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En græsk tragedie i Nordsjælland

Af Hanne
Pontoppidan,
formand for
Uddannelsesforbundet

Erhvervsskolen Nordsjælland er kommet ud i
et økonomisk kaos. Sagen er tragisk. Den handler om
manglende evne til at styre økonomien og får tilsyneladende nogle helt urimelige konsekvenser for lærere og
elever på skolen.
Den store gæld skal skolen selv ride af. Staten yder
lån, men skolens ledelse arbejder næsten panisk for at
finde besparelser, så skolen kan fortsætte. Der er fyret
medarbejdere – bl.a. 20 medlemmer af Uddannelsesforbundet. Og lige nu presser skolen på for betydelige
nedskæringer på lærernes forberedelsestid.
Konsekvenserne af det økonomiske kaos på skolen
rammer dermed direkte eleverne og undervisningens
kvalitet. Hvis lærerne fortsat skal levere den hidtidige
kvalitet i undervisningen, forventes de tilsyneladende at
bruge en del af deres fritid til det. For forberedelsestiden
skal bare ned for at skaffe penge til gælden.
DET KAN UNDRE, at ingen med ansvar for skolens undervisning og dens kvalitet interesserer sig for disse konsekvenser. Der argumenteres ikke med nogen pædagogisk og indholdsmæssig vægt. Der skal bare spares,
og der skal findes rigtig mange penge i skolens kerneydelse: undervisningen.
Forløbet rejser et helt centralt spørgsmål. Nemlig om
ansvaret for hele dette forløb.
Lokalt har man i mange år vidst, at den var helt gal.
Uddannelsesforbundets tillidsrepræsentant var således
allerede i 2008 nødt til at gå i pressen for at få de økonomiske forhold på skolen frem. Det skete, efter at der
havde været større underskud i flere år.

Vi må undres over, at forholdene bare fortsætter
derefter. Hvad gjorde bestyrelsen? Hvor var de lokalt
ansvarlige?
MEN PILEN PEGER også på de centralt ansvarlige i
undervisningsministeriet. Hvad gjorde man her i de
mange år, hvor kaos voksede i Nordsjælland? Først til
allersidst blev der grebet ind med indsættelse af en ny
midlertidig administrationsbestyrelse. Ironisk nok ønsker
man ikke medarbejderrepræsentanterne med i arbejdet
her. Underligt, fordi det jo netop var Uddannelsesforbundets tillidsrepræsentant, der som den eneste i 2008
viste rettidig omhu og råbte op om forholdene.
Vi kan simpelthen ikke have, at et selvstyre på et så
væsentligt undervisningsområde forvalter skolernes kerneopgave så usselt, som vi ser i dette tilfælde.
MAN FRISTES TIL at sige, at enten er skolen selvstyrende og tager konsekvensen af det økonomiske kaos,
går konkurs og dermed renser ud i den økonomiske dårligdom. Eller også vedkender ministeriet sig sit ansvar og
stiller de nødvendige midler til rådighed. Hvis ikke selvstyret kan håndtere økonomien, stiller det spørgsmål ved
forsvarligheden i selve ordningen.
Det nordsjællandske kaos er næsten et dilemma som
i Grækenland. Og også i Nordsjælland rammer det økonomiske kaos dem, som ikke har forvoldt det og ikke har
aktier i det: lærerne og eleverne.
De egentlige ansvarlige tager tilsyneladende ikke deres ansvar på sig.
Læs også side 6
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Økonomisk kaos

kan ende i skolelukning
På et år har
Erhvervsskolen
Nordsjælland fyret 80
medarbejdere – heraf
20 medlemmer af
Uddannelsesforbundet
– og flere fyringer er
sandsynligvis på vej.
Økonomien er så dårlig,
at en konkurs kun er
afværget af millionlån
fra staten. Både direktør
og bestyrelse er skiftet
ud, men de vil ikke
garantere, at skolen
eksisterer om et år.

Læs også
"Uddannelsesforbundet mener" på side 4

{ A f M i k k e l K a m p - f oto : s c a n p i x }

”Erhvervsskolen Nordsjælland søger økonomichef til udfordrende stilling med stort
udviklingspotentiale og fokus på helhedsstyring, risikovurdering og løbende forretningsmæssig udvikling af skolens kerneaktiviteter.”
Sådan står der i et jobopslag, som skolen
lagde på nettet den 30. marts i år.
Annoncen lyver ikke, når stillingen bliver beskrevet som udfordrende. Det seneste år har været én stor økonomisk rutsjetur for erhvervsskolen i Hillerød.
Konsekvenserne er til at mærke. Den
ene fyringsrunde har afløst den anden. For
et års tid siden havde skolen omkring 450
medarbejdere. I dag er 80 blevet fyret. 20
af dem er medlemmer af Uddannelsesforbundet. Også skolens direktør er skiftet
ud, og bestyrelsen er trådt tilbage og afløst af et midlertidigt styre, som Ministeriet for Børn og Undervisning har udpeget.
Fyringerne og usikkerheden om den
økonomiske situation påvirker stemningen på skolen.
- Når vi synes, at der er skåret helt ind til
benet, bliver der fyret endnu flere. Det er en
ubehagelig situation, fortæller tillidsrepræsentant Michael Porskjær Hansen.
Trods fyringer og nedskæringer er skolen nødt til at låne penge for at overleve.
Staten har ydet skolen et lån på 13 millioner kroner i 2011 og yderligere 19,7 millioner i år. Penge, der er taget fra en særlig konto på finansloven til nødlidende institutioner. Det er langt fra normalt, at erhvervsskoler må låne penge for at overleve.
Kun én anden erhvervsskole i landet skylder staten penge på den konto, og det er
Skanderborg-Odder Center for Uddannelse,

der angiveligt har været udsat for decideret svindel. Den sag efterforskes af politiet.
Overskud blev til underskud
Indtil marts sidste år gik alt tilsyneladende
godt på den nordsjællandske skole. Men
da ledelsen offentliggjorde regnskabet for
2010, stod det klart, at det forventede overskud på knap to millioner kroner, pludselig var blevet til et underskud på 17 millioner. Siden er der dukket andre udgiftsposter frem, der har fået underskuddet til at
vokse til omkring 23 millioner kroner. Det
har haft konsekvenser for ledelsen. Den 23.
maj i år fyrede bestyrelsen direktør Finn Arvid Olsson. Siden blev bestyrelsen selv afsat, og ministeriet har udpeget tre personer til en midlertidig bestyrelse.
Inge Prip, der blev ansat som direktør
i januar i år, vil ikke udtale sig om, hvorfor
det - inden hendes ansættelse - kunne gå
så galt med skolens økonomi.
Heller ikke bestyrelsens formand, Laust
Joen Jakobsen, er videre meddelsom, når
det kommer til fortiden.
- Mange initiativer er ikke faldet ud som
forventet. Når det sker tilstrækkeligt mange
gange, giver det underskud, siger han.
Blandt årsagerne til det store underskud
skal angiveligt være regnefejl; skolen regnede med at få ti millioner kroner mere i
tilskud til bygninger, end den reelt havde
krav på. Samtidig har man regnet med at
skulle bruge fire millioner mindre på feriepenge, end det reelt viste sig at være tilfældet. Der har måske også været ekstraudgifter til afskedigelsessager, der ikke har
kørt helt efter bogen.
Skolen har desuden åbnet flere nye af-
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delinger, og det har ført til et overforbrug
til blandt andet it. Uddannelsesbladet ser
nærmere på det i næste nummer.
Flere aktiviteter bliver lukket
Det er svært at få overblik over økonomien
på skolen. Faktisk så vanskeligt, at den nye
direktør og midlertidige bestyrelse har fået
udsættelse med at præsentere regnskabet for 2011.
Ifølge Inge Prip har man dog nu overblik, men resultaterne bliver først offentliggjort sammen med et revideret budget efter dette blads deadline.
Næste skridt er, at den midlertidige bestyrelse i august fremlægger en plan for
fremtiden.
- Lige nu er den største udfordring at tilpasse organisationen meget hurtigt, så vi
kan få fokus tilbage på uddannelserne og
eleverne, som er det, skolen handler om. Vi
bruger meget tid på at arbejde med bygningsmassen, siger Inge Prip, der ikke vil
uddybe, om afdelinger skal lukkes.
Også uddannelserne er ledelsen i gang
med at tilpasse. Ifølge bestyrelsesformanden bliver der skåret efter august.
- Vi er nødt til at afvikle aktiviteter, men
vi ved endnu ikke hvilke. Nu gennemgår
vi dem og ser på, om de er rentable. Man
skal også huske på, at der er mange gode
og sunde aktiviteter, som vi satser på skal
videreføres. Vi lukker ikke det hele, siger
Laust Joen Jakobsen.
Trods de sunde aktiviteter kommer der
sandsynligvis endnu flere fyringer.
- Medarbejderne har været hårdt spændt
for. Det er ikke vores mål at afskedige folk,
men jeg kan ikke garantere, at der ikke
kommer flere afskedigelser, siger Laust
Joen Jakobsen.

Erhvervsskolen Nordsjælland ”afvikler aktiviteter”, lukker afdelinger og fyrer lærere.
Men ingen ved, hvad det vil betyde for unge og voksnes muligheder for at tage
erhvervsuddannelser i Nordsjælland.

Skolen kan gå konkurs
Selv om staten de seneste to år har holdt
hånden under Erhvervsskolen Nordsjælland
med lån, kan skolen i realiteten gå konkurs.
- Formelt er en erhvervsskole en særskilt juridisk person, som lovgivningen pålægger ministeriet at føre tilsyn med. Der er
ikke nogen garanti for, at den ikke går konkurs, fortæller Per Hansen, der er direktør
i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
Hverken Inge Prip eller Laust Joen
Jakobsen er klare i spyttet, når de skal for-
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holde sig til, om Erhvervsskolen Nordsjælland findes om et år.
- Skolen eksisterer i en eller anden form
om et år, siger Inge Prip.
Bestyrelsesformanden er enig.
- Om et år vil der stadig være erhvervsuddannelser i Nordsjælland, og hvis det er
muligt, vil det også være som selvstændig
skole. Jeg tror på det, men kan ikke give
nogen garanti, siger han.
Vil skære i forberedelsestiden
Midt i det hele er lærerne i gang med at forhandle en arbejdstidsaftale. Her har ledelsen spillet ud med at reducere lærernes individuelle forberedelsestid med 30 procent.
Direktør Inge Prip vil ikke kommentere udspillet, fordi en forhandling er i gang. Det vil
tillidsrepræsentant Michael Porskjær Hansen til gengæld.
- Lærerne er ved at have fået nok. Der er
kommet mange flere elever i klasserne og
mange flere svage elever. Vi har væsentligt
flere opgaver end tidligere, og så vil ledelsen forringe forberedelsestiden. Det hænger ikke sammen, siger han.
På et møde med lærerne har han nu
fået mandat til at forhandle den bedst mulige aftale hjem.
Også Uddannelsesforbundets formand
har svært ved at se rimeligheden i udspillet.
- Det kan ikke være rigtigt, at de ansatte

skal betale for fortidens synder ved at arbejde i fritiden. Det kan heller ikke være
rigtigt, at de studerende skal betale prisen
i form af ringere kvalitet i undervisningen,
siger Hanne Pontoppidan.
Ledelsen vil også skære i tiden til TRarbejde. Det undrer formanden for Uddannelsesforbundet.
- Vi vil henholde os til TR-reglerne, men
jeg har nu aldrig hørt om en skole i en krise
som denne, der har brug for mindre TR-arbejde, siger hun.
Ligger, som Haarder har redt
Hanne Pontoppidan køber ikke argumentet om, at lærerne må hjælpe skolen, når
den som nu er i økonomisk krise.
- Man må bestemme sig. Vil man have et
offentligt system eller selveje. Vil man have
selveje, må konsekvensen være, at skolen
går konkurs. Hvis man vil det offentlige, må
man træde til og give de nødvendige penge,
så skolen kan overleve og levere kvalitet –
også fremadrettet, siger hun.
Michael Porskjær Hansen er enig.
- Vi ligger, som Bertel Haarder har redt.
Han har skabt systemet med selvejende institutioner, der stadig er underlagt ministeriel kontrol. Hvis vi var en privat virksomhed,
var vi gået i betalingsstandsning og kunne så
prøve at genoprette skolen derfra, siger han.
Tillidsrepræsentanten kritiserer, at mini-

Da nm ar ks hi stor ie
Det var Danmark
En moderne dansk nutidshistorie gennem de
sidste 60 år. En lille krønike om en ganske
almindelig familie gennem fire generationer.
Kr 279,-

Hvad fatter fatter
Den første bog i den helt nye Greyline serie
handler om den danske forfatning, præsenteret på en ligetil, utraditionel og underholdene måde.
kr 98,-

steriet har afsat bestyrelsen i en selvejende
institution og udpeget en ny, der består af
kun tre medlemmer.
- Jeg sad i den gamle bestyrelse som medarbejderrepræsentant, og jeg er stærkt utilfreds med, at medarbejderne ikke er repræsenteret i den bestyrelse, der skal rette op
på økonomien. Den gestus kunne man have
vist, men det har man ikke villet, siger han.
Også Hanne Pontoppidan undrer sig
over, at ministeriet har indsat en bestyrelse.
- Man tilsidesætter selvejesystemet og
sætter arbejdsmarkedets parter uden for
døren, siger hun.
Ifølge direktøren i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen var man nødt til at skride ind.
- Bestyrelsen blev afsat, fordi skolen var
økonomisk nødlidende, og fordi bestyrelsen ikke har kunnet aflægge et retvisende
regnskab. I sådan et tilfælde skal ministeriet
skride ind, så uddannelsesinstitutionens videreførelse ikke er i fare, siger Per Hansen.
Trods gentagne henvendelser lykkedes
det ikke Uddannelsesbladet at få kontakt
til tidligere direktør Finn Arvid Olsson. *

Uddannelsesbladet følger op på historien i næste nummer. Der kan du blandt andet læse om
tillidsrepræsentanten, der advarede bestyrelsen
allerede i 2008.

Læseværkstedet
Der lyder en eksplosion
midt i varehuset – og så
endnu én, Folk skriger og
panikken breder sig.
Dine femten minutter
kr 78,En mørk nat, en togfører
og en mand på skinnerne.
En dramatisk historie fra
det virkelige liv.
Toget kr 82,-
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Lær matematik på dit eget niveau!
Anvendt matematik trin 1,
2 og 3 er tre bøger, der behandler de samme matematiske emner på hvert
sit niveau.

8. Rumfang

Ved rumfangsberegninger vil enhederne
altid
være længdeenhederne i tredje potens,
det vil
sige gang-et med sig selv 3 gange.
Når vi beregner rumfang, bruger
vi derfor følgende enheder: kubikmeter, m3
.
kubikdecimeter, dm3
kubikcentimeter, cm3
kubikmillimeter, mm3

3
Opg. 823*
keglens
er 13,43 m . Find
2
.
En kegles rumfang
s areal er 4,12 m
højde, når grundfladen

8.6. Kegle

tik

matema

1

af en kegle, som
3
Beregn radius i grundfladen
højde på 41
2500 cm og en
har et rumfang på
cm!

kan omskrives til:
cirkel ved vi, at G
Da G er en
2
rumfanget
G=·r.
udtryk i formlen for
Vi indsætter dette
2
··r.
og får: V =  · h

Anvendt

LÆR

ERHÆ

Eksempel 8.10.

