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Kan man lære et ungt menneske at lykkes?

Ny løn virker ikke for lærere

kompasset
Ungdomsskolen i Randers får unge, der er ved at ryge ud af folkeskolen, på ret kurs.
Her er nogle indtryk fra Kompasset, som holdet hedder. I øvrigt spiller de kommunale
ungdomsskoler en central rolle i det samlede uddannelsesbillede. Læs mere s. 12-17
Foto: Helene Bagger
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Syv bud på en
Ny Nordisk Erhvervsskole

Af Hanne
Pontoppidan,
formand for
Uddannelsesforbundet

MINISTEREN FOR BØRN og Undervisning har lanceret
projekt Ny Nordisk Skole. Signalværdien er klar: noget
med verdens bedste, noget med kreativitet, noget med
back to basic. Men hvad betyder det helt konkret – for
eksempel i forhold til erhvervsuddannelserne?
Her kommer Uddannelsesforbundet gerne med bud.
For det første skal teori og praksis kobles tættere sammen i grundskolen. Der skal indføres flere praktiske fag,
der kan øge elevernes kendskab til praktisk håndværk
og dermed skærpe elevernes appetit for og kendskab
til håndværksfag og eud.
Det er et paradoks, at eleverne i grundskolen møder
meget få praktiske fag, hvorefter det bliver forventet, at
de har et praktisk kendskab til håndværksfagene, når de
begynder på en erhvervsuddannelse.
For det andet skal uddannelsesvejledningen i grundskolen
styrkes, så flere elever får kendskab til mulighederne i eud.
For det tredje skal indgangene på eud gøres bredere, så
eleverne bliver præsenteret for flere fag og uddannelsesmuligheder inden for samme branche. Bredere indgange vil give eleverne en bredere fagforståelse, inden
de skal træffe deres endelig uddannelsesvalg.
For det fjerde skal skolepraktikken være et obligatorisk
delelement i det samlede praktikforløb. Det vil dels sikre,
at alle unge får andel i de virksomhedspraktikker, der er,
dels klæde de unge bedre på til at starte i virksomhederne, og dels skabe mulighed for at etablere egentlige
innovative laboratorier, hvor lokale virksomheder i samarbejde med eleverne i skolepraktik kan få løst konkrete
innovationsopgaver.

For det femte skal den unge have en sikkerhed for at
kunne gennemføre hele den valgte uddannelse.
For det sjette skal erhvervsuddannelserne være kendetegnet af faglig bredde og et alment sigte som fuldgyldige ungdomsuddannelser. Faglig bredde er ensbetydende med mobilitet og omstillingsparathed på arbejdsmarkedet. Eud skal ikke være et instrument, der
er målrettet et – til tider – snævert fagområde. Tværtimod skal eud sikre de udlærte en funktionel mobilitet
på arbejdsmarkedet.
Desuden har moderne håndværkere og faglærte brug
for gode almene kundskaber. Og mulighederne for, at de
unge kan læse videre efter eud, forudsætter, at der har
været et tilstrækkeligt almenfagligt indhold i uddannelserne. Derfor skal grundfag udgøre en centralt fastsat
andel af eud, og muligheden for at opnå studierettede
kompetencer skal være reel.
For det syvende skal grundforløbet forlænges. Det vil
blandt andet betyde, at skolerne og eleverne i fællesskab kan arbejde på at skabe større holdidentitet og netværksdannelse blandt eleverne. Det giver bedre trivsel –
og det er vigtige elementer i arbejdet med at fastholde
de unge i uddannelse.
SAMLET SET VIL de foreslåede elementer betyde, at det
vil være nødvendigt at udvide varigheden af en erhvervsuddannelse med op til et år. Men så vil vi også stå med
en attraktiv Ny Nordisk Erhvervsskole, der både kan sikre
håndværkere i verdensklasse og et erhvervsuddannelsessystem, der kvalificerer de unge til at videreuddanne sig.
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ordforråd

Modultestforberedende

Pæredansk

Danskuddannelse 3 modul 4
af Birte Langgaard

Pæredansk er en komplet grundbog af forfatteren bag
Ordet er frit og Danske stemmer.
Formålet med Pæredansk er at hjælpe kursisterne til at blive i
stand til at udtrykke sig mundtligt og skriftligt om natur, kultur
og samfund, om personlige, nationale og internationale forhold
– på et sprog, der kommer så tæt som muligt på pæredansk.
I bogens fem kapitler Mad, Oplevelser, Dyr, Livsformer og Byer
kommer man rundt om emner som madkultur og øllebrød, fester
og dumheder, truede dyr og tamhundens historie, det moderne
arbejdsliv og seksualmoral, kulturevents og yndlingssteder.

