen.
De tre små historier bliver fortalt i et let tilgængeligt og mundret sprog. Teksten virker
vedkommende og relevant for alle voksne og
kan give stof til både eftertanke og diskussion.
Fx om forholdet mellem naboer, unge og gamle, mænd og kvinder.
Det er til enhver tid en udfordring at kombinere sproglig enkelhed med en tekst, der rammer en voksen elevgruppe. Det er dog til fulde
lykkedes her i bogen.
Og så er der nogle gode faste vendinger,
der umiddelbart kan bruges i mange samtaler.
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KURSER, MØDER MV.
Fx ”Jeg tager en øl. Hvad med dig?” For det er
jo sådan, vi taler til hverdag.
Fra et rent undervisningsperspektiv ville jeg
bemærke al den ”…sætten” på bordet og andre
steder. Det er da ikke korrekt dansk.
Bogen er beregnet til frilæsning, og er del af
en serie. Mine allerbedste anbefalinger.
Marianne Bindslev

3. liv-kurser – forår 2012

Generalforsamling

Kurserne er et tilbud til alle medlemmer, der er
fyldt 55 år, og deres samlever/ægtefælle.

Regionsklubben for Midtjylland i Uddannelsesforbundet – Vejledere og konsulenter på
det offentlige beskæftigelsesområde holder
generalforsamling

Uddannelsesforbundet udbyder
3. liv-kurser i samarbejde med
Ældre Sagen.

Vejledere og konsulenter
i Midtjylland

Deltagerne får

Annoncer i
Uddannelsesbladet
Kontakt:

AC Annoncer
Tlf. 8628 0315
Mail: ac@ac-annoncer.dk

• f orudsætninger for den bedst mulige udnyttelse af mulighederne frem til pensionstidspunktet
• forudsætninger for den bedst mulige udnyttelse af mulighederne, når du forlader arbejdsmarkedet i forhold til økonomiske og juridiske sider af seniorlivet
• opmærksomhed på de eksistentielle og sundhedsmæssige sider af seniorlivet
Vi udbyder et endags kursus og et todages
kursus. Indholdet er det samme, men der er
naturligvis mere tid til at gå i dybden med emnerne på todagskurset.

Tid og sted
Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K
Tlf: 7010 0018 · Fax: 3314 3955 · Email: via hjemmesiden · www.dlfa.dk

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. 7010 0018.
Du kan også 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

Endagskurset:
• Torsdag den 24. maj 2012 på Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping
	Tilmelding senest 18. marts 2012
Pris 1100 kr. pr. person
Todageskurset:
• Fredag den 11. maj og lørdag den 12. maj
2012 på Middelfart Resort og Konferencecenter, Oddevejen 8, 5500 Middelfart
Pris: 3500 kr. (par 5000 kr.)
Program, praktiske oplysninger og tilmelding på uddannelsesforbundet.dk under Kurser og møder.
Evt. spørgsmål sendes til
kursus@uddannelsesforbundet.dk

Tid:
onsdag den 21. marts 2012
kl. 15.00 - ca. 17.30

Sted:
Jobcenter Århus, lokale 4.13,
Værkmestergade 5, 8000 Århus C

Dagsorden if. vedtægterne.
Forslag skal være regionsformand Stig Ravn,
Hørstykkevej 18, 8220 Brabrand, i hænde senest syv dage før, dvs. onsdag den 14.
marts 2012.
Bestyrelsen arbejder på at krydre generalforsamlingen med et fagligt indslag, som vil blive afviklet indenfor den nævnte tidsramme.
Der serveres lidt spiseligt, kaffe, et glas vin,
øl og vand.