3
en
på 750,42 cm og
!
En kegle har et rumfang
Beregn radius i grundfladen
højde på 43,33 cm.
i formlen:
8.5. og indsætter
Vi bruger sætning
2
:
2
V =  · h · 3 · r
· 43,33 cm ·  · r
750,42 cm = 
på højre side sammen:
2
Vi ganger størrelserne
3
cm · r
750,42 cm = 45,3751
cm på begge sider:
Vi deler med 45,3751
3
2
750,42 cm  16,5382 cm
r2 
45,3751 cm
n på begge sider.
Vi tager kvadratrode
2  4,0667 cm  4,07 cm
r  16,5382 cm

Anvendt

LÆR

ERHÆ

n
k Laurse
Jens Eri

2010
Aalborg, august
n
Jens Erik Laurse
atik - Trin 2
Anvendt matem
Skov
© Forlaget

FTE

Opg. 801*
En mursten måler: Længde 22,8
cm, bredde
10,8 cm og højde 5,4 cm. Beregn
rumfanget og
det samlede overfladeareal

2

Da PQ og QR er korder
i den ønskede
cirkel, vil midtnorP
malerne skære hinanden i cirklens
centrum C.
Cirklen kan tegnes
med C som centrum
og f.eks. CP som
radius.

U

kU

S
V
kV

Konstruktion af en sekskant

Vi tegner en cirkel med
radius lig den ønskede sidekant i sekskanten. Radius
afsættes med passeren seks gange

Konstruktion af 60
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rik
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Laursen
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Figur 5.8.

Konstruktion af en femkant
Vi ønsker at konstruere en regulær
femkant
på grundlag af radius til femkantens
omskrevne
cirkel, se figur 5.9.

Konstruktion af en cirkel
gennem tre givne punkter

et
3.2. Funktionsbegreb

Først tegner vi linjerne PQ og QR
mellem de tre
givne punkter. Vi konstruerer nu
midtnormalerne, som vist tidligere til linje PQ og
linje QR.

Funktionsbegrebet
vi
bruges ofte, når
to
ønsker at knytte
størrelser sammen,
som f.eks. to tal.

kan som
i koordinatsystemet
De 2 tal
Et vilkårligt punkt
ved hjælp af 2 tal.
et komnævnt bestemmes
og adskilles med
angives i en parentes angiver, at punkt P ligger
som
op ad
ma, f.eks. P(3,1),
x-aksen og 1 enhed
3 enheder ud ad
3.1.
y-aksen, se figur
en
d er angivet som
med et
Hvis punktets beliggenhe
x- og y-værdierne
adskilles
k,
decimalbrø
Q(- 2,5 ; 1,5)
semikolon som f.eks.

58

Anvendt matematik - Trin 2

-

-

3. Funktioner

©
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Lad os prøve formlen for n = 100:
oinds.  100 · d · sin 180  d
· 3,1411
100

www.forlagetskov.dk

tik

matema

Anvendt

Mester Eriks Vej 42 . 9000 Aalborg

falder uden
trekant, hvor højden
også.
en stumpvinklet
cosinusrelationen
du kan
for trekanten, gælder
medtaget her, men
Udledningen er ikke
jo selv prøve.
vi
af bogstaverne kan
Ved passende ombytning
formler for:
udlede de tilsvarende
2

2
2
a , b og c
cos C
cos A, cos B og
A, B og C

A af sinusrelationen:
Vi kan nu finde vinkel
c
a

sin C
sin A
A:
med hensyn til vinkel
Vi indsætter og løser

6,5 · sin 106,191  38,62
1
A  sin
10
af:
Vinkel B finder vi

- 38,62 = 35,19
B = 180 - 106,19

Sætning 6.6.
tionen:
Cosinusrela
2
2
· cos A
2
a = b 2 + c 2 - 2bc
· cos B
2
b = a2 + c 2 - 2ac
· cos C
2
c = a + b - 2ab
2
2
b2  c  a
cos A 
2bc

rhæf

te

= 6 og vinkel
er AC = 8,5, BC
I en trekant ABC
manglende
6.26. Beregn de
A = 37, se figur
sider og vinkler!

2
a2  c  b
2ac
2
2
a2  b  c
2ab

1
A  cos

Forlaget
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Vi tegner først en
prøvefigur og
ser, at opgaven
har to løsninger,
trekant ABC og
trekant AB1C.

2
2
b2  c  a
2bc

1
B  cos

2
2
a2  c  b
2ac

1
C  cos

2
2
a2  b  c
2ab

radiantallet 

radiantal:

Opg. 629*
Beregn ved hjælp af ovenstående
formel -værdien, hvis n vælges til 1 000 000!
Opg. 630*
Regnemaskinens -værdi kan angives
til:
3,141592654. Beregn hvor mange
procent
 = 3,14 henholdsvis   22 afviger
fra
regnemaskinens -værdi! 7

90

¼·

360


1,00

Opg. 632**
a) Omregn 1,17 radianer til grader!
b) Omregn ¾ ·  til grader!
c) Omregn 80 til radiantal!
d) Omregn 92g til radiantal!

cosinusrelasinusrelationen og
i er par
Lad os anvende
af sider og vinkler
tionen til udregning
eksempler.


21,49
- 37 - 121,51 =
Vinkel C1 = 180

c = 10, se
a = 6,5, b = 6 og
I trekant ABC er
trekantens vinkler!
figur 6.25. Beregn

nen,
AB og AB1 af sinusrelatio
AB
Vi finder siderne
i med hensyn til
som vi løser og indsætter
og AB1:
sin 84,51  9,92
AB  6 ·
sin 37

af
Vi finder vinkel C
cosinusrelationen:
2
2
a2  b  c
cos C 
2ab
Vi indsætter og
løser med hensyn
2
2
C: 6,52  6  10
til vinkel 1
C  cos
2 · 6,5 · 6

AB1  6 ·

sin 21,49  3,65
sin 37


 106,19
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6. Trekantberegning

Når du skal finde funktionsværdierne
for sin x,
cos x og tan x, kan du bruge din
lommeregner.
Du skal huske at omstille lommeregneren
til at
regne i radianer, som på lommeregneren
ofte
blot hedder rad.

1

cirklen, der har vinkel,
V som centervinkel, b
1
på figur 6.29.


- 58,49 = 121,51
Vinkel B1 = 180

37 - 58,49 = 84,51
Vinkel C =180 -

Eksempel 6.8.

Ved simpel konstruktion kan vi optegne
grafen
for sin x. Vi skal blot vælge et passende
antal
støttepunkter af formen (x , sin x),
hvor x vælges i intervallet fra 0 til 2, da grafen
forløber i
det uendelige i moduler af 2.
På samme måde kan vi tegne graferne
for cos
x og tan x.

Vinkler målt i radianer
Vi vil her se på, hvorledes vi
kan måle en vinkel i radianer
radianer,
eller i rent tal.

86

B:
med hensyn til vinkel
Vi indsætter og løser

8,5 · sin 37  58,49
1
B  sin
6

Trekantberegning

84


· gradtallet
180

Opg. 631**
Udfyld de manglende felter i tabellen!
grader:

Radiantallet for en
vinkel, V er længden af
den bue, b på enheds-

Vi finder først
vinkel B og B1 af
sinusrelationen:
b
a

sin B
sin A

Skov

rik
v/ Jens E
Laursen

Sætning 6.8.
Radiantallet for en vilkårlig vinkel
er
forholdet mellem cirkelbuens længde
og radius til cirkelbuen.

6.6. Trigonometriske grafer
Eksempel 6.9.

2

Lære

Hvis b og r betegner henholdsvis
buelængden
og radius af en vilkårlig cirkelbue,
der har V som
centervinkel, gælder det:
At radiantallet for vinkel V er: b  b1
 b1
r
1

Forholdet mellem vinkler målt i grader
og radianer bliver: 360 = 2 · , hvilket giver:
gradtallet  180 · radiantallet


Hvilket giver en afvigelse på: - 0,016%

Skov

© J.E.L.

med
du se en kurve, tegnet
På figur 3.2. kan
et eksempel på sammenrød farve, som viser
i km/t afsat
hastigheden målt
hængen mellem
målt i meter
standselængden
ud ad x-aksen og
afsat opad y-aksen.

- Trin 2

Som nævnt bliver beregningen af
 mere nøjagtig, jo større vi vælger n, så vi prøver
med
n = 1000 og får: o = d · 3,1416.
Hvilket giver en afvigelse på: 0,00031%

cos C 

5. Geometri

bliver
Det er kendt, at jo
i en bil, desto større
hurtigere vi kører
standselængden.

Med andre ord, hvis vi vælger n meget
stor, kan
vi tillade os, at sætte den indskrivelige
polygons
omkreds, oinds. lig cirklens omkreds.
Det vil sige at cirklens omkreds kan
sætte lig:
oinds.  n · d · sin 180
n

cos B 

Q

29
Anvendt matematik
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R

er
I vores hverdag
vi vant til at se på
kurver i aviser, i
fagblade og på TV.

Omkredsen af den indskrivelige polygon
med n
sidekanter og korden, k er givet ved:
oinds.  n · k  n · 2 · ½ · d · sin 360
2·n
oinds.  n · d · sin 180
n
Hvis vi skal opnå en passende nøjagtighed
på
beregningen af , skal vi vælge en
polygon med
mange sidekanter.

Forlaget

P

I dette afsnit vil vi
beskæftige os med
nogle grundlæggende funktioner
og de tilhørende
grafer.

kvadranter.
+)
1. kvadrant: (+ ,
+)
2. kvadrant ( - ,
-)
3. kvadrant: ( - ,
-)
4. kvadrant ( + ,

TRIN

buen ST
korden ST

Med RS som
radius og R som
centrum tegnes
buen ST.
Figur 5.9.
Korden ST, som
er tegnet med rød farve, er da sidekant
i femkanten. Korden afsættes med passeren
fem
gange rundt i cirkelperiferien og femkanten
kan
tegnes.

Vi ønsker at tegne en cirkel på
grundlag af tre
givne punkter,
punkter P, Q og R som ikke må
ligge på
en ret linje, se figur 5.7.

De to akser inddeles
med en passende
skala, som begynder nulpunkt, (0,0).
i koordinatsystemets orienteret positivt i pilens
er
x-aksen og y-aksen
på figur 3.1.
retning, som vist

S

Vi tegner en cirkel
med den ønskede
radius. Midtpunktet, R på linje PQ
findes ved konstruktion, som
vist tidligere.

Vinkel V vil være 60, da radius kan
afsættes
præcist seks gange i en cirkel, som
er 360.
360

i?
Opg. 303*
ligger følgende punkter- 7)
I hvilken kvadrant
Punkt B (- 4,
Punkt A (3,5)
Punkt D (5, - 9)
3,24)
Punkt C (7,89 ; -

plan indy-aksen får vi papirets
.
Med x-aksen og
som benævnes kvadranter
delt i fire områder,
placeringen af:
På figur 3.1. er vist
1. , 2., 3. og 4. kvadrant.
i de fire
fortegnene varierer
Bemærk hvorledes

Bogen kan bestilles på
e-mail:
forlagetskov@mail.dk
eller på tlf. 9818 2331

rundt i cirkelperiferien og sekskanten
kan tegnes.

Vi tegner en linje l og afsætter toppunktet P.
Med en passende radius tegnes cirkelbuen QR. Uden at
ændre radius, r i
passeren afsættes korden QR.
Linjen PR kan
nu tegnes.

Opg. 302*
i et koordinatsystem:
Afsæt følgende punkter- 2, - 4).
og C(
A(5,8), B( - 4,7)
og fra C til A!
A til B, fra B til C
Tegn en linje fra
r der?
Hvilken figur fremkomme

i
Et vilkårligt punkt
koordinatsystemet
kan beskrives ved
hjælp af 2 tal, hvoraf
det første altid er
det
x-værdien, mens
andet tal angiver
y-værdien.

R

Vi ønsker at konstruere en regelmæssig
sekskant med en given sidekant,
se figur 5.8.

l

Vi ønsker at konstruere en
vinkel på 60
, se figur 5.6.

Opg. 301*
i et koordinatsystem:
Afsæt følgende punkter 4, - 5).
og C(A(3,4), B(1,5 ; 2)
på en ret linje?
Ligger punkterne

C

Q

Figur 5.7.

Med passeren måles
U
N
korden til vinkel V, k ,
V
P
kU
som afsættes fra punkt T
V
U+V
til P. På samme måde afkV
sættes kU fra punkt P til N.
Den nye vinkel er netop
Q
T
summen af vinkel V og
Figur 5.5.
vinkel U.

består af en
koordinatsystem
Det retvinklede
x-aksen eller absakse, der kaldes
Forlaget“vandret” , og en “lodret” akse, der kaldes
cisseaksen
en, se figur 3.1.
y-aksen eller ordinataks

© J.E.L.

95

Addition af to vinkler

et
3.1. Koordinatsystem

En container har en længde på 4,2
m, en bredde på 1,8 m og en højde på 1,2 m.
Beregn containerens rumfang!
Vi bruger sætning 8.1. og kan, da
enhederne er
i meter, indsætte direkte i formlen:
V = l · b · h = 4,2 m · 1,8 m · 1,2
m
V = 9,072 m3  9,07 m3

© J.E.L.

Vi ønsker at konstruere summen
af to vinkler, vinkel U, tegnet
med rød farve, og vinkel V,
tegnet med grøn farve, se
figur 5.5.

3. Funktioner

Sætning 8.1.
Rumfanget af en kasse er:
Længde gange bredde gange højde;
eller som formel: V = l · b · h

Anvendt matematik - Trin 1 8. Rumfang

Vi tegner en linje l og afsætter punkt Q. Med centrum
i henholdsvis Q, R og S
tegnes tre cirkelbuer med
samme radius.
R

m

Skov

k
atemati

2
tik, trin

2

90
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atik
Anvendt matem
oplag
3. udgave 1.
-993638-0-3
ISBN 978-87

1 cm3 = 1000 mm3

Tænker
vi os cylinderens
krumme
overflade
foldet ud
ved at
skære
langs en
hvis højlodret
får vi et rektangel,
rød
linje fra bund til top,
højde, h tegnet med
de er lig cylinderens er omkredsen af cylinfarve og hvis længde
 · r, se
givet ved: o = 2 ·
er
derens grundflade,
krumme overflade
figur 8.8. hvor cylinderensfarve.
lyseblå
vist udfoldet med
krumme
cylinderens
af
Det vil sige, at arealet ·  · r · h.
A=2
overflade bliver:
er den
samlede overflade
Arealet af cylinderens bund og top:
plus
2
krumme overflade
2··r
A=2··r·h+
og får:
r uden for en parentes
Vi sætter 2 ·  ·
+ r)
A = 2 ·  · r · (h

- Trin 1 - 8. Rumfang
Anvendt matematik
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1 cm = 10 mm

I beregningerne vil vi normalt benytte
følgende
benævnelser:

overflade
Cylinderens krumme

Skov
Forlaget

i k Tr i n 2

1 dm3 = 1000 cm3
1 dm3 = 1000 000 mm3

Eksempel 8.1.

8.7. Cylinder

rik
v/ Jens E
Laursen

1 m3 = 1000 dm3
1 m3 = 1000 000 cm3
1 m3 = 1000 000 000 mm3

1 dm = 10 cm
1 dm = 100 mm

Altså vi skal gange: m med m med
m.
dm med dm med dm
cm med cm med cm
mm med mm med mm

Sætning 8.5.
kegle er:
Rumfanget af en
højden gange
En tredjedel gange
eller som formel:
grundfladens areal;
V =  · h · G eller
2
V= ·h··r

Forlaget

Rumfanget af en kasse (ret prisme)
er grundfladens areal gange med højden, eller
længden gange bredden
gange højden. Det vil
sige at: V = l · b · h,
se figur 8.1. hvor
grundfladen, G er vist
med lyse-blå farve.
V = l · b · h er en
ligning med 4 ubekendte.
Ligningen kan løses, hvis vi kender
3 af de 4
ubekendte.

Rumfang:

1 m = 10 dm
1 m = 100 cm
1 m = 1000 mm

Ved rumfangsberegninger skal
de længder,
som indgår i beregningerne, altid
have de
samme enheder.

3
0,045 m .
Opg. 826**
har et rumfang på
En 26 cm høj kegle
i cm!
keglens grundflade
Bestem radius i

FTE

på:
Forlaget Skov
bestilles hos mail.dk eller
Bogen kan
tskov@
e-mail: forlage forlagetskov.dk
prispolitik.
hjemmeside:
en attraktiv
inger er der
større bestill

Prisen pr. bog er
excl. moms 134,40 kr.