Gratis lyd på nettet! paeredansk.gyldendal.dk

152 sider

Kr. 250,ex moms
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Lærerne på Syddansk Erhvervsskole nedlagde
arbejdet to dage i træk for at holde faglige møder
og udtrykke deres utilfredshed med skolens
ledelse. Billedet her er fra det faglige møde på
hovedafdelingen i Odense den 11. april.

{ Af Signe Lukowski – Foto: Hung Tien Vu }

Arbejdsnedlæggelse
i Vejle og Odense
Faglærere på Syddansk Erhvervsskole er stærkt utilfredse
med ledelsens besparelser på forberedelsestiden.

S

yddansk Erhvervsskole i Odense og
Vejle skal spare otte millioner kroner
på dette års budget, og de penge har
ledelsen fundet ved at skære i lærernes forberedelsestid. Ledelsen har lavet et administrationsgrundlag, som trådte i kraft den 1.
april i år. Her er der skåret fem minutter af
forberedelsestiden, og efter 1. juli vil der blive fjernet yderligere 15 minutter, der placeres i en fælles pulje, som lærerne kan søge
individuelt. Det er lærerne mildest talt ikke
tilfredse med.
- Medarbejderne er slet ikke blevet inddraget i arbejdet med at finde besparelserne, vi har bare fået at vide, at vores forberedelsestid bliver beskåret, fortæller tillidsrepræsentant Kjeld Pedersen.
Lærerne frygter, at reduktionen af forberedelsestiden vil gå hårdt ud over kvaliteten af lærlingenes uddannelse. Ifølge lærerne svarer besparelserne til, at man nedlægger 50 fuldtidsstillinger.

Et diktat, ikke en aftale
Siden efteråret har ledelse og tillidsrepræsentanter forhandlet om en ny arbejdstidsaftale, men uden at nå til enighed. Ifølge Kjeld
Pedersen havde ledelsen besluttet, hvor be-

sparelserne skulle findes, allerede inden forhandlingerne gik i gang, og der har derfor reelt ikke været noget at forhandle om.
I begyndelsen af april nedlagde skolens
lærere arbejdet to dage i træk for at holde
faglige møder. Møderne varede henholdsvis
en og to timer, og undervisningen blev efterfølgende genoptaget. Resultatet blev blandt
andet to udtalelser, hvori lærerne udtrykker
deres utilfredshed med forløbet. De føler sig
ført bag lyset af ledelsen, som de mener, har
haft en skjult dagsorden:
”Vi er stærkt utilfredse med den måde,
som ledelsen hidtil har handlet på over for
lærerne i forbindelse med forhandlingerne
om lokaloverenskomst. Vi er blevet præsenteret for et oplæg, som senere af ledelsen
er udmøntet i et administrativt grundlag til
arbejdstidsbestemmelse. Vi opfatter dette
som et diktat fra ledelsen og ikke en aftale,” skriver faglærerne blandt andet og opfordrer ledelsen til at sætte sig tilbage ved
forhandlingsbordet sammen med tillidsrepræsentanterne.
Skolens bestyrelse var ved dette blads
deadline indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 2. maj for at forsøge at
finde en løsning på konflikten. *
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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
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Email: via hjemmesiden
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Kontaktoplysninger
Regionscentrene har åbent for personligt fremmøde i a-kassens kontakttid.
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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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10. klasse på
erhvervsskolen
København:

Det er ikke en løsning for skoletrætte

S

iden efteråret 2010 har Københavns Tekniske Skole (KTS)
haft folkeskolens 10. klasse på skolens afdeling på Rebslagervej. Her kan unge, der er i tvivl om, hvorvidt de skal tage
en boglig eller en erhvervsfaglig uddannelse efter folkeskolen,
prøve begge dele af i 10. Plus, som klassen hedder. Den er bygget op efter den såkaldte 20/20-model, så eleverne får almindelig 10. klasse-undervisning i 20 uger og 20 ugers undervisning i
værkstedsfagene på Bygge og Anlæg.
- Det er et rigtig godt tilbud for dem, som er ved at kløjes i folkeskolen, for de kan lære på en mere praktisk måde. Samtidig giver 10. Plus både adgang til gymnasiet og en fordel, hvis de vælger at søge ind på en erhvervsuddannelse bagefter, siger udviklingschef Tøger Kyvsgaard fra KTS.
Samarbejde med ungdomsskolen
Mens det er KTS’ egne lærere, som står for værkstedsundervisningen, har skolen valgt at bruge lærere fra Københavns Kommunes
Ungdomsskole (KKU) til at varetage undervisningen i de almene fag.
- 10. Plus startede som et forsøg, hvor vi samarbejdede med
ungdomsskolen. Og det samarbejde kørte så godt, at vi gerne ville
fortsætte med lige præcis ungdomsskolen. De er professionelle
og erfarne 10. klasse-folk, så via det samarbejde har vi kvalificerede folk hele vejen rundt, siger Tøger Kyvsgaard.
Det første år var KKU med til at finansiere forsøget, men efter
sommerferien overtog KTS driften, så de ungdomsskolelærere,

der underviser i klassen, nu er udlejet til KTS. Og den ændring
kan lærerne fra ungdomsskolen godt mærke:
- Vi havde mere samarbejde med lærerne på KTS det første
år, hvor vi også var meget til stede i værkstedsundervisningen. Vi
holdt mange møder, hvor vi diskuterede klassen og eleverne. Nu
varetager vi bare den almindelige almene undervisning, fortæller
Søren Strømø, som underviser i dansk og engelsk og også fungerer som en slags klasselærer.
10. Plus er ikke for skoletrætte
Han kan godt se fordelene ved at kombinere det boglige med det
praktiske, men understreger, at 10. Plus bestemt ikke er mindre
krævende end en almindelig 10. klasse. Tværtimod.
- De elever, der vælger det her, skal være skarpe på det håndværksmæssige to dage om ugen og skarpe på det boglige tre dage
om ugen. Det er ikke en løsning for de skoletrætte. Og det er der
desværre alt for mange, som ikke er klar over, siger Søren Strømø.
Han så gerne, at både vejledere og potentielle elever blev klædt
bedre på i forhold til, hvad 10. Plus egentlig kræver, så eleverne
ved, hvad de går ind til, og har motivationen til at gennemføre. Frafald har været et stort problem i de første to år, men på trods af
det bliver der oprettet endnu en 10. Plus-klasse på Rebslagervej
efter sommerferien. Det bliver også muligt at tage 10. klasse på
KTS’ afdelinger i Herlev og Kastrup. *

Fakta
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Flere og flere kommuner flytter folkeskolens 10. klasse til en erhvervsskole eller
deler skoleåret mellem et halvt år i folkeskolen og et halvt år på erhvervsskolen.
Det skal hjælpe eleverne med at finde ud af, om de skal være håndværkere eller
studenter. København og Horsens har gjort det på to forskellige måder.
{ A f S i g n e Lu kows k i }

Horsens:

Eleverne får et super indblik

I

Horsens har erhvervsskolen Learnmark indgået en aftale med
kommunen om at varetage 10. klasse-tilbuddet. Selv om der
her er tale om et mere almindeligt skoleforløb, har erhvervsskolen valgt at tilbyde to forskellige linjer på Step 10: en gymnasielinje og en erhvervslinje. Men valget betyder ikke noget for elevernes muligheder for at komme videre.
- Pensum er det samme på begge linjer, så det handler om,
hvad der interesserer dem mest, når de starter. Rigtig mange flytter sig i løbet af året og finder ud af, at de hellere vil være håndværkere, eller at de godt kan klare kravene i gymnasiet, fortæller
uddannelsesleder Helle Balleby.
En del af noget større
Hun var viceinspektør på kommunens 10. klasse-center indtil sidste sommer, hvor Learnmark tog over. Helle Balleby flyttede med,
og hun er begejstret for de muligheder, det giver at have 10. klasse
på en erhvervsskole.
- Vores elever får et super indblik i alle de uddannelser, vi tilbyder her. Vi kan meget bedre målrette vores undervisning. På 10.
klasse-centeret var vi en meget isoleret niche, nu er vi blevet en
del af noget større.
Ud over almindelig brobygning for alle elever tilbyder Step 10
særlige forløb for elever på erhvervslinjen, hvor de kan prøve kræfter med en række forskellige håndværksfag. For eksempel Terrasseprojektet, hvor eleverne to dage om ugen i løbet af efteråret