Parkering:
Fx parkeringskælderen under Bruuns Galleri mod betaling.
Adgang til jobcentret: Hvis du kommer efter lukketid og ikke kan komme ind ad personaleindgangen, kan du ringe på mobil
6145 5349.
Stig Ravn
regionsklubformand

35

36

uddannelsesbladet 02-12

Få styr
på små
pensioner
Mange danskere har flere små
pensionsopsparinger stående
fra tidligere job. Det er en dårlig forretning for rigtig mange,
fordi de så betaler administrationsomkostninger flere steder. Det gælder også for undervisere.
I Lærernes Pension har
7099 medlemmer små pensioner på under 9700 kroner stående, som de ikke har indbetalt
til i et år. De medlemmer sender LP i disse uger brev ud til,
hvor de fortæller, at medlemmerne enten kan få pengene
udbetalt eller flytte dem til en
anden ordning eller lade dem
stå hos LP.
I modsætning til mange andre pensionsordninger er det
gratis at flyttet pensionsopsparinger fra Lærernes Pension. Det gælder både de små
klatpensioner, som de kaldes i
branchen – det vil sige depoter på under 20.000 kroner og når medlemmer skifter job
og får pensionsordning et andet sted.
Læs mere på lppension.dk.
Her kan du også chatte med
Medlemsservice, hvis du har
spørgsmål. Du kan også maile
dem til post@lppension.dk eller ringe på 7021 6131.
På pensionsoprydning.dk
har brancheorganisationen
Forsikring & Pension lavet et
værktøj, der guider dig gennem
muligheder og regler.

STILLINGER

Lærernes Pension
informerer:

Webredaktør
til AMU
på emu.dk søges

UNIsC

Til AMU-området på Danmarks Undervisningsportal EMU.dk (se http://
www.emu.dk/amu/) søger UNI•C snarest muligt en webredaktør med lyst til
at formidle best practise inden for brug af it i undervisningen, undervisningsmaterialer, nyheder og anden undervisningsfaglig inspiration til AMU-lærerne.
Stillingen er en deltidsstilling, svarende til ca. 25-30 arbejdstimer/måned.
Hvad går jobbet ud på?
Du skal understøtte AMU-lærerne i at gennemføre den bedst mulige
undervisning ved at:
• formidle best practise inden for brug af it i undervisningen
• formidle historier og undervisningsmaterialer i relation til forsøgs- og
udviklingsprojekter
• formidle nyheder, der er relevante for brugerne af AMU på EMU, herunder
fra efteruddannelsesudvalgene
• modtage, formidle og evt. moderere brugerinput
• formidle temaer og linke til bl.a. love, bekendtgørelser og vejledninger fra
Ministeriet for Børn og Undervisning med betydning for brugerne af AMUområdet
• danne netværk med andre undervisere på AMU, som er interesserede i at
dele eget undervisningsmateriale med andre AMU-lærere.
Vi forventer, at:
• du underviser på AMU-uddannelserne, har et bredt fagligt og pædagogisk
netværk, har et godt overblik over netbaserede materialer til undervisningsbrug, har kendskab til webbaseret formidling og gode it-færdigheder
både fagligt og generelt
• du skriver et klart, kort og præcist sprog, der henvender sig tydeligt til
undervisere, kursister og andre brugere af nettet og EMU
• du følger EMUs redaktionelle retningslinjer og er indstillet på at indgå i et tæt
samarbejde med den anden AMU-redaktør og med EMU-redaktionen i øvrigt
• du publicerer indholdet på nettet ved hjælp af det redaktørværktøj (Interwoven TeamSite), som UNI•C anvender – vi giver dig instruktion i brugen
af værktøjet
• du har pc og en bredbåndsforbindelse til internettet.
Det praktiske
Stillingen ønskes besat snarest og senest den 15. marts 2012. Redaktøropgaven honoreres med 5.000 kr. ekskl. moms per måned samt dækning af
aftalte rejseomkostninger i forbindelse med jobbet.
UNI•C ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende
samfund, og opfordrer derfor kvinder og mænd uanset alder, religion, race
eller etnisk baggrund til at søge stillingen.
Yderligere oplysninger fås hos redaktionschef Finn Togo, tlf: 3587 8578,
e-mail: finn.togo@uni-c.dk
Ansøgning med dokumentation for uddannelse og tidligere og nuværende
beskæftigelse skal være UNI•C i hænde senest torsdag 5. marts 2012.
Ansøgningen mærkes med ”EMU/AMU”.
Ansøgningen skal sendes via mail til
job@uni-c.dk eller som almindelig post til:
UNI•C, Administrationsafdelingen
Vermundsgade 5
2100 København Ø
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FAGLIGT AKTUELT

{ Af Amalie V. Ferdinand, konsulent i Uddannelsesforbundet }

Multimedieskatten
er afskaffet
Den omstridte multimedieskat, der blev indført i 2010, blev afskaffet efter
regeringsskiftet med virkning fra 1. januar 2012. Det betyder dog ikke, at al
beskatning af telefoner, computere o.lign. er afskaffet. Man skal fortsat betale
skat af multimediegoder, når de har karakter af personalegoder.