Opg. 825**

2
3 ubekend· h ·  · r , er der
2 af de 3
I ligningen: V = 
løses, hvis vi kender
te. Ligningen kan
ubekendte.

n
som tilsamme
trin 1, 2 og 3,
e niveauer.
består af 3 bøger,
t matematik”
emner på 3 forskellig
matematiske
Bogsættet “Anvend
grundlæggende
ggende
behandler nogle
nogle grundlæ
i kendskab til
t eksemplifi2 - tager sit afsæt
2 er behandle
ger.
nde bog - trin
Emnerne i trin
Den foreligge
med statistik.
e beviser og udregnin
regler og slutter
t nogle væsentlig
matematiske
er kun medtage
grad.
cerende, og der
af forskellig sværheds
opgaver
udbud af praktiske en, to eller tre stjerner,
er der et stort
for at
vist med
Til hvert emne
er skønsmæssigt
Dette giver mulighed
Sværhedsgraden en stjerne er de letteste.
både svage og
med
ing, således at
ieret undervisn af bogen.
således at opgaver
mere different
gennemføre en stærke elever kan have glæde
for at fordybe
eleverne mulighed
giver gode muligkt, som giver
hvilket
miniproje
et
pgaver,
med
af undervisningen.
Alle emner slutter hvert emne udarbejdet hjemmeo
elevernes udbytte
er til
evaluering af
sig i emnet. Der
øre en løbende
dige elever kan
heder for at gennemf
, at de mere selvstæn
udarbejsom muliggør
Der er til bogen
og
som hjemme.
er der en facitliste,
hjemmeopgaver
Sidst i bogen
undervisningen
miniprojekter,
hånd, såvel i
arbejde på egen som indeholder gennemregnedeafsnit.
fte,
det et lærerhæ
prøver til de enkelte
ens
er, elever i folkeskol
koler og efterskol interesse i og glæde af
erhvervss
på
have
unge
som kan
er sig til
tre eller andre,
Bogen henvend
elever på AMU-cen matematikken.
ældste klasser,
ved en
er dækket ind
pensum, som
e, at
til et bestemt
det min opfattels som
i bogen henvist
trin 2”. Dog er
faglig regning,
t matematik Der er ikke eksplicit
matematik eller
ang af “Anvend
de tekniske skoler,
stor del af den
samlet gennemg
erne, det vil sige
de omfatter en
bogens stofområ get med på erhvervsuddannels
og AMU-Centrene.
eleverne er beskæfti
handelsskolerne

Der er til hver bog udarbejdet et lærerhæfte, som indeholder gennemregnede miniprojekter, hjemmeopgaver
og prøver til de enkelte afsnit.

Sammenhængen mellem enhederne
for længde og rumfang:
Længde:

3
Opg. 824*
.
kegle er 1234 cm
s areal
Rumfanget af en
højde, når grundfladen
Beregn keglens
2
er 275,66 cm .

bliver
En kegles rumfang
tredjedel
derfor lig med en
gange højden gange
eller
grundfladens areal
V =  · h · G.
figur 8.7.
med rød farve på
Højden er tegnet

matema

matemat

som en
En kegle kan betragtes
er en
pyramide, hvor grundfladen
med uenderegulær mangekant vil sige en
det
lig mange kanter,
n, G er vist
cirkel. Grundflade
på figur
med lyseblå farve
8.7.

TRIN

Anvendt

Bøgerne er velegnet til selvstudier samt til undervisning
på erhvervsskoler, efterskoler,
folkeskolens ældste klasser
og på AMU-Centre.

Ved

8.2. Kasse

Sammenhængen mellem længdeenhederne
og
rumfangsenhederne er som vist
i skemaet.

I bøgerne arbejdes der med:
Regneregler, ligninger, og
uligheder, funktioner, geometri, trekantberegning med
trigonometri, areal, rumfang
og statistik.

Anvendt

V for Volumen eller rumfang
A for Areal
b for bredde
l for længde
h for højde
g for grundlinje
d for cirklens diameter
r for cirklens radius
o for cirklens omkreds
G for Grundfladens areal i et prisme
s for terningens sidekant

8.1. Indledning
Ved længdemål bruger vi følgende
enheder:
meter, m
decimeter, dm
centimeter, cm
millimeter, mm

©

J.E.L.
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Trekantberegning
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AKF bliver til VERA
Sidst i maj besluttede Folketinget at forære os et nyt nationalt forsknings- og analyseinstitut. Det
får navnet VERA og skal levere ”praksisnær og anvendelig viden” til kommuner og regioner. Meningen er at fremme udvikling af kvalitet, at udnytte ressourcerne bedre og dermed få bedre styring i
den offentlige sektor.
VERA åbner dørene den 1. juli og er en fusion af AKF - Anvendt Kommunal Forskning), DSI Dansk Sundhedsinstitut og KREVI - Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut.
Det nye institut skal rådgive offentlige myndigheder og formidle resultaterne af dets arbejde til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt. Det skal også løbende opsamle
ny viden både nationalt og internationalt og bidrage til vidensproduktion, også internationalt.
- Vi har en god offentlig sektor, engagerede medarbejdere og ledere – til gavn for borgerne. Det
er et godt grundlag for at effektivisere og gøre tingene på en endnu bedre og smartere måde – til
gavn for både borgerne og samfundsøkonomien. Ved at samle kræfterne ét sted får vi et stærkt og
bredt analyse- og forskningsinstitut, som bl.a. skal rådgive offentlige myndigheder og vise, hvor og
hvordan vi kan udnytte ressourcerne bedre, siger økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager
i en pressemeddelelse.
Læs mere på akf.dk

Alt for få på efteruddannelse
De fleste danskere har ret til efteruddannelse, men halvdelen af os ikke været på efteruddannelse de
seneste tre år, viser en rundspørge, som Avisen.dk står bag. Og næsten hver femte har aldrig været
på efteruddannelse. I de fleste overenskomster er der en ret til en-to ugers efteruddannelse hvert år.
Undersøgelsen antyder, at der på mange arbejdspladser er en opfattelse at, at efteruddannelse er
unødvendig eller irriterende. Og cheferne kan også blive bedre til at sørge for, at deres ansatte vedligeholder og forbedrer deres kompetencer.
Næsten hver tiende svarede, at chefen stritter imod, når de spørger om efteruddannelse. 14 procent sagde, at de fleste på arbejdspladsen finder efteruddannelse unødvendigt, mens fem procent
mener, det irriterer kollegerne, når man tager på efteruddannelse, fordi de så skal knokle mere.

Eksperter i friluftsliv
Hvis du vil inddrage mere natur og friluftsliv i din undervisning, kan du tage masterkurser i friluftsliv
på kandidatniveau på Skov & Landskab under Københavns Universitet. De kan gennemføres ved siden af et fuldtidsarbejde.
Første hold er snart færdig, og ansøgningsfrist til næste hold er 1. juli med studiestart sidst i
august/start september 2012.
”Kurserne trækker på den nyeste viden om bl.a. læring, pædagogik og didaktik med naturen i
fokus. På den måde kan undervisere få et kompetenceløft og bruge masterkurserne til at styrke deres daglige indsats. Deltagerne på kurserne får også redskaber og viden til at løse rådgivnings- og
konsulentopgaver,” siger kursusleder Erik Mygind.
Se mere på masterifriluftsliv.dk eller kontakt kursusleder Erik Mygind 28750894

{ A f Lu c a s Vag n E n g e l l }

Kun hver femte
vil på erhvervsskole
Kun hver femte af de elever, der går
ud af folkeskolen til sommer, ønsker
en erhvervsfaglig uddannelse. Dermed
er antallet af unge, der har lyst til at
starte på en erhvervsuddannelse, faldet med over 11 procentpoint siden
2001 – fra 31,7 til 20,4 procent på
11 år. I samme periode er andelen af
elever, der vil i gymnasiet, steget fra
58,6 til 71,6 procent.
- Det er et stort problem, at færre unge søger en erhvervsuddannelse. Fremtidens arbejdsmarked vil efterspørge dygtige og innovative faglærte. Derfor har vi behov for velkvalificerede unge i erhvervsuddannelserne. Og det kan betale sig for den unge
at komme hurtigt i gang. Unge, der er
færdige med deres erhvervsuddannelse, før de fylder 25 år, har gennemsnitligt den højeste beskæftigelsesfrekvens blandt de erhvervsuddannede, siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini og fortsætter:
- Erhvervsuddannelsernes status
er dalet de sidste 10 år. Det vil vi ændre på. Derfor vil jeg arbejde for at
forbedre kvaliteten og blandt andet
overveje indgangene, så erhvervsuddannelserne bliver mere attraktive.
Regeringen vil samtidig skærpe uddannelsesgarantien og sikre praktikpladser, så alle kan afslutte deres erhvervsuddannelse.
Mere end 100.000 elever fra 9. og
10. klasse har skrevet i deres uddannelsesplan, hvad de vil efter sommerferien. Næsten 94 procent søger en
ungdomsuddannelse.
Blandt unge med anden etnisk
herkomst vælger 75 procent en gymnasial uddannelse og 17 procent en
erhvervsfaglig. Tallene for elever med
dansk herkomst er 71 og 21 procent.

uddannelsesbladet 06/07-12

Sprogsite får nyt ansigt

sproget.dk har fået nyt og mere brugervenligt
design, så det er nemmere at hente viden om
det danske sprog - fra stave- og tegnsætningsdetaljer til ordenes udviklingshistorie.
– Vi er glade for vores 10.000 daglige gæster, men vil gerne have mange flere, siger
Ida Elisabeth Mørch, der er videnskoordinator
i Dansk Sprognævn og en af de to hovedansvarlige for siden.
Målet for, at det daglige besøgstal vokser til
mindst det dobbelte inden for et par år, og at
endnu flere finder frem til sitets kroge og afkroge, hvor man kan læse om chatsprog, om

hvor stort et ordforråd vi hver især har, om bandeord, dialekter og ungdomssprog, om ord der
er udgået af sproget, om nye ord der er kommet til, og om hvordan æ, ø og å fandt vej ind
i det danske skriftsprog.
– Vi arbejder på, at alle uddannelsesinstitutioner og deres elever og studerende har sproget.dk som en naturlig kilde til viden om sprog,
supplerer Laurids Kristian Fahl.
Nogle besøger siden for at slå et ord op, andre går på jagt i ”Råd og regler”, temaer, ordlister og nyheder. Og andre igen går på opdagelse i ”Leg og lær”, hvor man finder sprogli-

Reallønsfald til alle
Reallønnen falder i alle brancher. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Faldet er lidt større i
kommunerne end i private virksomheder, men for kommunalt ansatte var reallønnen også
lidt mere positiv for et par år siden end for privat ansatte.
Faldet i reallønnen skyldes blandt andet fedtafgiften og justeringen af andre afgifter i
januar i år. Det betyder til gengæld, at faldet udjævnes og er helt væk til januar – medmindre der kommer nye tiltag, der trækker modsat.

ge smuttere som: ”Han måtte gå for luderkoldt
vand” eller ”Hun lovede mig gule og grønne
skove”. Dem kan man så sende til sine venner
med et link til en forklaring på, hvad talemåden ’rigtigt’ hedder.
Der er også videoklip om, hvorfor det er
svært at tælle vores ordforråd, men at et forsigtigt bud er, at voksne har et ordforråd på
50.000-70.000 ord, og børn i første klasse har
5.000-10.000 ord.
Dansk Sprognævn og Det Danske Sprogog Litteraturselskab står bag sproget.dk

Annoncer i
Uddannelsesbladet
Kontakt:

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

Det er ikke
synd for eleverne
Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser arbejder med unge
voksne, som andre har opgivet. Alligevel kan skoleformen fastholde syv ud af ti
elever og få over halvdelen videre i job eller uddannelse.

{ AF H EI D I K V ISTGAAR D G ÜTTLER – FOTO : MIKKEL Ø STERGAAR D }

N

år man siger TAMU, må man også sige Jens Bay og konsekvenspædagogik. Den pædagogiske metode hænger
nemlig uløseligt sammen med skoleformen – og Jens Bay
er manden bag begge dele.
I et opgør med datidens behandlingstænkning udviklede han
for godt 35 år siden sin egen pædagogik, som dannede grundlag
for hans arbejde med såkaldt marginaliserede unge. Resultaterne
med Bays konsekvenspædagogik var så gode, at TAMU i 1990 fik
lov at gennemføre arbejdsmarkedsuddannelser.
I dag er TAMU et landsækkende tilbud med Jens Bay som forstander og med konsekvenspædagogikken som metodisk grundlag. Det er da også Mr. TAMU himself, som tager imod til en snak
om, hvad skoleformen kan og vil.

Ikke sygdom, men manglende læring
Eleverne på TAMU har i gennemsnit otte års skolegang bag sig og
mange forliste uddannelsesforløb fra andre skoleformer. En betydelig andel har alvorlige sociale problemer, der inkluderer kriminalitet og stofmisbrug.
Det er tydeligt, at forstanderens modstand mod sygeliggørelsen af unge med sociale problemer ikke er blevet slebet glat
med årene. Han finder det ”meget bekymrende”, at flere og flere
får ”handlingslammende og stigmatiserende diagnoser” som for
eksempel ADHD.
- De unge er ikke syge. De har bare aldrig fået den sociale læring, der skal til for at få styr på sit eget liv. Det er ligegyldighed
over for de unge at sige: ”Herregud, med den opvækst kan han
jo ikke gøre for det”. På det grundlag skaber vi ikke forandring. Vi
skal gøre op med ”det er synd for” og vise dem anerkendelse ved
at stille krav fra dag ét, fastslår Jens Bay.

Den sociale læring er the missing link, som de unge på TAMU
ikke har fået med hjemmefra. Derfor har Bays mål med konsekvenspædagogikken været at finde en metode, som kombinerer
faglig og social læring.
- TAMU skal give eleverne det sociale grundlag, så de kan indgå
på arbejdspladser i samspil med andre og navigere i de normer og
regler, som regulerer samværet. Det er derfor, at den pædagogiske, sociale læring må være det fundament, som understøtter den
faglige læring, siger Jens Bay.
Dokumenteret effekt
Metoden ser ud til at virke. I den seneste evaluering, som Undervisningsministeriet har foretaget af TAMU, er konklusionen, at
”målgruppen opnår en betydelig forbedret mulighed for at komme
ud af en fastlåst social situation og få en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet”.
Det er netop den kerneydelse, TAMU skal levere, mener Jens Bay:
- Vores særlige opgave er at få fanget den ungdomsgruppe,
som ikke har andre muligheder, dem, som falder igennem det netværk, der ellers er, og give dem kompetencer til først og fremmest
at kunne få et job eller sekundært at klæde dem på til en erhvervsuddannelse, siger forstanderen.
De naturlige samarbejdspartnere for TAMU er jobcentrene og
erhvervslivet. Andre skoleformer har man ikke meget samspil med,
og det skyldes ifølge Jens Bay to ting:
- Vi er erhvervsforberedende, ikke uddannelsesforberedende. Og
selv om der fra politisk hold har været stor respekt, har vi ikke altid
kunnet genfinde den fra andre skoleformer. En del af dem ser os
nok mere som en social institution end som en ”rigtig” uddannelse.
- Men TAMU er en uddannelse, og det er vores evige udfor-
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Vi skal vise de unge anerkendelse ved at stille krav fra dag ét.
Ellers skaber vi ikke forandring, mener Jens Bay, der både har
opfundet, grundlagt og stadig leder TAMU.

dring at overbevise omverdenen om, at vores målgruppe
også har ret til en uddannelse, uanset hvor kort den måtte
være. Det handler jo om at forbedre det enkelte menneskes muligheder. Den helt eksistentielle ret skal vores målgruppe også have.