Siden 2010 har det været muligt for
kommunerne at indgå samarbejdsaftaler med landets erhvervsskoler
om folkeskolens 10. klasse. Der
findes to varianter: en almen 10.
klasse og en 20/20-model.

I den første køber
kommunen et helt
10. klasse-forløb
på erhvervsskolen.

bygger en terrasse og blandt andet skal lære at lægge fliser, lave
en grill, mure og bygge en pavillon.
Hvilken overenskomst?
De lærere, som tidligere underviste på kommunens 10. klassecenter, er flyttet med til Learnmark i en såkaldt virksomhedsoverdragelse. Det betyder, at de er ansat på samme vilkår, som de var
på 10. klasse-centeret, selv om de har fået ny arbejdsgiver. Hvordan nye lærere skal ansættes, er derimod uklart.
- Vi har spurgt Kommunernes Landsforening om, hvordan vi skal
forholde os, men de vil ikke love os et svar før april 2013, så indtil
videre bliver de ansat på samme vilkår som de virksomhedsoverdragede lærere, og så må vi se, siger Helle Balleby.
Der bliver snart brug for flere lærere på Step 10, for søgningen
til 10. klasse på Learnmark er steget fra 184 elever i dette skoleår til 270 næste år. *

I 20/20-modellen samarbejder
kommune og erhvervsskole om
at give eleverne et tilbud, hvor
de går 20 uger i folkeskolen og
20 uger på grundforløbet på en
erhvervsuddannelse.

I skoleåret 2012/2013 tilbydes almen 10. klasse på fem erhvervsskoler, mens 13 skoler indtil videre tilbyder 20/20-modellen. Endnu flere skoler er i gang med at lave samarbejdsaftaler med lokale folkeskoler om 20/20-forløb
enten i det kommende skoleår eller året efter.

9
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NYT
Indvandrere strømmer på efteruddannelse
Indvandrere fra ikke-vestlige lande og deres efterkommere tager
voksen- og efteruddannelse tre gange så ofte som personer med oprindelse i Danmark, skriver Fagbladet 3F.
Indvandrere fra ikke-vestlige lande, der også er medlemmer af 3F,
bruger voksen- og efteruddannelse dobbelt så meget som danske 3F'ere.

Erhvervsskoler må ikke udelukke svage elever
Det er ikke lovligt, hvis en erhvervsskole udelukker en elev fra grundforløbet, udelukkende fordi eleven er fagligt svag. Det fastslår Folketingets Ombudsmand.
”Det er klart, at nogle elever er fagligt svagere end andre. Og jeg har
forståelse for de problemer, som det kan give at skulle undervise elever, der efter skolens opfattelse er meget svage. Men reglerne er efter
min opfattelse entydige,” mener ombudsmanden.
En elev blev udelukket fra en teknisk skole, der mente, at eleven havde så svage faglige kvalifikationer, at han ikke ville kunne gennemføre
grundforløbet. Da eleven bad Ministeriet for Børn og Undervisning om
hjælp, var svaret, at ”skolen har truffet en velbegrundet afgørelse med
hensyn til dine muligheder for at gennemføre”.
Men der er ingen regler, der giver skoler den mulighed. Så da ombudsmanden gik ind i sagen, henviste ministeriet til en ”ulovbestemt
retsgrundsætning” om, at ”ingen er forpligtet til det umulige”. Men det
kan man ikke bare, når det drejer sig om erhvervsuddannelser. Ombudsmanden understreger, at han ikke har undersøgt reglerne for andre ungdomsuddannelser.