De nye regler
Hovedlinjerne i de nye regler om beskatning af telefon, computer og internet:
Computer beskattes ikke medmindre computeren udelukkende er til privat brug, eller
hvis medarbejderen har betalt arbejdsgiveren for computeren fx via træk i lønnen.
Fastnet telefon beskattes som en ekstra indtægt på 2500 kroner om året.
Mobiltelefon skal ikke beskattes, hvis
	hvis brug af telefonen uden for arbejdsstedet er nødvendig for at kunne
udføre arbejdet (fx at arbejdsgiver, kunder mv. skal kunne komme i kontakt
med medarbejderen eller omvendt), og
	hvis medarbejder og arbejdsgiver har aftalt, at telefonen kun må anvendes
arbejdsmæssigt bortset fra enkelte private opkald til og fra telefonen, og
	hvis arbejdsgiveren kontrollere brugen, og der udarbejdes en tro- og
loveerklæring om, at telefonen kun bruges arbejdsmæssigt.
Hvis betingelserne ikke er opfyldt, eller hvis medarbejderen har betalt arbejdsgiveren for telefonen fx via træk i lønnen, skal medarbejderen beskattes af 2500
kroner året.
Internetforbindelse – fast, trådløst eller mobilt – skal ikke beskattes, hvis der er
adgang til arbejdsgiverens netværk. Hvis der ikke er adgang til netværket, skal
medarbejderen betale skat af 2500 kroner om året.
Er du i tvivl?
Du kan læse mere i SKATs vejledning. Og hvis du har yderligere spørgsmål
om beskatning af multimediegoder, skal du kontakte SKAT.
Er du i tvivl om, hvordan de ændrede regler administreres på din arbejdsplads,
så kontakt din tillidsrepræsentant.

SKATs vejledning
findes her:
Gå ind på skat.dk
klik på ”Finanslov 2012:
Hvad betyder de nye regler
i finansloven 2012 for dig?”
og rul ned til ”Multimedier”
Her finder du både lov, vejledning
og spørgsmål/svar.

37

38

uddannelsesbladet 02-12

Team skaber konflikter –
men kan løse dem igen
Når undervisere sættes sammen i team, vil der næsten
altid opstå konflikter. Det er dog langt fra altid et problem.
I nogle tilfælde fører konflikter endda til udvikling.
{ Af mikkel kamp – Foto: scanpix }

H

vem underviser de sidste to timer
fredag eftermiddag? Hvem bruger sin søndag på at forberede undervisningen til mandag, eller hvordan skal
vi gribe undervisningen an? Selvstyrende
team rummer masser af potentielle kilder
til konflikter.
- Alle steder, hvor mennesker er tæt på
hinanden, kan der opstå problemer. Vi hører
jævnligt om konflikter i team. Underviserne
kan diskutere, hvem der skal have hvilke
klasser, eller man kan være uenig om pædagogikken. Teamet er en konfliktskaber,
men det betyder ikke, at team er en dårlig idé, siger Jette Gade, der er konsulent
i Uddannelsesforbundet og master i konflikthåndtering.
Hun mener, at lærerteam i højere grad
lægger op til konflikt end de fleste andre
fællesskaber.
- Normalt er det chefen, som skemalægger. Men den ledelsesret er lagt ud i teamet,
så de enkelte lærere skal finde ud af det
sammen. På arbejdspladser uden teamstruktur vil man typisk brokke sig over chefen, hvis noget ikke er, som man ønsker. I et
team kan man stort set kun klandre hinanden, siger Jette Gade.
Det er dog helt naturligt, at kolleger ikke
altid er enige. Derfor skal man anerkende,
at der altid vil være konflikter.
- Vi må gerne være uenige, men vi skal