FAKTA OM TAMU
• T
 AMU er et landsdækkende tilbud med skoler i Aalborg, Dragør,
København, Vitskøl, Odense og Aarhus. TAMU er et kostskolesystem – med tilknyttede dagelever – så den enkelte kan selv
vælge mellem afdelingernes i alt 11 uddannelser uden hensyn
til hjemkommune.
• P
 å alle skolerne producerer eleverne en vare som for eksempel
kontormøbler eller lamper eller en ydelse som for eksempel rengøring eller malerarbejde. Produkterne sælges på markedsvilkår.
• E
 leverne får løn under uddannelsen og kan optjene bonus ved
fuldt fremmøde.
• M
 ålgruppen er unge voksne fra 18 til 30 år, som på grund af
personlige og/eller sociale problemer ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet eller umiddelbart mulighed for at opnå en anden
form for kompetencegivende uddannelse.
• U
 ddannelsen tager 30 uger inklusive fire ugers kompetenceafklaring. Efter endt uddannelse er der mulighed for op til fire ugers
udslusning, hvor der eksempelvis kan lægges ekstern praktik.
Fraværsdage bliver lagt oven i den tid, uddannelsen tager.
• D
 er er aktuelt en fastholdelsesgrad på cirka 71 procent under
uddannelsesforløbet.
• E
 n måned efter endt TAMU-forløb har 55 procent af eleverne fået
job, og ti procent er gået videre med anden uddannelse. Efter tre
år er 55 procent i job og seks procent under uddannelse.
• D
 u kan finde mange flere oplysninger om uddannelsens organisation, grundprincipper med mere på tamu.dk. Her er også statistik, årsrapporter og evalueringer.
Kilde: tamu.dk og Undervisningsministeriets Evaluering af TAMU 2008.

Nutidens unge tager ansvar
Forstanderen, som har arbejdet med udsatte unge i snart
fyrre år, ser en klar tendens til, at de i langt højere grad end
tidligere har forståelse for, at de har ansvar for egen tilværelse, handlinger og væremåde.
- Nutidens unge er vokset op i den individuelle tidsperiode. Nu begrunder man ikke i samme grad sine handlinger med en vanskelig barndom eller dårlige kammerater.
Tidligere hørte man ofte, at det er samfundets skyld, når
man forsøgte at forklare, hvorfor folk begik kriminelle handlinger. I dag spiller det personlige ansvar en større rolle –
også i de unges bevidsthed.
Det gør ifølge Jens Bay tidens unge nemmere at arbejde med i et konsekvenspædagogisk perspektiv, som
netop handler om at lære de unge at tage ansvaret for egne
handlinger og de medfølgende konsekvenser.
- Men tidens unge udfordrer os også, fordi de kræver
synlige og autoritative pædagogiske holdninger, da intet
er selvfølgeligt set med deres øjne. Det er ikke selvfølgeligt at overholde aftaler, at møde til tiden eller at indgå i et
samspil på andres betingelser set ud fra den individuelle
forståelseshorisont.
Derfor vil der også de næste ti år være et stigende behov for, at TAMU lærer unge at navigere i de mange forskellige sociale sammenhænge, som præger informationssamfundet. Dog mener forstanderen, at der i de næste år måske vil blive justeret på længden af uddannelserne i TAMU.
- Vi har været nervøse for at gøre forløbene længere, fordi
vi ikke vil skræmme den oprindelige målgruppe væk. Vi skal
fortsat være til for dem. Men vores erfaringer viser os, at de
godt kan rumme nogle lidt længere forløb, så i fremtiden
tror jeg, TAMU vil udvikle sig lidt op imod de erhvervsfaglige niveauer og blive en lidt længerevarende uddannelse.
Om forløbene på TAMU bliver kortere eller længere, vil
ikke ændre på kerneydelsen. Den skal også i fremtiden
være en kombination af faglig og social læring.
- Det er vores evne til at læse den sociale kode, der giver os mulighed for at få et job og en uddannelse. Derfor
skal TAMU fortsat lære de unge netop det og blive ved
at tro på, at de her unge via et kompetenceløft kan få en
anden fremtid end den fortid, de kommer fra. *
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KONSEKVENSPÆDAGOGIK
Konsekvenspædagogikken er udviklet
af Jens Bay som et opgør med den tanke, at sociale problemer skal løses gennem psykologisk behandling. Alternativet er konsekvenspædagogikken, hvor
man ser den sociale læring som et pædagogisk anliggende, der er lige så vigtig som den faglige læring.

Pædagogikkens holdning og menneskesyn er, at det enkelte menneske udvikler
sig socialt gennem samspillet med andre
mennesker og dermed gennem pædagogiske processer, hvor der findes sociale
normer og regler, som gælder for alle.
Pædagogikkens genstandsområde er
social læring, hvor det vigtigste mål er
at gøre eleverne i stand til at forstå og
handle på baggrund af sociale normer og
regler og selv vurdere, hvad der rigtig eller forkert i forhold til samvær, samspil
og samarbejde med andre.
Pædagogikkens arbejdsform bygger på
den opfattelse, at ethvert menneske har
frihed til selv at vælge deres handling.
Derfor bliver pædagogikkens vigtigste
opgave at lære den enkelte at tage ansvar for sine valg af handlinger og de
konsekvenser, valget medfører.
Pædagogikkens opgave er at understøtte elevernes faglige læring og give dem
en konkret social forståelse for deres
personlige ansvar for deres væremåde
og handlinger.
Vil du læse mere om konsekvenspædagogik og pædagogikkens konkrete metoder, har Jens Bay skrevet flere bøger
om emnet. Den seneste, Konsekvenspædagogik – en pædagogik om eksistens og
social handlingskompetence, er fra Borgens Forlag 2005.

Lærere
kan fyre
elever
En fælles metode, rigtig
meget snak og konskevens.
Det er hovedingredienserne i
undervisningen på TAMU-Center
Aalborg.
{ AF H EI D I K V ISTGAAR D G ÜTTLER - f oto : m i c h a e l b o r a s m u s s e n }

D

et er ikke Patricks dag. Han er blevet fyret. Ikke som led i finanskrisen,
men som del af en pædagogisk metode på TAMU-Center Aalborg.
Skolen er en af de seks TAMU-skoler, som findes rundt omkring i
landet. TAMU står for Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser, og deres klare mål er netop at gøre eleverne i stand til at få et job. Undervisningen
foregår på værksteder, hvor faglærerne også fungerer som daglige ledere,
som kan hyre og fyre. Eleverne er ansat på uddannelsen, de får løn, og de
producerer en varer, som bliver solgt på markedsvilkår. Man har altså bygget
uddannelsen op, så den ligner en arbejdsplads.
Patrick blev fyret fra sit arbejde i skolens køkken, fordi køkkenchefen, faglærer Pia Hjorth, ikke mente, det var ”god kvalitet”, at han forvekslede tunsalat med kyllingelår, da han skulle tjekke, om alle de madvarer, en børnehave
i område skulle have leveret, var blevet pakket.
- Patrick havde en aftale med den anden faglærer i køkkenet om, at han
skulle stramme sig an med kvaliteten af sit arbejde, ellers blev han fyret. Derfor måtte han nu tage konsekvensen af den aftale, lyder det fra Pia Hjorth.
Opgør med metodefriheden
Det lyder måske hårdt, men kongstanken er netop, at eleverne skal lære konsekvensen af deres handlinger. På alle TAMU-skoler er konsekvenspædago-
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”Vi synliggør hele tiden konsekvenser af handlinger og diskuterer, hvilke
konsekvenser det kan have, hvis eleven vælger A frem for B eller C. Vi snakker
rigtig meget,” siger TAMU-lærer Pia Hjorth – her i samtale med en elev.

gikken den bærende metode, og alle lærere skal tage en tillægsuddannelse på 200 timer for at lære principperne.
Den fælles pædagogiske platform er helt afgørende ifølge TAMUskolernes forstander og ”opfinder” af skoleformen, Jens Bay. Eleverne skal have samme svar, uanset hvilken lærer de spørger. I virkeligheden er den fælles udmelding og den synlige og klare pædagogiske holdning endnu vigtigere end præcis, hvilken pædagogik man vælger, mener han.
Eleverne skal ikke udsættes for en tilfældig medarbejders tilfældige holdning til, hvad der er det rigtige at gøre i en given situation. Det er for uprofessionelt og for værdiafhængigt. Og værdispørgsmål er ikke et pædagogisk anliggende, mener forstanderen.
Derfor har lærerne også daglige møder, hvor de informerer
hinanden om de aftaler, de har lavet med eleverne og diskuterer, hvad der er rimeligt ud fra den fælles pædagogiske metode,
de alle har lært.
Her er der ikke metodefrihed, og det er der faktisk stor tilfredshed med blandt de lærere, vi taler med. Det giver større tryghed, mere fællesskab og mindre rysten på hånden, er nogle af tilbagemeldingerne.

- Det fælles er godt, for det er ikke ”ham den sure” eller ”hende
den søde”. Eleverne kan blive nok så tossede, men de får samme
svar fra alle lærere. Det kan de forholde sig til, mener Peter
Romanius, som er faglærer på Metal.
Vi taler rigtig meget om tingene
Kernen i TAMU er, at enhver skal lære at tage ansvar for sine handlinger. Men hvordan?
- Vi synliggør hele tiden konsekvenser af handlinger. Ruller situationer tilbage og taler om dem, ser fremad og diskuterer, hvilke
konsekvenser det kan have, hvis eleven vælger A frem for B eller
C. Vi snakker rigtig meget, siger Pia Hjorth.
Peter Romanius supplerer:
- Og så drager vi paralleller til virkeligheden ved hele tiden at
spørge: ”Hvad tror du, mester ville sige, hvis du mødte for sent
igen? Tror du, din mester ville finde sig i, at du svarede igen?” Nogle
gange siger eleverne: ”Men det her er jo ikke en rigtig arbejdsplads, det er jo bare en uddannelse.” Så svarer jeg: ”Hvis du ikke
en gang kan overbevise mig om, at jeg skulle ansætte dig, hvordan vil du så overbevise chefen på en arbejdsplads?”
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Det skal være klart for eleverne, at handlingerne er deres frie
valg. Det er ikke lærerens opgave at sige ”Jeg synes, du skal…”,
eller ”Jeg tror, det er dumt, hvis du…”. Eleverne skal selv lære at
gennemskue konsekvenserne. Evnen til at navigere socialt er ofte
den mest mangelfulde evne hos eleverne, og derfor er den sociale
læring central for TAMU som fundament for den faglige læring.
Der er ikke tale om løftede, moralske pegefingre, hvis eleverne
for eksempel bliver ved med at møde for sent. Der er heller ingen sure miner. Men det udløser en konsekvens som eksempelvis fyring, karantæne eller påbud om at ændre adfærd, hvis man
vil blive på skolen.
- Vi udløser konsekvensen for at flytte dem. Det er ikke synd
for dem, for konsekvensen er altid et udfald af en aftale, som
vi har lavet med eleven. Det ville være manglende respekt for
både dem og pædagogikken, hvis vi undlod af udløse den konsekvens, vi har aftalt, fordi det er det mest bekvemme i situationen,
mener Pia Hjorth.
Selv om man efterligner en rigtig arbejdsplads, er en fyring dog
knap så hård som uden for skolens område. Patrick er for eksempel ikke fyret fra uddannelsen generelt, og han mister ikke sin løn.

Men han skal arbejde på et af skolens andre værksteder og inden 14 dage beslutte sig for, om han vil stramme sig an og søge
tilbage til køkkenet – eller om han vil smide viskestykket i ringen.
Skulle det sidste ske, er han velkommen tilbage på TAMU igen en
anden gang – når han er klar til at ville det.
Som der står på en planche på skolen: ”Mennesket er et tænkende, handlende og villende væsen, som kan vælge at gøre noget andet i morgen end i dag”. Her hænger man ikke fast i fortidens synder.
Patrick har besluttet sig. Han synes, det er uretfærdigt, at han
blev fyret, men han medgiver, at han har svært ved at huske sine
aftaler. Viskestykket smider han dog ikke. Nu vil han stille og roligt tage et par dage på Rengøring. Så vil han søge tilbage til køkkenet – og være lidt mere grundig næste gang. *

FAKTA
TAMU-Center Aalborg er en døgnskole med plads til mellem 50 og 60 elever. Halvdelen kan bo på centeret.
Der er fem uddannelser: Kantine, Metalindustri, Træindustri, Rengøring
og Bygningsvedligeholdelse.

Der er ikke metodefrihed på
TAMU, og det er godt, mener Peter
Romanius, der er faglærer på Metal:
Det fælles er godt, så det ikke er
”ham den sure” eller ”hende den
søde”, for eleverne får samme
svar fra alle lærere, og det kan de
forholde sig til.

Synspunkt
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DEBAT
Foto: Martin Foldgast

Af Christine Antorini
børne- og undervisningsminister (S), foto Thomas Tolstrup

Erhvervsuddannelserne skal løftes

I

majudgaven af Uddannelsesbladet
fremlagde formand Hanne Pontoppidan
syv bud på en Ny Nordisk Erhvervsskole.
Jeg hilser debatten meget velkommen.
Ny Nordisk Skole er et forandrings- og
begejstringsprojekt, der handler om, hvordan vi inden for de til enhver tid gældende
rammer kan forbedre vores uddannelsestilbud både pædagogisk og fagligt – lige fra
eleverne itiløjenhøjde
både menneskeligt
dagtilbud
ungdomsuddannelser.
På Sorøog fagligt, har mine elever ikke mærket
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med pædajo ikke.
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lærerne og lederne skal drøfte,
Godt halvdelen af ”mine” elever har
hvordan
de
selv kan igangsætte en foranikke evnerne til at gennemføre en uddandringsproces
størreja,faglighed.
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Men
et
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på
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i den
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forbindelse
højt.
hvor der er behov for det. Hvis nogen
Flere
unge skal gennemføre en erhvervsstrukturerer dem, viser vej og behandler
uddannelse
og gerne som en vej til videdem ordentligt, er de både driftsikre,
regående
uddannelse.
Detsammen
er vigtigt,egenat de
loyale og mødestabile. Alt
unge
kan
se
den
mulighed,
allerede
når
skaber, som mange arbejdspladser har de
brug for.
Men eleverne har vanskeligt ved
vælger
ungdomsuddannelse.
at finde
en virksomhed,
som vil ansætte
Regeringen
er opmærksom
på, at erdem. De har jo ikke et uddannelsesbevis.
hvervsuddannelserne
de seneste ti år har
Jeg synes, det er en gang akademisk snobtabt
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blandt
de helt unge,
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har
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brug
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se Når
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indgangsElever, som har udviklet sig og trivedes,
struktur.
Vi må derfor se på, om vi skal om-

lægge erhvervsuddannelserne, så elevernes
specialisering sker mere gradvist end i dag.
Regeringen ser en skærpet uddannelsesgaranti som et omdrejningspunkt for at
gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive. Derfor vil regeringen søge at indgå en
god praktikpladsaftale med arbejdsmarkedets parter i de kommende trepartsforhandlinger. Praktik i virksomheder skal fortsat
taber det
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møder
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frem til. Det skal ikke blot være en foren vis fart. Eleverne har brug for struktur
længelse
af folkeskolen. Og så synes jeg,
og faste rammer samt lærere, der tager

at vi skal huske, at de færdiguddannede
Mange,
som
ikke har
evner til
elever generelt har
rigtig
gode
beskæftiboglig uddannelse,
har moen
gelsesudsigter ogensenere
udviser stor
uforløst urkraft i deres hænbilitet på arbejdsmarkedet
netop
på
grund
der. Hvorfor har uddannelsesaf uddannelsernessystemet
erhvervsrettede
fokus.
ikke rum til dem,
når
skrigerpå,
på at
Der skal også arbejdsmarkedet
være mere fokus
flere hænder?
folkeskolen både skal forberede eleverne
til gymnasiet og erhvervsuddannelserne.
Folkeskolen skal være bedre til at kombistyrkes
i deres personlige
kompetencer,
nere
teoretisk
viden og praktiske
færdigmen uden at det sker på bekostning af det
heder
både i de boglige og i de praktiske/
faglige. Der skal stilles krav til dem, og demusiske
fag. Jeg har netop inviteret skores læringstempo skal respekteres. De skal
ler
til
at
deltage
et udviklingsprojekt
om
føle, at de duer tili noget,
og beskyttes mod
et
nyt
fag,
håndværk
og
design,
som
komflere nederlag i forbindelse med læring.
Efter ni-ti
folkeskolen
eleverne På
binerer
deårtoi fag
sløjd og tåler
håndarbejde.
ikke måde
flere boglige
De har brug
den
giver vinederlag.
håndværksfaget
mere
for succesoplevelser med ”hænderne”.
volumen,
synlighed og anerkendelse. Og
Bertel Haarder og andre, som har
det
nye fag
netop
give bedre mulighed
ansvaret
forskal
vores
uddannelsessystem,
for
kobling
mellem
teori
og praksis.
må saftsusme tage konsekvensen
af,For
at eksempel
kan
eleverne
bruge
matematik
til at
flertallet af eleverne på en erhvervsskole
kommer
for at lære et håndværk…
lave
en arbejdstegning,
hvis de skalMed
bygge
hænderne!
garage
og legetøjsbiler. Modernisering af
fagene sløjd og håndarbejde kan blive en
del af den kommende folkeskolereform. *
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Pausen

Ældre lever længere hvis de drikker kaffe
Ældre, som drikker et par kopper kaffe
om dagen, har mindre risiko for at dø i de
følgende 14 år end dem, som aldrig - eller kun sjældent - drikker kaffe. Det viser en amerikanske undersøgelse blandt
400.000 voksne, der var mellem 50 og 71
år i 1995-1996.
Det er især risikoen for at dø af hjertesygdomme, slagtilfælde, infektioner og
ulykker, der bliver mindre, skriver forskerne
i New England Journal of Medicine. Det er

dog uklart, hvilke ingredienser i kaffen der
kan forlænge livet.
- For dem, som drikker kaffe, er der ingen
grund til at holde op. Jeg mener, at undersøgelsen styrker argumentet for, at det ikke
er skadeligt, siger Lawrence Krakoff, der er
hjertespecialist ved Mount Sinai School of
Medicin i New York, men ikke en del af holdet bag undersøgelsen. Han vil dog ikke opfordre folk til pludselig at begynde at drikke
en masse kaffe i håb om at leve længere.