31 %

Så meget faldt antallet
af kursister på AMU i
2011 – nemlig med
326.000 kursister. Ifølge AMU-forstandernes
formand Lars Bo Breddam er det nedskæringer og krisen, der ligger
bag.
Antal kursister i de
seneste otte år:
2004: 592.824
2005: 614.956
2006: 632.330
2007: 631.552
2008: 755.068
2009: 1.049.015
2010: 1.042.180
2011: 715.992

{ A f Lu c as Vag n En g e l l }

Lønstigninger i staten
Lærere på erhvervsskoler, VUC og produktionsskoler har fået et lille lønhop.
Den 1. april steg lønnen for statsansatte nemlig med 1,31 procent. Det er
lidt mindre end forventet ved overenskomstforhandlingerne i 2011, hvor man
kalkulerede med en stigning på 1,67
procent. Men lønudviklingen på det private arbejdsmarked har været mindre
end ventet, og derfor er lønstigningen
for statsansatte blevet nedjusteret via
den såkaldte reguleringsordning.

6,2 mia. kr.
har PFA tjent på investeringer til sine
pensionskunder i årets første måneder. Samtidig voksede kundernes indbetalinger næsten 20 pct. til 5,3 mia. kr.

Fra slemt til værre
Praktikpladssituationen er gået fra slemt til værre. I januar i år manglede 9755 unge en praktikplads. Det er 22 procent flere end året
før.

ko

Sig nej til mange
enkelte forsikringer
Elektronikforsikring dækker apparater op til 5 år. Tegnes som tillæg til indboforsikring med elskadedækning.
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ALLE DINE
FORSIKRINGSBEHOV
SAMLET I EN APP!

Kære medlem
Vi har lavet en app til dig, så du nu kan have LB med dig i lommen døgnet rundt og verden rundt.
Adgang til Mit LB. Med den nye LB App kan
du bl.a. få adgang til “Mit LB”, hvor du nemt og
hurtigt kan danne dig et overblik over dine forsikringer, skadehistorik og justere på forsikringen,
så den dækker dine behov.
Hjælp til rejsen. Vi er også med dig, når du rejser,
og har gode råd og vejledning til, hvad du skal
gøre, hvis du f.eks. bliver syg, mister din bagage
eller bliver udsat for tyveri.

LB_APP_UDDANNELSESBLADET_178x223_5_2012.indd 1

Download app’en. App’en er udviklet til både
Apple og Android telefoner. Du kan hente den
ved at scanne QR koden, eller ved at downloade
den fra App Store eller Android Market.
Læs mere om app’en og dens fordele på
www.lb.dk/app
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Vi skal kratte
i det, der ikke virker
Ungdomsskolen er de seneste 10 år blevet en institution, de fleste vil
samarbejde med. Det skaber nye ambitioner.
{ A f H e i d i K v i stg aa r d G üt t l e r – F oto : M i k k e l Øst e r g aa r d }

D

er er udsyn over byen her fra fjerde
sal, hvor to jakkeklædte herrer tager imod til en snak om, hvor ungdomsskolen befinder sig i dag.
Kim Brynaa er leder af Danmarks største ungdomsskole: KKU, Københavns Kommunes Ungdomsskole. Frank Størup er udviklingschef samme sted og har desuden
været formand for Ungdomsskoleforeningen. Det er altså et par ungdomsskoleerfarne herrer, vi har sat stævne.
Ambitionerne fejler intet. Udsigten over tagene og de luftige rum svarer fint til begges
tanker om, hvor ungdomsskolen er på vej hen:
- For 10 år siden ville vi være den foretrukne samarbejdspartner, når vi taler uddannelsestilbud til unge. Der er vi nu. Nu
skal vi måske kratte i det, som ikke virker.
Udfordre og udvikle pædagogikken hos
dem, vi samarbejder med – for eksempel
folkeskolen, siger Kim Brynaa.
Frank Størup supplerer:
- Der er kæmpe udfordringer i folkeskolens udskoling. Tidspunktet, hvor man går fra
barn til ung, er rykket. De problemer, man
før oplevede i syvende, ottende og niende
klasse, finder du nu helt nede i femte eller
sjette klasse. Ungdomsskolen har en særlig erfaring med målgruppen, som er på vej
fra barn til ung, og som ikke synes, skolen
er fed. Den er vores spidskompetence. Måske skal vi ikke længere ”bare” være sam-