finde løsninger. Uløste konflikter kan derimod være farlige, siger Jette Gade.
Lav aftaler på forhånd
Det bedste er at tage højde for konflikten,
inden den bryder ud.
- Konflikter kan for eksempel opstå, når
alle i teamet ikke behandles ens. Derfor er
det en god idé, hvis teamet aftaler, om man
vil tage hensyn til børnefamilier, der kan
have brug for at gå tidligt, ældre kolleger
på nedsat tid, eller om alle skal behandles
helt ens, siger Jette Gade, og tilføjer, at man
også på forhånd kan aftale, hvad der skal
til, før man inddrager lederen i en konflikt.
Et andet vigtigt element er omgangstonen.
- Man kan forpligte alle i teamet på at
sige til, hvis noget nager dem – også selv
om det kan virke som en bagatel. Hvis man
bider noget i sig, vil det alligevel komme ud
på et tidspunkt, siger hun.
Konflikten kan udvikle
Der er ingen facitliste for, hvornår noget er
for småt at tage op med kollegerne. Det er
individuelt, hvornår noget opfattes som et
problem, og den samme person reagerer
heller ikke altid ens. Derfor vil man sandsynligvis opleve, at en kollega oplever noget som problemfyldt, uden man selv har
opdaget det. Alligevel er man nødt til at forholde sig til det.

- Vi er hinandens arbejdsmiljø, og derfor er det vores opgave at forsøge at forstå
den anden. Man kan ikke bare sige, at det
er hendes problem. Når der er en konflikt,
skal man skabe en dialog for at komme videre, siger Jette Gade.
Er dialogen konstruktiv, kan konflikten til gengæld være udviklende for en arbejdsplads.
- Hvis der ikke er konflikter, kan det være
et udtryk for, at der ikke er nogen udvikling.
Hvis man rykker en organisation, vil nogle
sandsynligvis være uenige i, at det er den
rigtige vej, man rykker den. Nogle vil have,
at tingene forbliver, som de hele tiden har
været, mens andre måske vil rykke organisationen et tredje sted hen. Det er en god
mulighed for at skabe udvikling. Om konflikten skaber en god eller dårlig udvikling,
afhænger af, om den behandles ordentligt, siger hun.
Det gør man blandt andet ved at holde
sig fra at angribe andre personligt. Det er
en god idé at blive på sin egen banehalvdel og nøjes med at udtrykke, hvordan man
selv har det.
- Man skal ikke sige: ”Du er altid sådan
og sådan.” Det bliver vi provokeret af. Til gengæld vil vi som udgangspunkt gerne hjælpe
andre. Så hvis vi får at vide af en kollega,
at han har et problem med noget, vi gør, vil
vi i de fleste tilfælde gerne hjælpe ham. I
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Foto: Martin Foldgast

Hvis der ikke er konflikter på en arbejdsplads, kan det være udtryk for, at der ikke
er nogen udvikling. Og om en konflikt skaber
en god eller en dårlig udvikling, afhænger af,
om den behandles ordentligt.

Mange, som ikke har evner til
en boglig uddannelse, har en
uforløst urkraft i deres hænder. Hvorfor har uddannelsessystemet ikke rum til dem, når
arbejdsmarkedet skriger på
flere hænder?
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Skriv godt – skriv i genrer gennemgår de syv
vigtigste skrivegenrer i dansk som andetsprog
og dansk. Herunder prøvegenrerne redegørelse,
kommentar, fortælling og diskussion.
Til hver genre er udarbejdet et indledende genreskema med efterfølgende eksemplariske modeltekster. Genrerne eksemplificeres også gennem
udvalgte fiktive og nonfiktive primærtekster og
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god besvarelse til den skriftlige prøve. Bagerst i
bogen suppleres med yderligere 30 selvstændige
hurtigskrivningsøvelser.
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som andetsprog, men kan også bruges på andre
danskuddannelser.
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