Forskerne brugte materiale fra en undersøgelse af kostvaner. Forskerne fulgte deltagerne igennem 2008 og fandt ud af, hvor
mange der var døde, og hvad de var døde af.
Analysen viste, at mænd, der drak mellem to og seks kopper kaffe om dagen
havde ti procent lavere risiko for at dø i løbet af undersøgelsesåret end dem, der ikke
drak kaffe. For kvindernes vedkommende
reducerede kaffen risikoen for at dø med
16 procent.
Kilde: Ritzau

Løsningen kan ses på www.uddannelsesforbundet.dk
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Inspireret af Nyt Nordisk Køkken vil Børne- og undervisningsministeren
have en Ny Nordisk Skole på dagsordenen.

Sudoku LET

Sudoku svær

Løsningerne kan ses på www.uddannelsesforbundet.dk
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Dans, dansk
og dannelse =
mindre frafald
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Et hold nydanske
kvinder med faglige
problemer er ved
at uddanne sig til
tandklinikassistenter.
Men for at nå målet bliver
de undervist i dansk
sprog, samfundsforhold
og dyrker idræt – ud over
det almindelige pensum.
Forløbet er ved at være
slut, og ingen er faldet fra.

{ Af Mikkel Kamp – Foto: Helene Bagger }

E

gyptisk musik strømmer ud af anlægget i et stort lokale i stueetagen. Gardinerne er trukket grundigt for, så ingen kan se ind. En lyshåret kvinde danser
for, mens 16 kvinder med udenlandsk udseende deltager mere forsigtigt.
Danserne kommer fra ni forskellige lande
og er elever på Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere i
Aarhus, der også lægger lokaler til dansen.
Kvinderne har siden august gået på skolens alfamodul, som varer dobbelt så lang
tid som det typiske grundforløb på 20 uger.
Det giver tid til indhold, der umiddelbart ligger langt fra en tandrensning. Formålet er
at begrænse frafald hos en elevgruppe, der
traditionelt er i stor fare for ikke at gennem-
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Herover:
faglærer
Elsebeth
Kolstrup.
Danselæreren
er Pia
Al.Asadi.



føre studiet. Projektet er støttet af det tidligere integrationsministerium.
Efter næsten et helt skoleår er ingen faldet fra, selv om alle har faglige problemer.
To ud af tre er ikke født i Danmark, så derfor halter sproget også.
- I begyndelsen tænkte vi: ”Hold da op.
Har de virkelig bestået en 9. klasse?” Men
vi har fundet ud af, hvad de kan, og møder
dem, hvor de er, fortæller uddannelsesleder Mitzie Abildgaard.
Kørte i tog for første gang
Konceptet for alfamodulet er, at eleverne
skal gennem samme pensum, som andre
på samme grundforløb, men at det også er
nødvendigt med mere viden.
Der er fokus på sprog, og derfor er Elsebeth Kolstrup - der både er uddannet tandplejer og folkeskolelærer - tilknyttet holdet
som dansklærer.
Samtidig har eleverne huller i deres viden om det danske samfund. Derfor har de
blandt andet været på besøg i retten i Aarhus, på et plejehjem og på ekskursion til
København, hvor de blandt andet besøgte
Christiansborg.
- De skal vide, hvordan samfundet ser
ud. Hvad er en statsminister, hvad er Folketinget og den slags. Eleverne skal kunne
kommunikere med patienterne, så det er

Uddannelsesleder Mitzie
Abildgaard (tv.) og faglærer
Susan Burlund.

vigtigt at kende til samfundet, men mange
af dem kommer ikke så meget ud. For eksempel havde flere ikke prøvet at køre i tog,
før vi gjorde det på turen til København, siger faglærer Susan Burlund.
Et andet element i undervisningen er
sundhed. Eleverne har lavet mad, er blevet
undervist i klasseværelset og hver uge bliver samlet en halv dag brugt på bevægelse.
Ud over mavedans har de blandt andet danset zumba, lavet cirkeltræning og svømmet.
- Formålet er at gøre dem bevidste om,
at motion er motiverende og gør dem klarere i hovedet. Samtidig får de prøvet noget
nyt. Svømning var grænseoverskridende for
mange. De var skeptiske, men alle gjorde
det, fortæller Susan Burlund og tilføjer, at
det foregik i en svømmehal, der på visse
tidspunkter kun har adgang for kvinder.
Lærerne har i nogle tilfælde også en opdragende rolle, fortæller Elsebeth Kolstrup.
- Nogle har for eksempel sagt: ”Gør det
noget, at vi kommer ti minutter for sent til
undervisningen?” Ja. Det gør noget - både
i forhold til undervisningen og på arbejdsmarkedet, har vi forklaret dem.
Skarpere disciplin næste år
En positiv konsekvens af de mange anderledes aktiviteter er, at der er skabt et godt
sammenhold.

- Alle snakker sammen og samarbejder på kryds og tværs. Ingen sidder alene,
så noget har vi gjort rigtigt, siger Elsebeth
Kolstrup.
Pædagogisk bruger lærerne elementer
fra blandt andet cooperative learning og læringsstile. Metoderne er dog ikke afgørende.
- Du kunne ikke sætte en nyuddannet
lærer til det her. Det er en fordel for os, at vi
trækker på stor erfaring. Det handler blandt
andet om at gribe bolden, når der er noget,
de gerne vil. De skal løse de samme opgaver, men de når målene på forskellige måder, fortæller Elsebeth Kolstrup.
Forløbet bliver gentaget til næste skoleår, og lærerne har taget flere erfaringer
med sig fra det første år. En af dem er, at
de skal være endnu mere bevidste om, at
elevernes niveau er lavt, når det kommer
til læsning. Også disciplinen kan skærpes.
- Vi skal være lidt strammere i forhold til
deadlines, og så skal vi booste deres ansvarsfølelse fra begyndelsen. Vi har hørt
nogen sige: ”Det er ikke min skyld eller
mit ansvar,” når noget ikke er blevet gjort.
Det skal vi ændre, siger Elsebeth Kolstrup.
Den næste hurdle er at finde praktikpladser. Ved redaktionens slutning have
ingen skrevet under på en praktikaftale,
men flere var i positiv dialog med tandlæger i lokalområdet. *

uddannelsesbladet 06/07-12

Frustration er
vendt til tilfredshed
I begyndelsen undrede eleverne på alfamodulet
sig over, at de skulle dyrke idræt og både besøge Christiansborg
og et plejehjem. I dag mener de, at forløbet har en stor
del af æren for, at ingen er faldet fra.

H

avde eleverne på
alfamodulet gået
på et almindeligt
grundforløb, var flere faldet fra. Det vurderer to
elever fra holdet.
- På det almindelige
forløb ville det gå for
stærkt for mig. Her støtter lærerne os meget. Vi
spørger og spørger om
Jeg elsker lærerne for, at de vil
alt muligt, og de svarer
gøre alt for, at vi får en uddanos altid med et stort smil.
nelse, siger Chirin Osman.
Det er en stor fordel, siger Spogmay Ahengar på
24 år. Hun kommer oprindeligt fra Afghanistan og kom til
Danmark som 16-årig.
Også Chirin Osman sætter pris på, at der er mere tid
end på det ordinære forløb. I begyndelsen havde både hun
og flere andre dog svært ved at se pointen med zumba eller andre alternative aktiviteter.
- Vi var chokerede og kede af det, fordi vi tænkte: ”Hvad
har det med uddannelsen at gøre?” Vi mente, det var spild
af tid. Men lærerne har styr på det og er gode til at forklare
os, hvorfor det er relevant, så vi er glade og tilfredse nu,
fortæller den 27-årige kvinde, der oprindeligt er fra Syrien.
Faktisk er hun mere end tilfreds med lærernes støtte.
- Jeg elsker lærerne for, at de vil gøre alt for, at vi får en
uddannelse, siger hun.
Tørster efter uddannelse
Chirin Osman begyndte på uddannelsen, fordi det var ved
at være tid.
- Jeg er 27 og har ikke taget en uddannelse endnu,

Jeg kender ikke Danmark så godt,
så jeg er virkelig glad for at lære
mere, siger Spogmay Ahengar.

men jeg vil gerne have
en. Der er finanskrise, og
de ufaglærte bliver fyret
først. Min søster er klinikassistent og taler positivt
om det, siger hun
Spogmay Ahengar
hørte om uddannelsen
fra en vejleder. Hun vidste dog, at hun var klar til
en uddannelse.
- Da jeg kom til Danmark, havde jeg ikke gået
i skole i 16 år. Jeg tørster nærmest efter ud-

dannelse, siger hun.
Hun sætter stor pris ekskursionerne.
- Jeg kender ikke Danmark så godt, så jeg er virkelig glad for at lære mere om samfundet. Det kan jeg også
bruge, når jeg skal arbejde som klinikassistent, siger Spogmay Ahengar
Et besøg på et plejehjem gjorde særligt indtryk.
- Beboerne var kede af det, fordi de ikke ser deres børn
og børnebørn så tit. Dem kan jeg møde, når jeg arbejder i
en klinik, og så er det godt at vide noget om dem, når jeg
skal snakke med dem, siger hun.
Der er dog plads til forbedringer på alfamodulet.
- Det er en ulempe, at der kun er udlændinge på holdet. Vi ville lære mere sprogligt, hvis der var danskere på
holdet, siger Chirin Osman.
Samtidig efterlyser de to elever mere strikse lærere.
- Nogle af eleverne, der kommer direkte fra folkeskolen, er ikke så seriøse, og det giver uro i klassen. Vi er lidt
ældre og tager det mere seriøst, mener Chirin Osman. *
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LÆSERNE SKRIVER
Af Per Holm Pedersen
faglærer og tillidsrepræsentant Københavns Tekniske Skole,
afd. Sukkertoppen i Valby - privatfotos

Fagligt aktiv med
livet som indsats
U

Per Holm Pedersen deltog i Faglig Colombia Focus sammen med
tillidsfolk fra 3F, Prosa, socialpædagogerne og HK. Han har været
udstationeret for Ulandssekretariatet (LO/FTF) i Den Dominikanske Republik, Haiti og Guatemala i årene 2002-2004.
Delegationens samlede rapport kan findes på colombiafocus.dk

d over at der er utroligt meget militær i gadebilledet, forstod jeg
først rigtigt, hvad det ville sige at leve som fagligt valgt, da jeg
blev hentet af CUT’s menneskerettighedssekretær Alberto Varegas i en firhjulstrækker, skudsikker og med tonede glas. Han sad på
bagsædet og skiftede plads fra den ene side til den anden mindst tre
gange under turen. Jeg satte mig på forsædet, så sikkerhedschaufføren fjernede sin Israelske Glock pistol og placerede den unde sit højre
ben. Så kørte vi gennem Bogotás gader og hjem til privaten, hvor Marcella Varegas ventede. Begge har en baggrund som lærere. Marcella
A Palomino underviser på Universidad Francisci Jose de Caldas på
noget, der svarer til teknisk skoles htx i Danmark. Og her er der virkelig forskel på vores uddannelsessystemer.
Det traditionelle håndværk som i Danmark findes næsten ikke i Colombia. For eksempel er en murer en bygningsarbejder i bred forstand:
lidt maler, snedker, struktør, tømrer og elektriker i en uskøn blanding.
Sådan er det med næsten alle fagområderne. Ud over privatiseringerne
er der skåret så meget, at regeringen mener, at Colombia er et godt undervisningsland, så man kan sagtens spare indskolingen, så det ikke
er tre år, men kun et. På det tekniske skoleområde er hovedaktiviteten
hos de private udbydere regnskabskurser og unisex (pedicure og manicure), Det er stort set kun servicesektoren, der prioriteres. Marcella
udtaler, at ”man kan læse magthavernes visioner til samfundsudviklingen i prioriteringen af skolesystemerne”. ”Der er ingen prioriteringer i
skolevæsenet, specielt ikke uddannelserne for arbejdsmarkedet”. De
udenlandske firmaer kommer med eget udstyr og har også deres specialister med til at vedligeholde og reparere det. Colombianerne får det
usunde, farlige og dårligt betalte arbejde.
For at Colombia har kunnet få frihandelsaftaler med USA, har landet privatiseret næsten alt. Og med privatiseringerne er pengene til uddannelse ikke altid brugt efter hensigten. Over 45 procent af bruttonationalproduktet bruges på militær og politi. *

Fakta om Colombia
Næsten 47 millioner indbyggere på 1.380.910 km2. Hovedstaden Bogota med 8,3
millioner indbyggere. Spansktalende og hovedsageligt katolsk, derudover indianske naturreligioner samt afrocolombiansk religion i den caribiske del af landet.
Colombia er i Latinamerika kun overgået af Haiti i størst forskel i indkomst i
befolkningen. 15 procent i ekstrem fattigdom (mindre end 1 US$ pr. dag) og 35
procent i fattigdom (under 2 US$ pr. dag).
Colombia er et utrolig rigt land på råstoffer (kul, olie) og landbrugsprodukter.
Colombia er det mest voldelige land på det sydamerikanske kontinent. 2880
dræbte faglige tillidsfolk siden 1986 til i dag. Over 1000 af disse er lærere.

Bogota

Der er tre faglige landsorganisationer i Colombia: CGT er katolsk orienteret, CTC
er socialdemokratisk orienteret, og CUT er venstrefløjens organisation med 80
procent af alle organiserede.
Alle tre organisationer oplever, at deres tillidsfolk myrdes. CUT er den absolut
hårdest ramte.

Forsøg på fagligt samarbejde
CGT, CTC og CUT er enige om at anbefale de europæiske lande at stemme NEJ til
en frihandelsaftale mellem EU og Colombia. Mordene må stoppe. Og ikke mere
udsalg af Colombias naturressourcer.
Alle tre organisationer er hårdt pressede af den terror, der begås mod dem. Og
med frihandelsaftalen vil endnu flere blive arbejdsløse.
Mens delegationen var i Colombia, blev der dræbt to faglige tillidsfolk – og en
i ugen før vi ankom.