arbejdspartnere, men også være med til at
udvikle pædagogikken i folkeskolen.
Ambitionen
Ungdomsskolens pædagogiske pegefinger skal ikke kun sætte aftryk i folkeskolen. Den skal også i højere grad pege på
de steder, hvor det gør ondt – og hvor eksempelvis også erhvervsuddannelserne har
brug for hjælp. Det kunne være til at skabe
et bedre socialt miljø.
- Vi er ikke ”bare” en ungdomsskole. Vi
er en slags ingeniører, som gerne vil bygge
bro og fylde huller. Og så skal vi i højere
grad være udfordreren, som viser nye veje.
Vi skal bidrage med en løsning på problemerne. Det er ambitionen for de næste ti
år, lyder det fra udviklingschefen.
- Der er brug for mere interaktion med
erhvervsuddannelserne, og der er brug
for nytænkning i forhold til overgange og
praksisnær udskoling. Vi skal sidde med,
når skolerne taler strategi og pædagogik,
så vi kan bygge broerne, er budskabet fra
Frank Størup.
Bekymringen
De pædagogiske ambitioner kan ungdomsskolerne meget vel få brug får de kommende år. I hvert fald hvis det billede, som
ungdomsskolelederen og udviklingschefen
tegner, holder stik.

Efter at den foregående regering indførte
ungepakken, som kræver, at 95 procent af
en ungdomsårgang skal tage en uddannelse, er ungdomsskolen blevet et af kommunernes foretrukne redskaber.
Det betyder ifølge Kim Brynaa og Frank
Størup, at ungdomsskolen i stigende grad
modtager ikke-uddannelsesparate elever.
Begge ser det som den største udfordring
for fremtidens ungdomsskole.
- Vi får efterhånden de svageste elever
– grænsende til specialskoleelever – og
det er vi ikke gearede til. Vi kan ikke udelukkende håndtere dem. Vi skal simpelthen have en relativt normalt fungerende
midte. Ellers er der ikke noget at inkludere
de svage i, mener Kim Brynaa.
I Københavns Kommune skal eleverne
visiteres til heltidsundervisningen – modsat tidligere, hvor det var den unge selv eller en forælder, som søgte. Den udvikling
kalder ungdomsskolechefen for ”betænkelig”.
- Vi er vant til at være tjenende ånd over
for de unge, men nu er det udelukkende på
Ungdommens Uddannelsesvejlednings anbefalinger. Det er systemet, der bestiller,
ikke de unge. Det er skidt, for det er de unges motivation, som er hele drivkraften, siger Kim Brynaa og uddyber:
- Eleverne drukner næsten i uddannelsesplaner. Vi kan godt frygte, at man på

uddannelsesbladet 05-12

Den
kommunale
ungdomsskole
• D
 er er i alt 103
ungdomsskoler i landets 98
kommuner, og 40 procent
af de unge bruger dem. Den
primære målgruppe er 1418 år, men statistikken
viser, at eleverne bliver
yngre og yngre. Andelen af
unge under 14 år er steget
fra knap 21 pct. i 2002/03
til nu 28 pct., mens de
14-17-årige udgør 67 pct.
• K
 ommunerne bestemmer
selv indholdet inden for
ungdomsskolelovens
overordnede rammer.
Ungdomsskolen blev
oprettet i 1942 for at tilbyde
undervisning til unge
ufaglærte, så de ikke blev
tiltrukket af ”syge ideer”,
som det blev formuleret
med henvisning til den
politiske situation.
• I følge loven skal
ungdomsskolen tilbyde
almen, special- og
prøveforberedende
undervisning samt
undervisning særligt
tilrettelagt for unge
indvandrere i dansk sprog
og samfundsforhold.
Kommunen kan beslutte,
at ungdomsskolen
også skal tilbyde
heltidsundervisning, klub
m.m.
• S
 idste år var der
166.726 cpr-elever i
ungdomsskolen, heraf 3183
i heltidsundervisningen.
Kilde: www.uvm.dk,
Ungdomsskolehåndbogen 2009/09
samt Ungdomsskoleforeningens
ungdomsskolestatistik 2010/11.

Ungdomsskolechef Kim Brynaa
(th.) og udviklings- og souschef
Frank Størup har gennem 10
år budt samarbejdspartnere
indenfor. Nu vil de udfordre og
udvikle deres pædagogik.
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grund af ungepakken glemmer den pædagogiske opgave, så længe man bare får den
unge placeret.
Opgaven
Frank Størup er så enig, at han nærmest hopper på stolen. Han mener, der er en tendens
til, at man giver ikke-uddannelsesparate mere
af det, de ikke vil, frem for det, de har brug for.
- Man siger: ”Anne kan ikke finde ud af
dansk – så hun skal have noget mere dansk”.
Hvor vi siger: Måske skal hun spille trommer
eller klatre på klipper i stedet. Så får hun måske lyst til at lære dansk bagefter. Målet hos os
er stadig, at de unge får en afgangseksamen,
men vores opgave er at finde veje, så eleverne
rent faktisk får lyst til at nå dertil.
Ungdomsskoleinspektøren uddyber:
- Der er en udbredt fare for, at man på uddannelsesområdet gentager den fejlslagne indsats fra beskæftigelsesområdet. Man siger, at
eleverne er problemet – ligesom man har sagt,
at de ledige er problemet. Men er det ikke skolerne, som burde tilpasse sig elevernes livssituation? spørger Kim Brynaa.
Særkendet
Evnen til at tilpasse sig er et af ungdomsskolens
særkender, hvis man spørger herrerne på KKU.
- De unge, som går hos os, stemmer med
fødderne. Laver vi noget, som ikke er godt nok,
bliver de væk, fortæller Kim Brynaa.
Derfor bliver der hele tiden nedlagt hold,
oprettet nye og justeret i eksisterende. Det
sker både ud fra et økonomisk og et ideologisk perspektiv.
- Vi skal være et stillads, der bliver bygget
op omkring den unge. De er i et særligt kapitel
i deres liv. Vi skal hjælpe dem til at finde flere
veje – ikke kun én. Det er det, vi er optaget af,
understreger udviklingschefen.
- Livet asfalteres, mens man lever det. At
se ud i fremtiden og vælge én vej er en fiktion
for mange unge, som bare prøver at navigere
i perioden mellem barn og ung. Derfor skal vi
bygge, mens vi underviser. Og rive ned, hvis det
ikke virker. Vi er styret af, at vi kan omstille os
og tilbyde noget til hele paletten af unge. Ellers overlever vi ikke - hverken økonomisk eller som idé. *

Lærerne gør
undervisningen
til noget
særligt
Udsatte unge er glade for ungdomsskolens
heltidsundervisning – og for lærerne.

{ A f H e i d i K v i stg aa r d G üt t l e r }

L

ærerne er ungdomsskolens saft og kraft. Deres engagement og interesse giver udsatte og skoletrætte unge lyst til at gå i skole igen. Det
viser en rapport, som Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, lavede i 2010.
Eleverne har ofte personlige, sociale eller faglige problemer. I ungdomsskolen møder de lærere, som arbejder målrettet på at få gode relationer til
dem og at få dem til at føle sig godt tilpas, viser EVA’s rapport.
De interviewede elever oplever at have en særlig relation til lærerne, og
det er netop den, som er med til at gøre heltidsundervisningen til noget særligt – og godt. Eleverne fornemmer tydeligt lærerens interesse og engagement og ser læreren som et holdepunkt.
For lærerne er relationen en forudsætning for læring, og det er måske
grunden til, at eleverne på 83 procent af heltidstilbuddene i undersøgelsen
har fået lærerens private telefonnummer, og at mange af dem bruger det. Den
gode relation slutter ikke, når klokken ringer ud.
Evalueringen af ungdomsskolens heltidsundervisning kan hentes på eva.dk
– klik Udgivelser – klik Grundskole – rul ned til 2010. *

Ungdomsskolens heltidsundervisning:
•	Blev oprettet i 1975 som et kommunalt alternativ til folkeskolens ældste
klasser, da undervisningspligten blev udvidet fra syv til ni år. Den adskiller
sig fra folkeskolen ved i særlig grad at inddrage praktik og at kombinere
værksteds- og aktivitetsbaseret undervisning med den boglige.
• Der er færre elever pr. lærer end i folkeskolen.
•	Det er intet krav, at lærerne er læreruddannede – men de fleste er. Knap hver
femte har en erhvervsuddannelse. Både ledere og lærere lægger i rapporten
vægt på, at lærerens personlige kompetencer er de afgørende.