Mærk verden med Jysk Rejsebureau - grupperejser til hele verden

Hos Jysk Rejsebureau er eventyrlysten den drivende
kraft - også når vi sammensætter studie- og grupperejser. Vi tilrettelægger grupperejser i hele verden og
arrangerer dem ud fra jeres behov og ønsker.
Vores gruppeafdeling består af 7 rejsekonsulenter med
tilsammen 52 års erfaring i at skræddersy og tilrettelægge rejser. Vi tilbyder en udstrakt service, der betyder,
at vi er med jer under hele processen - fra idé til den
veloverståede rejse. Vi laver rejser til hele verden f.eks.
Barcelona, Rom, London, Dubai, Bangkok, Beijing og
New York.
XXXKSELtHSVQQFS!KSELt5MG86 18 42 88

Vi tilbyder bl.a.:
t4BNNFOTUOJOHBGIFMFSFKTFOnZ PQIPMEPHUVSF
t"SSBOHFSJOHBGUSBOTGFSPHMPLBMUSBOTQPSU
t#FTUJMMJOHBGCJMMFUUFSUJMTJHIUTFFJOH BSSBOHFNFOUFSNW
t4VWFSOFQSJTBGUBMFS
t3BCBUQ¬SFKTFVETUZS
t3BCBUQ¬SFKTFGPSTJLSJOH
t(SBUJTSFKTFGPSFESBH
t0WFSTJTLFTFSWJDFLPOUPSFS
t%HOCFNBOEFUOEUFMFGPO
t4BNBSCFKETQBSUOFSFWFSEFOPWFS

Jysk Rejsebureau åbnede i 1982 og har i dag mere
end 50 ansatte. Vi skræddersyer årligt 20.000
eventyrlige rejser til hele verden og har egne servicekontorer, hoteller, resorts, skibe m.m. Vores
dygtige rejsekonsulenter, der har rejst i mere end
127 lande tilsammen, sidder klar på vores kontorer
i Århus og Ålborg, for at sikre dig en rejse ud over
det sædvanlige.

mærk verden

VI ARBEJDER
FOR DEM
DER ÅBNER
VERDEN
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KRONIK

Af Per Straarup Søndergaard
fagbogsforfatter og konsulent ved Professionshøjskolen Metropol

En ADHD-elev
i klassen
Ungdomsuddannelserne har et stort ansvar over for elever med ADHD. Det
gælder om at give denne særlige gruppe af unge nogle gode oplevelser og sejre,
som de kan tage med sig videre. Får de det, kan det skabe et fundament og en
forhåbning om at komme til at fungere bedre i et voksenliv.

A

ntallet af diagnosticerede unge stiger, samtidig med at der er en politisk målsætning om, at 95 procent
af en ungdomsårgang skal have en uddannelse. Det betyder, at mange unge med
udviklingsforstyrrelser som fx ADHD skal
rummes inden for det ordinære uddannelsessystem. For de flestes vedkommende
er det positivt, fordi de bliver en del af et
ungdomsliv og kan spejle sig i det normale.
Men hvordan griber man det an, hvis man
som underviser får beskeden: ”En af dine
nye elever har ADHD.”?
Der er to afgørende forhold: For det første skal man være indstillet på, at en ung
med den diagnose har brug for en hensyntagende pædagogik. Er man eneunderviser
for et stort hold, kan det selvfølgelig være
vanskeligt at tage det hensyn. Derfor kan
det som følge af den unges handicap være

en god idé at søge om ekstra støtte. For det
andet er det væsentligt at tilegne sig basal
viden om ADHD.
De typiske symptomer på denne udviklingsforstyrrelse er motorisk uro, manglende
hæmning og nedsat koncentrationsevne, og
de er alle meget synlige i en undervisningssituation. Har man som underviser ikke noget kendskab til ADHD, vil man ofte fejlfortolke det. Måske tænker man: Han prøver at ødelægge min undervisning! Nogle
lærere vil blive vrede og skælde eleven ud,
mens andre vil vende det indad og tvivle
på, om deres undervisning er god nok. Så
det er vigtigt at få en grundviden, så man
kan kigge ind bag adfærden og få en forståelse for de vanskeligheder, der gemmer
sig bag den.
Men selv om generel viden om ADHD
er godt, er det ikke nok. Som psykologen

Lone Husby fra Kognitiv Center Fyn har udtrykt det: ”Når du kender én med ADHD,
kender du én med ADHD.” Sagt på en anden måde: Ligesom alle andre har hver
ung med ADHD sin egen personlighed og
det særegne, der gør vedkommende til en
unik person. Hver især har også sine skoleerfaringer med sig, som det er vigtigt at
få overbragt i forbindelse med start på en
ny uddannelse.
Denne overlevering er ekstremt vigtig.
Starter man på bar bund, er der en risiko
for, at man taber den unge på gulvet, fordi
der mangler en grundlæggende forståelse
af den unges vanskeligheder. I overleveringen skal der være fokus på de ting, der tidligere har hjulpet den unge, og som har fungeret som en god støtte, så det kan blive videreført. Den unges styrkesider skal også
trækkes frem i lyset. Måske har han eller
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hun nogle særlige interesser eller kompetencer. Oplysningerne kan komme dels
fra den unge selv og dels fra de lærere og
støttepersoner, der har været tæt på vedkommende.
Fast plads og særlige hensyn
På mange ungdomsuddannelser er der en
høj grad af selvorganisering, og der skal træffes mange valg. For unge med ADHD kan
det virke uoverskueligt. Bare det at vælge
en stol at sidde på kan være svært. Derfor er det en god idé med en fast plads, så
den unge ikke skal bruge en masse energi
på det. Hvor han eller hun er bedst placeret - om det er forrest, bagest eller ved en
afskærmet plads - kan variere fra ung til
ung. Endnu en gang gælder det om at være
i dialog med den unge og snakke om, hvad
der fungerer bedst.
Åbenhed om udviklingsforstyrrelsen
er også vigtig. Fx er det vigtigt, at klassekammeraterne er informeret, så de forstår,
hvorfor det er nødvendigt med særregler
og hensyn.
Den unges vanskeligheder med overblik og opmærksomhed bør der også tages hensyn til ved planlægning og gennemførelse af undervisning. Kollektive beskeder og instruktioner har mange elever
det svært med. Og elever med ADHD har
det i særdeleshed. Derfor er det en god
idé lade elever med disse vanskeligheder
lave noget andet, imens man som underviser kommunikerer med holdet som helhed.
Efterfølgende kan man give individuel instruktion til ham eller hende.
Er det en opgave, der skal løses, skal
den gøres meget overskuelig. Det kan man
gøre ved at dele den op, så der er nogle delmål at arbejde efter. Det er meget vigtigt at
tage det hensyn. Gør man ikke det, vil den
unge typisk blive urolig og forstyrre, fordi
han eller hun ikke kan rumme informationerne. Det er også godt at sætte både en
indholdsmæssig og tidsmæssig ramme
omkring en opgave, så det er klart, hvor og
hvornår den starter og slutter.
Stærkt lys og et fastlagt spor
ADHD indebærer nogle medfødte vanskeligheder, og derfor bør unge med denne lidelse også have særregler som fx, at det er
o.k. med flere pauser end de skemalagte, at
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den unge må sidde med høretelefoner på
for at holde forstyrrende støj ude, og at han
eller hun må have små bolde eller andet legetøj til at beskæftige sine urolige hænder.
I gennemførslen af undervisningen er
variation et nøgleord. Grundreglen er, at
jo flere skift, der er, desto lettere har den
unge ved at fastholde opmærksomheden.
Man kan sammenligne den unges opmærksomhed med et møl, der hele tiden søger
mod det stærkeste lys. På samme måde
søger unge med ADHD efter det, der er
mest spændende. Derfor er udfordringen
at skabe et rum af energi omkring det, der
skal foregå - at gøre undervisningen til det
stærkeste lys, så den unge retter sin opmærksomhed mod den.
Ud over at skabe et stærkt lys er det
vigtigt at indarbejde nogle rutiner, som gør
den unge i stand til at arbejde selvstændigt. Nøgleordet er struktur. Struktur er som
skinner, der bliver lagt ud og bliver til et spor,
den unge kan følge. Hvis den unge fx skal
løse en skriftlig opgave, er det godt at have
en køreplan, der punkt for punkt beskriver,
hvad den unge skal igennem. Men det er
vigtigt ikke bare at stikke en plan ud. Man
skal altid sikre sig, at den unge har forståelsen af, hvad der skal ske. Det kan man fx
gøre ved at få den unge til at genfortælle
instruktionen.
Mange unge med ADHD har stor gavn
af at bruge alarm- og kalenderfunktion i

deres mobil- eller smart phone. Det kan
hjælpe dem med at huske aftaler, fortælle
at dansktimen begynder, eller at det er tid
til lektielæsning. Denne ydre styring kompenserer for vanskelighederne med selv at
organisere og strukturere. Sagt på en anden måde: Når der er et indre kaos, forsøger man gennem den ydre struktur at skabe
roen. Det frigør energi og skaber rum til, at
den unge kan tage imod læring. Støttesystemerne har en funktion her og nu, men
de bør også være drevet af en hensigt, der
rækker ud over det. De skal være med til
at skabe en form for selvstændighed, som
den unge kan tage med sig videre i sit liv.
Lektier og eksamen
Undervisere har for vane at slutte en lektion
af med at give hjemmearbejde for. Beskeden
kan lyde: ”Til næste gang skal I læse kapitel ni og løse opgave fire, fem, seks og syv.”
Lektielæsning stiller store krav til selvorganisering, og derfor er det virkelig en
akilleshæl for unge med ADHD, og derfor er der også på dette område brug for
særhensyn. Det kan være helt at fritage
den unge for lektier eller sørge for, at han
eller hun kan læse dem med støtte i skolens lektiecafe. Skal de laves selvstændigt
derhjemme, kan man ikke forvente, at den
unge bare læser en tekst og af sig selv uddrager det væsentlige. Det kræver en særlig instruktion. En mulighed er at lave en

række støttespørgsmål, som den unge kan
bruge som en guide. De er også en hjælp
til at fastholde og huske det, som han eller hun har læst.
Ifølge lov om specialpædagogisk støtte
er der forskellige muligheder for unge med
ADHD. Det kan være særligt udformede undervisningsmaterialer – fx undervisningsprogrammer til den unges pc – eller særligt designede undervisningsforløb.
Loven giver også mulighed for at tage
særlige hensyn ved eksamen. Grundprincippet i forbindelse med eksamen er det
samme som ved den daglige undervisning.
Den unge skal have en detaljeret instruktion, så han eller hun ved præcist, hvad der
skal foregå. Det skaber forudsigelighed og
det fokus, som den unge ikke selv magter
at skabe. Desuden bør man selvfølgelig undersøge, om der som følge af den unges
vanskeligheder kan tages særlige hensyn
– fx gives længere forberedelsestid.
Afslutningsvis skal det understreges,
at der på ungdomsuddannelserne er god
grund til at være opmærksom på unge med
ADHD og til at yde en ekstra indsats over
for denne særlige gruppe. En stor del falder nemlig fra og får aldrig gennemført en
uddannelse. Så der er plads til forbedring
– både for samfundets og ikke mindst de
unges egen skyld. *

Fakta om ADHD
ADHD er en forkortelse for diagnosen: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Oversat til dansk
betyder det en forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. Forstyrrelserne skal være
til stede før syvårsalderen og skal have varet i mindst seks måneder, før en diagnose kan stilles.
ADHD er inddelt i tre kategorier:
• ADHD – med overvejende opmærksomhedsforstyrrelse
• ADHD – med overvejende hyperaktivitet og impulsivitet
• A
 DHD – kombineret type med såvel opmærksomhedsforstyrrelse som hyperaktivitet og impulsivitet
Tidligere blev diagnosen DAMP brugt herhjemme. DAMP-diagnosen er i dag "afløst" af ADHD, som
er en international betegnelse.
På adhd.dk kan man læse mere om unge med ADHD.

Per Straarup Søndergaard har skrevet bogen ”Konstant uro” om unge med ADHD. Den er udkommet
på turbineforlaget – turbine.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 tager vi til ungdomsskolen i Odense for at leje friluftsudstyr.

I banken
efter
friluftsgrej
På Skibhusskolen i Odense ligger
Grejbank Fyn. Her kan man låne
udstyr til sommerens kanotur og
vinterens ekstremsport.
{ A f S i g n e Lu kow s k i – Foto : H u n g T i e n V u }

D

et første man ser, når man drejer ind på grunden ved den
firlængede gård, der udgør Skibhusskolen, er store anhængere fyldt med kanoer og kajakker. Bag dem dukker
to træbygninger op, som indeholder en stor del af det grej, man
kan låne hos Grejbank Fyn. Mellem to stativer læsset med våddragter, dukker et par af skolens elever op. De er ved at tjekke
det udstyr, der er kommet retur i løbet af weekenden, og gøre det
klar til næste udlån. Der skal vaskes kanoer og sorteres våddragter, og skolens seks nye kajakker skal pakkes ud og gøres klar.
Grejbank Fyn er et af to værksteder på Skibhusskolen, som er
en del af Korsløkke Ungdomsskole. Her er plads til i alt 16 elever fra 8.-10. klasse, som af den ene eller anden grund ikke trives
i en almindelig folkeskole. Når de ikke har almindelig undervisning, hjælper de med at drive grejbanken, og der er nok at se til
på denne tid af året. Højsæsonen er netop skudt i gang, og den
varer frem til en gang i slutningen af september.
Ingen overskudsforretning
Grejbanken får penge fra Friluftsrådet til at købe nyt udstyr, men
vedligeholdelsen skal de selv stå for. Derfor skal man betale et
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vedligeholdelsesgebyr for at låne udstyret. Men priserne er bestemt
rimelige sammenlignet med almindelige udlejningspriser. Og grejbanken er bestemt heller ikke nogen god forretning.
- Vi har en årlig omsætning på omkring 300.000 kroner. Men
det er omsætning, ikke fortjeneste. Man ville aldrig kunne drive det
her som privat virksomhed, fortæller lærer Bo Manley.
Det er ofte skoler, universiteter og andre institutioner, der låner udstyret for eksempel i forbindelse med rus- eller lejrture. Men
også private er mere end velkomne til at låne udstyret, og derfor
ligger grejbanken også inde med for eksempel redningsveste helt
ned i de mindste størrelser.
Det udstyr, der efterspørges mest, er kajakker og kanoer, men
Grejbank Fyn ligger inde med både mountainbikes, snowboards,
langrendsski og SUP boards. Derudover kan man låne redningsveste, våddragter, 10-12 personers telte (lavvu) og i mindre omfang også lejrudstyr som for eksempel trangiasæt til at lave mad
på. Hvis man allerede nu ved, at man skal bruge en del af sommerferien i den fynske natur, er det bare med at få booket udstyret. *

Sådan foregår det:
Grejbankerne låner udstyr ud mod et vedligeholdelsesgebyr, som varierer, afhængigt af hvad
man låner. En mountainbike koster 100 kroner i
døgnet, mens kanoer og kajakker koster mellem
75 og 150 kroner i døgnet afhængigt af type. Er
man interesseret, kontakter man skolen, som
udfylder en bestillingsseddel og pakker udstyret, så det er klar til afhentning. Udstyret skal
leveres tilbage i samme stand som ved afhentningen. Lister over udstyr og priser findes på
skolernes egne hjemmesider og på grejbank.dk

Her kan du låne friluftsgrej:
Skibhusskolen
(Korsløkke Ungdomsskole),
tlf. 6375 6815
Ungdomsområdet Holbæk,
tlf. 7236 5128

Dine spareråd:
Kender du andre steder, hvor
Uddannelsesforbundets medlemmer kan spare, hører vi meget
gerne fra dig. Send en mail til
blad@uddannelsesforbundet.dk
og skriv ”Spareråd” i emnefeltet.

Esbjerg Ungdomsskole
(udlåner kun til institutioner),
tlf. 2084 1417
Herning Ungdomsskole
(udlåner kun til institutioner),
tlf. 9714 1618 / 2093 2212
Randers Ungdomsskole
(udlåner kun til institutioner),
tlf. 8711 8080 / 4043 5540
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NYE BØGER
Redaktionen har modtaget følgende
bøger. Nogle af dem vil blive
anmeldt i kommende numre af
Uddannelsesbladet.

ANMELDELSER
Uhørte stemmer. Sproglige minoritetsforældre og samarbejde med skolen
Af Lene Timm & Bergthora S. Kristiansdottir.
ViaSystime 2011. 190 s. 195 kr.

Danmark i krig. Af Olaf Søndberg.
Systime 2012. 182 s. 174 kr.

Watch. En brugsbog i gruppevejledning. Af Björg J. Birgisdóttir
m.fl. Schultz 2012. 150 s. 279 kr.

Det var Danmark.

Danmarksbilleder i seks årtier
1945-2005. Af Kirsten Kirch.
Special-pædagogisk forlag 2012.
8 s. 279 kr.
Karen Blixen. Af Lene Bagger.
72 s.
Grevinde Danner. Af Hanne
Villumsen. 80 s.
Leonora Christina. Af Birgithe
Kosovic. 66 s.
Alfabeta 2012. Blå serie. 80 kr. pr.
stk. Alle romanerne er indlæst og
kan downloades gratis.
Hvad fatter fatter. Af Kurt Holger
Juul. Special-pædagogisk 2012.
71 s. 98 kr.
Toget. Af Kirsten Ahlburg. Specialpædagogisk 2012. 56 s. 82 kr.
Dine femten minutter. Af Kirsten
Kirch. Special-pædagogisk 2012.
56 s. 78 kr.
Mord i katakomberne. Af Jørgen
Munck Rasmussen. Specialpædagogisk 2012. 109 s. 98 kr.
Io e te. Af Niccolò Ammaniti. Easy
Readers 2012. 136 s. 82 kr.
La moneta di Akragas. Af Andrea
Camilleri. Easy Readers 2012. 96
s. 82 kr.

El curso en que me enamoré de
ti. Af Blanca Álvarez. Easy Readers
2012. 88 s. 85 kr.

Grundbogen til religion C. Af Lene
Madsen m.fl. Systime 2012. 290 s.
248 kr.
Liv & magt. Bioetik og
videnskabsteori. Af Ulrik Becker
Nissen & Mickey Gjerris. Systime
2012. 135 s. 148 kr. eBog 37 kr.
Frygt og bæven. Af Søren
Kierkegaard m/kommentarer mv. v/
Carl Frederik Wiwe. Systime 2012.
67 s. 110 kr. eBog 27,50 kr.

Med skoleloven af 1993 blev forældresamarbejdet
indskrevet i loven. Forældrenes samarbejde og indflydelse skulle herefter anerkendes som et vigtigt
og afgørende middel til at opfylde skolens formål.
Staten har i tiden herefter afsat millionbeløb til
skoleudvikling bl.a. med henblik på at ruste forældrene til denne nye position. En gruppe forældre,
som herefter har fået særlig opmærksomhed i både
det daglige skolearbejde og politiske lovgivningsinitiativer, er sproglige minoritetsforældre – under
én hat: nydanske.
Grunden til, at denne forældregruppe er kommet særligt i søgelyset, er, at dokumenterede undersøgelser og evalueringer viser, at sproglige minoritetselever klarer sig dårligt i skolen – både fagligt og socialt. Sproglige minoritetselever er en meget brugt fællesbetegnelse for elever, der vokser op
i tosprogede familier. Både børnene og forældrene
kan godt være født i Danmark, men med bl.a. en
stærk sproglig tilknytning til et andet land.
Nærværende bog fremlægger en bred vifte af
synsvinkler på, hvad anerkendelse af sproglige minoriteter livserfaringer betyder for børn og forældres oplevelser i skolen. Når et eller flere børn i en
søskendeflok hver dag må tilbagelægge store afstande i offentlige transportmidler for at nå i skole, virker det uforståeligt for de fleste - hvis altså
der ligger en distriktsskole i umiddelbar afstand fra
hjemmet. Så ligger det lige for at forstå et sådant
kommunalt påbud som en konsekvens af etnisk
forskelsbehandling. Altså manglende anerkendelse af, hvad netop denne familie kan bidrage med
til skolemiljøet.
Lovens bogstav taler imidlertid om ”styrket undervisning i dansk” ved spredning af de tosprogede elever. Lovens hensigt er efterprøvet og bekræftet af Ligebehandlingsnævnet.
Aarhus Kommune, hvorfra en del af bogens empiri er hentet, har desuden besluttet, at der på hver
årgang maksimalt må være 20 procent elever med
særlige behov for sprogstøtte.
Midt i denne cocktail af både private og politiske riddere af den gode sag står så nogle tiltagende udmattede skoleelever. Det synes indlysende,

at både sund identitetsdannelse, sociale tilhørsforhold og indlæring sættes på spil.
Ifølge bogens særdeles tankevækkende cases
tolker offentlige myndigheder både de faglige og
de sproglige problemer til at have nærmest forstenede kulturelle årsager. Disse såkaldt kulturelle årsager opfattes så ikke nødvendigvis som et positivt
bidrag til en mangfoldig og rummelig folkeskole.
Den lange vej gennem danske institutioner fra
vuggestue til og med uddannelse åbenbarer den
første forhindring ved en simpel sprogtest. Herefter
kan det så gå så gruelig galt med en lavine af misforståelser, manglende informationer og ikke mindst
udebleven gensidig anerkendelse hos alle parter.
Det giver denne bog et indblik i. Bogens styrke er,
at hele teksten virker usædvanlig velunderbygget
og overskuelig. Det er stærke sager!
Det er et lærestykke i, hvordan demokratiet kan
fungere både i bredden og i dybden. Det interesserer forhåbentlige enhver læser, men dens målgruppe er ikke mindst mennesker, der arbejder med integration.
Marianne Bindslev

Mad til mennesker – grundforløb
Erhvervsskolernes Forlag 2011. 217 s. 350 kr.

I disse år bliver det danske bogmarked nærmest
oversvømmet af kogebøger, opskriftsbøger og lignende udgivelser med alskens vinkler og variationer.
Derfor kan man med rimelighed spørge, om det virkelig er nødvendigt med denne udgivelse, som oven
i købet bærer den spøjse titel Mad til mennesker?
Hertil er der kun at svare: Ja, det er særdeles
vigtigt også med en bog, som på elementært niveau
kan hjælpe nogle af vore elever i gang med kendskab til grundlæggende viden om mad. Andre skal
måske lære lidt mere om specielle eller avancerede former for måltider eller kager, hvad der jo på
ingen måde skal foragtes.
Denne udgivelse er blevet til, ved at man har
samlet tidligere hæfter som fx Varekendskab,
Grundtilberedning kok/smørrebrød, Mad + Mennesker plus opskriftsamlingen/gastronom, smørrebrødsbogen og opskriftsamling o.l. til en bog. Og
det er på mange måder godt gjort!
Bogen kommer langt omkring med de forventelige emner som kød, fjerkræ, fisk, æg, mejeriprodukter, fedt, grøntsager, frugter, korn, krydderier,
drikkevarer osv., som alle beskrives i letforståelige
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ANMELDELSER
vendinger og med gode eksempler. Desuden
har bogen gode og instruktive kapitler om tilberedning, det varme køkken, det kolde køkken, servering, kalkulationer og opskrifter. Endelig rummer bogen gode og yderst anvendelige ordlister og stikord.
Blandt de mange rigtig gode kapitler skal
her fremhæves krydderier og krydderurter s.
78-83, som bl.a. giver en fremragende liste med
beskrivelser og anvendelse af de omtalte ingredienser - oven i købet suppleret med særdeles
gode billeder. Ligeledes skal fremhæves afsnittet opskrifter s. 158-205 på enkle og velkendte retter suppleret med lidt mere eksotiske og
knap så kendte retter.
Forlaget fortjener megen ros for hele layoutet, som præges meget af korte tekster - også
om de lidt svære emner med beskrivelser af begreber. Sproget er hele vejen igennem kort og
præcist, klart og enkelt. Endnu bedre er billederne, som virker usædvanligt velvalgte og indbydende - alle med flotte og smagfulde farver
og opsætninger i en sådan grad, så man decideret får lyst til at smage den omtalte ret eller ingrediens.
Bogens forskellige dele virker – med forfatternes baggrund in mente naturligvis - vel gennemarbejdede og vel afprøvede, hvilket sikkert
skyldes bogens tilblivelse. Derfor fortjener bogen stor udbredelse til alle skoler og kurser med
mad i centrum - enten i form af madlavning eller i form af mad som ressource.
De enkelte kapitler vil kunne bruges i talrige
sammenhænge også i andre undervisningsforløb end eud-indgangen Mad til mennesker. Men
da der både i indledning og i undertitel fremhæves, at bogen er rettet til grundforløb, kan det
undre med enkelte begreber, da mange faglige begreber må anses for at være temmelig
ukendte for vore nystartede elever.
Denne anmelder har således foretaget en
privat - og helt uvidenskabelig - undersøgelse
blandt familiens og venners unge om ordet fad.
Altså ikke navneordet, men tillægsordet udtalt
som i "fad i smagen" (s. 11).
Ingen af de mange unge i alderen 15-25
år kendte den madlavningsmæssige betydning af ordet - selv om de lever i familier med
madkvalitet i centrum. Kan man derfor forvente, at vore elever på grundforløb kender ordet?

Kan man tillade sig at bruge et sådant fagudtryk i en fagbog uden at forklare ordets betydning? Kan man tillade sig ikke at medtage ordet
i den i øvrigt udmærkede ordliste bag i bogen?
Dette kritikpunkt skal dog på ingen måde
rokke ved det forhold, at der er tale om en helt
igennem gedigen udgivelse, som vil kunne bruges på alle skoler og institutioner med mad og
madlavning i centrum. Alle lærere med undervisning heri skal naturligvis kunne bruge bogen
- og den bør selvfølgelig også stå til rådighed
for elever, kursister og studerende.
Ole Fournais

Unge og identitet
Af Birgitte Prytz Clausen m.fl. Columbus
2012. 208 s. + hjemmeside 225 kr.

”Denne bog handler om unge, og om hvordan
identitet bliver til forskellige steder i verden. Den
er skrevet til ungdomsuddannelsernes samfundsfag på B-niveau, og den behandler kernestoffet om identitets-dannelse og socialisation i forskellige lande, herunder Danmark.” (citat fra bogens forord)
Bogen er forfattet af et kollektiv af ni akademikere - alle med erfaring inden for ungdomsuddannelserne og med særligt kendskab til netop de områder, som de behandler. I de to første
kapitler præsenteres henholdsvis klassiske og
nyere sociologiske teorier om samfundstyper og
teorier om socialisering og identitetsdannelse.
På denne anmelder virker det som om, forfatterne har haft et klart mål om, at bogen i hvert
fald ikke skal være kedelig. Det betyder en meget varieret typografi med optrukket skrift og
kursiv, korte tekstafsnit, statistikker, mange farver, skemaer, citater, tegneserier, faktabokse og
farvestrålende illustrationer. Det er det svært at
have noget imod. Men…
Det betyder desværre også et væld af postulater, snirklede opremsninger og overfladiske
forklaringer af vigtige begreber. Ja, undskyld,
men ind imellem bliver det det rene volapyk!
Tag for eksempel disse repræsentative udsagn:
”Hvad sker der for identiteten, når samfundet forandrer sig?” Det er da mange år siden, at
samfundsvidenskaben droppede begrebet statiske samfund. Alle samfund er i evig bevægelse og forandring.

Eller senere: ”I begyndelsen af det 21. århundrede er der igen en oplevelse af opbrud og
stærke samfundsmæssige forandringer i især
den vestlige, industrialisere verden: Det moderne samfund har udviklet sig til det, der - bl.a. fordi der kan konstateres så mange forskellige
tendenser – skiftevis kaldes informationssamfundet, risikosamfundet, det postindustrielle,
det postfordistiske, det postmoderne, det senmoderne eller det radikalt moderne samfund.”
På side 27 forbigår forfatterne muligheden
for at bruge hele to teoriers mere nærværende
og relevante aspekter: Man medtager Eriksson
& Eriksssons teori om trinvis personlighedsudvikling og udelader forsøgene med ”lille Albert”
om manipulation og indoktrinering af børn. Andetsteds forenkles Meads teorier om roller til
at være ”omgivelsernes forventninger” … nej
Meads teori handler om roller som et sæt af
gensidige forventninger.
Småting? Nej, bestemt ikke, når der er så
mange upræcise formuleringer og definitioner
af vigtige begreber og problemstillinger. Endnu
et eksempel fra bogen side 39: ”Det er først inden for de sidste 50-60 år, at ungdom og problemer stadig hyppigere kædes sammen i den
danske debat.” Beklagelser over ungdommen
har så vidt vides været kendt i al historisk tid.
Anden del af bogen fremstår lidt mere jordnær og mindre ambitiøs – altså på den gode
måde. Her følger otte kapitler med udgangspunkt i lige så mange lande: Danmark, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, USA, Colombia, Kina
og Afghanistan. Hvert kapitel indledes med en
faktaside om det pågældende lands sprog, aldersfordeling og lignende. I brødteksten er der
fokus på ungdomsliv, som det leves i familie,
skole og fritid. Den pædagogiske hensigt er at
give eleverne mulighed for at anvende teorierne fra første del på virkeligheden – og gerne i
tæt tilknytning til sprogfagene. Kapitlet om Afghanistan er ifølge forordet medtaget for at ”tilbyde muligheden for at beskæftige sig med et
traditionelt samfund”. Igen en kliche.
Altså masser af stof til seriøst arbejde med
samfundsfag. Ovenstående kritik og kommentarer taget i betragtning vil bogen kræve en
stor pædagogisk indsats med faglig vejledning og guiden.

Marianne Bindslev
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ANMELDELSER
Behandlingspædagogik
Af Henriette Liblein Misser. Hans Reitzel
2012. 288 s. 300 kr.

I fjorten kapitler sætter denne bog behandlingskrævende børn og unge i centrum. Her fremlægges og problematiseres både visitation, behandling og evaluering af den professionelle indsats.
På en fordomsfri og letforståelig måde fremlægges teori og praksis om de sociale forhold
og livsbetingelser, der kan resultere i at nogen
børn og unge kommer i et behandlingstilbud.
Læseren får bl.a. indsigt i, hvornår der er behov for behandling, hvad behandling er, hvad der
forstås ved en psykisk forstyrrelse, børns symptomer og planlægning af undervisning for børn
og unge i behandling. Og altså meget, meget
andet. Her er konkrete bud på mange aspekter af en anbringelse, og hvordan den kan folde sig ud i praksis.
Bogen kan læses og forstås uden forkundskaber, men henvender sig naturligt til alle, der
færdes i dag- og døgnbehandling og børne- og
ungdomsforvaltning. Da teksten er blottet for
indforstået faglighed kan den også være nyttig og inspirerende for familier, støttepersoner
og alment interesserede.
Henriette Liblein Misser er uddannet psykolog og arbejder på døgninstitutionen Godhavn. Det giver indholdet yderligere tyngde og
troværdighed, at der også inddrages erfaringer
fra praksis på Godhavn.
Min uforbeholdne anbefaling.
Marianne Bindslev

Mini-Kanon. Korte tekster af de
14 kanonforfattere
Af Mette Bentzen & Hanne Thygesen, red.
Systime 2011. Bog 111 s. 98 kr. eBog 111
s. 24,50 kr.

Denne lille antologi er en udmærket indføring
i dels kanonbegrebet inden for tekstlæsning
i fx folkeskolen, dels forskellige kanonforfattere. Mette Bentzen og Hanne Thygesen bringer i starten af bogen en rigtig god (og humoristisk) introduktion til kanonbegrebet; med udgangspunkt i en sproglig gennemgang af ordene
kanon og kanon beskriver de kanonbegrebet

som det bruges inden for danskundervisning.
Bogen indeholder 14 tekster skrevet af
kanonforfattere som Ludvig Holberg, Herman
Bang, Karen Blixen og Peter Seeberg. Teksterne er korte og repræsentative, så de tilsammen giver et kronologisk overblik over litteraturhistorien.
Hver enkelt tekst og forfatter bliver kort introduceret på en måde, som gør, at eleven selv
kan danne sig nogle tanker om indholdet før
læsningen. Det virker rigtig godt, da elevens
nysgerrighed pirres til at komme i gang. Samtidig introduceres hver tekst med et maleri eller
et fotografi - grafisk sat smukt op - så de visuelle elever også har noget at kigge på.
Teksterne bliver gjort relevante for nutidens
elever bl.a. via nogle sproglige arbejdsopgaver,
der er specifikt defineret til hver tekst. Opgaverne
er bygget op i forhold til sproglig tilegnelse af den
måske lidt gamle tekst, men også til perspektivering af teksten. Hver opgave indeholder samtidig enkelte skriveøvelser eller praktiske opgaver. Eleven bliver ført trinvis gennem en analyse
og fortolkning af teksten samt en perspektivering. Det tvinger eleven til at bruge de danskfaglige begreber, men også til selvstændig tænkning.
Der er gloser til teksterne nederst på hver
side, og bagerst i bogen er der et minileksikon
med definitioner af de anvendte faglige begreber.
Bogen kan bruges både i folkeskolen og
gymnasiet. Den kan bruges som grundbog, hvor
man læser hver tekst i et samlet introforløb til
kanonforfatterne, eller den kan bruges, før man
går i gang med en litterær periodelæsning. Men
man kan også lave nedslag og blot arbejde med
teksterne enkeltvis. Derudover forslår forfatterne selv, at man kan lave en tematisk læsning
af teksterne. De kredser nemlig meget om de
samme store emner som kærlighed, længsel,
oprør, eksistens og mening.
Hvis man som dansklærer skal i gang med
at introducere sine elever for kanontekster, kunne dette sted helt klart være første perronstop.
Lotte Max Bank

Naturkatastrofer og samfund
Af Olivier Rubin. Gyldendal 2011. 88 s. 119 kr.

Bogen her kan bruges til samfundsfag eller geografi i folkeskolen og på ungdomsuddannel-

serne. Oliver Rubin beskriver forskellige naturkatastrofer, omfanget af dem og deres samfundsmæssige konsekvenser. Således gennemgår Rubin fænomener som jordskælv, orkaner og tsunamier, men også fx hedebølger.
Bogen er skrevet i et levende sprog med
gode cases, der konkretiserer forfatterens pointer. Og det omfattende talmateriale giver eleverne et reelt indblik i naturkatastrofernes omfang og konsekvenser. Rubins mål er netop at
illustrere, at en naturkatastrofe er mere end blot
de tv-billeder, vi får i den bedste sendetid. Når
vi slukker for fjernsynet eller zapper væk, har vi
måske allerede glemt katastrofens grusomhed.
Men naturkatastrofen har langstrakte følgevirkninger både økonomisk, politisk og socialt, og
det kan tage flere år for et land eller en region
at komme på fode igen.
Bogen er delt i seks kapitler. Kapitel 1 er en
overordnet indføring i betydningen af naturkatastrofer: Hvordan defineres en naturkatastrofe? Kapitel 2, 3 og 4 beskæftiger sig med katastrofernes lokale konsekvenser: Hvordan bliver
nærområdet og de forskellige sociale grupper i
et samfund påvirket af naturkatastroferne? Kapitel 5 og 6 fokuserer på de indirekte effekter
af katastroferne: Hvordan bliver den nationale
sikkerhed påvirket af katastroferne, og hvordan
behandles katastroferne i den politiske arena?
Bogen er bl.a. tænkt som en analyseramme,
dvs. ved at anvende bogen i gennemgangen
af naturkatastroferne kan læseren få indsigt i
de samfundsmæssige følger af katastroferne.
Bogen kan dermed som analyseramme give
indblik i katastrofernes omfang, men samtidig
også placere katastroferne i en given kontekst.
Hvert kapitel indledes og opsummeres. Da
kapitlerne ikke er lange, virker de enkelte delkonklusioner dog overflødige. Bogen er meget overordnet og forfatteren vil gerne nå rigtig meget på 88 sider. Til gengæld er bogen sat
flot op, og forfatteren bringer ret meget metatekst, der måske gør den faglige læsning nemmere for eleven.
På temabogsamfundsfag.gyldendal.dk er
der arbejdsspørgsmål og diskussionsoplæg
til bogen. Her finder man gode uddybende arbejdsspørgsmål til hvert kapitel.
Lotte Max Bank
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KURSER, MØDER MV.
Uddannelsesforbundet tilbyder igen kurset:

Ungdomsuddannelserne og diagnoserne
Ungdomsuddannelserne møder ungdomspsykiatrien og specialpædagogikken
– hvordan får vi det bedste frem hos hinanden?
En del af de marginaliserede unge, som kæmper for at finde en
plads i livet, og som ungdomsuddannelserne søger at hjælpe på vej,
har psykiatriske diagnoser som ADHD og Aspergers syndrom. I dag
er de sjældent indlagte, men skal hjælpes på vej ude i det virkelige liv.
Diagnoserne er omstridte. Giver de mening i ungdomsuddannelserne?

29.–30. oktober 2012 i Fredericia
Tilmelding senest 2. september 2012 på uddannelsesforbundet.dk

4.–5. februar 2013 i Svendborg

Ungdomsskolens Storkursus 2012
Tema:
Rummelighed og diagnoser.
Målgruppe: Undervisere, ledere og vejledere i den kommunal
ungdomsskole samt samarbejdspartnere.
Formål: 	At give deltagerne større kendskab og
handlemuligheder i
arbejdet med udsatte unge.
Blandt oplægsholderne er Lisbeth Zornig Andersen,
formand for Børnerådet.
Tid:
7.-9. november 2012-05-22
Sted:
Hotel Svendborg
Tilmelding:	Senest 8. oktober 2012 på
uddannelsesforbundet.dk

Tilmelding senest 2. december 2012 på uddannelsesforbundet.dk
OBS: Særpris ved hurtig tilmelding.

Læs mere på uddannelsesforbundet.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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FAGLIGT AKTUELT

Af Hanne Sylvest & Christina Bohmann - konsulenter i Uddannelsesforbundet

Ferieloven er ændret

Nu kan du få erstatningsferie,
hvis du bliver syg under ferien

F

erieloven har hidtil bestemt, at du
kan udskyde din ferie, hvis du er
sygemeldt, inden din ferie begynder. Hvis du derimod blev syg under din
ferie, var det din egen risiko.
Den regel er nu ændret. Bliver du fremover syg i din ferie betragtes sygedagene
ikke længere som ferie. De ikke-afholdte
feriedage kan holdes senere i ferieåret eller i det efterfølgende ferieår efter aftale
med din arbejdsgiver.
Den 1. maj 2012 trådte den nye ferielov i kraft, og den nye § 13 giver mulighed for at kræve erstatningsferie ved
sygdom under ferie. Loven gælder altså
for det nye ferieår, der netop er begyndt.
Ret til erstatningsferie
Hvis du har optjent fuld ferie (25 dage)
og bliver syg under ferien, kan du kræve
erstatningsferie efter den femte sygedag.
Det vil sige, at de første fem (dokumenterede) sygedage under ferien er på egen
risiko. Hvis du har optjent mindre end 25
feriedage, har du ret til erstatningsferie
efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage. Så hvis du for eksempel kun har
optjent ret til 20 dages ferie, så har du ret
til erstatningsferie efter fire sygedage.
Der kan kun gives erstatningsferie for
op til fire uger, da den første uges sygdom
(fem dage) betragtes som en karensperiode. De fem sygedage beregnes inden
for samme ferieår. Det betyder, at hvis du
har været syg i fem dage i en ferie og efterfølgende bliver syg i en anden ferie inden for samme ferieår, har du ret til erstatningsferie allerede efter første sygedag.
Betingelser for erstatningsferie
Kravene til sygemeldingen er de samme,

som i øvrigt gælder i dit ansættelsesforhold. Du skal sygemelde dig over for arbejdsgiveren på den første sygedag, selv
om du er på ferie. Hvis du først meddeler sygdommen på tredjedagen, så tæller de fem sygedage derfra, og så kan
du først få ret til erstatningsferie efter
otte sygedage.
Gør sygdommen, at det er umuligt at
kontakte arbejdsgiveren, kan der undtages fra kravet om meddelelse på første
sygedag. Kan din arbejdsgiver ikke kontaktes på grund af egen ferie, bør forsøget på kontakt kunne dokumenteres for
eksempel via e-mail eller brev.
Herudover er det en betingelse, at du
for egen regning indhenter lægelig dokumentation for selve sygdommen og varigheden. Hvis man er i udlandet, kan dokumentation være en sygehusjournal eller en erklæring med alle de oplysninger,
som svarer til en dansk lægeerklæring.
Det afgørende er, om sygdommen under normale omstændigheder ville have
medført uarbejdsdygtighed.
Ved raskmelding
Hvis du bliver rask i ferien kan du vælge
at holde den resterende del af ferien eller vende tilbage til dit arbejde. Den erstatningsferie, sygdommen eventuelt har
udløst, kan derimod ikke holdes i forlængelse af din oprindelige ferie, medmindre
din arbejdsgiver udtrykkeligt har givet sit
samtykke til det.
Erstatningsferien skal aftales eller
varsles som øvrig ferie.
De nye regler om erstatningsferie vil
blive indarbejdet i ferieaftalerne. *

Uddannelsesforbundets sekretariat

Telefontid i
sommerferien
I ugerne 28, 29 og 30 (9.-27. juli)
er sekretariatets telefoner åbne
mandag-fredag kl. 9–12.
Henvendelser kan også ske på mail
til info@uddannelsesforbundet.dk

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
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Kravene
til lærerne
er større end
nogensinde
Politiske mål for gennemførelse, tungere
elevgrupper end tidligere og stigende krav til
lærlinge og udlærte fra virksomhederne er bare
nogle af de udfordringer, erhvervsskolelærere
står med til daglig. Men fremtiden for
diplomuddannelsen i erhvervspædagogik
hænger i en tynd tråd.

uddannelsesbladet 06/07-12
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D

er er lyst og luftigt oppe under loftet
på professionshøjskolen Metropol,
hvor Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) nu har til huse. Her kan
lærere videreuddanne sig, og her sidder Susanne Gottlieb, som er uddannelsesleder
på den Pædagogiske Diplomuddannelse
for erhvervsskolelærere. Hun har fulgt uddannelsen tæt fra begyndelsen og fortæller, at der stilles stadigt større krav til lærerne, men også, at den uddannelse, som
skal være med til at klæde lærerne ordentligt på, indtil videre har været en succes.
Er den Pædagogiske Diplomuddannelse
(PD) kommet godt fra start?
- Vi har alle sammen været lidt nervøse for
uddannelsen, for det er jo noget andet at
studere pædagogik på diplomniveau; der
har været en vis frygt for, at det blev for teoretisk. Men det er gået rigtig godt med de
første moduler, og karaktergennemsnittet
har været højt. Alle lærerne er meget motiverede, og de kan det, der kræves, selv om
de fleste aldrig har læst på så højt et niveau. Det giver dem et kæmpe prestigeløft.
Mange går fra først og fremmest at identificere sig som håndværkere til at identificere sig som lærere.
Hvad skal der til for at være en
dygtig lærer?
- Jeg mener, at læreren først og fremmest
skal være en reflekterende praktiker. Én,
som har et mål med undervisningen og
som efterfølgende kan spørge sig selv:
”Gik det, som jeg havde planlagt?” Lærere
skal kunne tænke lærerfagligt, reflektere
og planlægge, de skal være gode til klasseledelse, tænke didaktisk og være holdspillere. Samtidig skal de også tænke på aftagerne eller virksomhederne og sørge for,
at eleverne får de kompetencer, virksomhederne efterspørger. For at kunne alt det
må læreren hele tiden udvikle sig.

Er det realistisk, at én lærer skal have
alle de kompetencer?
- Nej, jeg tror ikke på, at en lærer kan være
all-round. Det er derfor, det er vigtigt, at lærerne er organiserede i team, så de kan supplere hinanden. Der er ikke noget i vejen
for, at lærerprofessionen kan blive superspecialiseret, sådan at nogle er gode til at
håndtere vanskelige elever, og andre er gode
til læreplaner. Her må skolens ledelse ind
og kigge på sammensætningen af teamet.
Hvordan har kravene til lærerne
ændret sig?
- Der bliver stillet større krav end nogensinde før. Lærerne skal både levere uddannelse i verdensklasse og samtidig sørge for
at fastholde eleverne. Så de skal være rigtig godt klædt på.
- Tidligere har der været meget fokus på
elevernes ansvar for egen læring, men nu
handler det i langt højere grad om ledelse.
Læreren skal kunne sætte eleverne i gang
med at lære af hinanden. Det har også været sådan, at lærere skulle være dygtige rollemodeller i kraft af deres håndværk, men
nu skal de i lige så høj grad kunne det pædagogiske håndværk, fordi de skal kunne
fastholde 95 procent, samtidig med at de
får elever, som er svagere end tidligere. Virksomhederne stiller også større krav til både
lærlinge og faglærte. Ud over at være dygtige håndværkere, skal de også være serviceorienterede, teamworkers, og innovative.
Hvad med fremtiden?
- Kravene til lærernes kompetencer vil fortsætte med at forandre sig, og derfor bliver
vi også ved med at udvikle vores uddannelse. Vores undervisere skal være dygtige til at omsætte læringsmålene til de udfordringer, lærerne står med i praksis. Det
skal være noget, lærerne kan forholde sig
til. Jeg tror, at innovation vil være noget, der
vinder endnu mere frem - og så et øget fo-

kus på selvstændighedskultur: at man uddanner folk til at starte deres egen virksomhed. It er også noget, vi fortsat skal arbejde
med, for velfærdsteknologien er i en rivende
udvikling. Alt det her skal vi lære lærerne,
for det er dem, der skal gøre eleverne klar
til at møde de nye behov fra virksomheder
og samfund.
Globaliseringspuljen, som finansierer
erhvervslæreruddannelsen, udløber i år,
og der er ikke på nuværende tidspunkt
fundet penge til at fortsætte den. Hvad
betyder det for erhvervsuddannelsernes
fremtid?
- Det vil det være en katastrofe, hvis vi er
nødt til at opgive den pædagogiske diplomuddannelse på grund af manglende finansiering. PD’en er et rigtigt godt initiativ, og
det vil være et alvorligt bump på vejen mod
mere kvalitet i uddannelserne. *

Den 31. maj var
Susanne Gottlieb
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DU 1

DU 2

FVU

Læs er en samling læsetekster med tilhørende
opgaver til kursister, der har den basale afkodning på plads, men stadig mangler at få gjort
afkodningen flydende.
Dansk familiehverdag
Teksterne er bygget op omkring en dansk
families travle hverdag med indkøb, arbejde,
skole og fritidsinteresser.
Teksternes mange gentagelser letter ordgenkendelsen og bidrager til, at læsningen opleves
mere flydende og giver succesfornemmelse for
kursisterne.
Læs henvender sig til sprogcentrenes DU 1
modul 2 og 3 og læsesvage kursister på DU 2
modul 1 og 2. Materialet er også oplagt i FVUundervisningen på trin 1.

Se uddrag af bogen på alfabetaforlag.dk

af Nanna Ebbesen og Camilla Hjordt Juul
Kr. 180,-

ISBN: 978-87-6360-303-4
Lyden er indtalt og ligger sammen med en facitliste til
fri download på alfabetaforlag.dk. De kan downloades fra
ultimo juli 2012.

• Gentagelser fremmer genkendelse
• Opgaver automatiserer afkodning
• Bygget op om en dansk families hverdag
Vognmagergade 11 · 1148 København K · Telefon 3691 7070 · info@alfabetaforlag.dk · alfabetaforlag.dk
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