4,45%
Billån

, kun

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

Kan du spare penge på
dit billån?

variab

*

el ren
te

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

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

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

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

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

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

i samarbejde med
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Kompasset
viser de unge vej
Randers Kommunes Ungdomsskole forsøger at få børn og
unge, som er ved at ryge ud af folkeskolen, på ret kurs. Efter et
ophold i Kompasset er de fleste klar til folkeskolen igen.

{ A f H e i d i K v i stg aa r d G üt t l e r - foto h e l e n e b ag g e r }
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uften af karry kilder i næsen. Eleverne i Kompasset er netop færdige
med at spise. De har selv været med
til at handle, tilberede og spise maden sammen med de voksne i Kompasset – et af fem
målrettede tilbud under heltidsundervisningen i Randers Kommunes Ungdomsskole.
Eleverne kommer primært fra femte,
sjette og syvende klassetrin, og tilbuddet
opstod, da kommunen for godt tre år siden
undersøgte, hvornår store fraværs- og trivselsproblemer opstår i folkeskolen.
Man fandt ud af, at det fravær og den
manglende trivsel, som man tidligere først
mødte i udskolingen, nu opstår tidligere.
Målet med Kompasset er derfor at hjælpe
netop denne målgruppe og give dem evner
og lyst til at fortsætte i et almindeligt folkeskoletilbud. Men hvordan?
Det er ikke eleven, men omstændigheden
Der er mere privat hjem end skole over Kompassets lokaler. I indgangspartiet hænger
indrammede portrætbilleder af eleverne.
Planter, farverige malerier, sofakroge og
sækkestole danner rammen, og dansklokalet ligner mere et teenageværelse end
et undervisningslokale. Det er helt bevidst.
- Eleverne har ekstremt dårlige erfaringer med sig. Ligner det en skole, er de stået
af. Vi forsøger at ændre på rammerne, omstændighederne og undervisningsmiljøet, så
de synes, her er rart at være. Det er første
skridt, fortæller underviser Claus Røjkjær.
Eleverne får ikke lektier for, de kan tage
en pause, når der er behov for det, og de bliver undervist i to små grupper på højst fem
elever. Der er altid tre voksne til de cirka 10
elever i tilbuddet. Flere går i såkaldte kombiforløb, hvor de en del af tiden er på deres
oprindelige skole.
- Typisk er der hverken tale om elever,
som ikke kan være med rent fagligt, eller
som er umotiverede. Min oplevelse er, at
de er motiverede, når vi ændrer på de omstændigheder, som gør, at de ikke kunne
trives i deres skole, fortæller Claus Røjkjær.
Det kan for eksempel være måden, de
lærer på – de såkaldte læringsstile. Eller de
kan have problemer med støj, store grupper eller sociale kompetencer. I Kompasset lærer de både, hvordan de kan håndtere deres særlige behov, de får et fagligt
løft og indhenter det, de er kommet bagud

på grund af deres fravær, og de lærer at
begå sig socialt.
Det positive opkald
Når en elev har haft en virkelig god dag,
ringer lærerne ofte til forældrene. De formidler succeshistorier.
- Forældrene har også været meget
igennem og har måske følt sig kørt ud på
et sidespor. Når skolen ringer, plejer det at
være dårligt nyt. Vi prøver at skabe ”Det Positive Opkald”. Vi ringer, når de har særlig
grund til at være stolte. Så får vi efterhånden ændret forældrenes association, fortæller Claus Røjkjær.
Kontaktlærerne tager også på hjemmebesøg, når eleven har gået i Kompasset i en
til to måneder. Her taler de om det faglige
standpunkt og om forældrenes oplevelse af,
hvordan Kompasstarten påvirker den unge.
- Forældrene er vores vigtigste samarbejdspartner. De skal give os de små, værdifulde oplysninger, som kan få eleven videre. Det sker kun, hvis vi har skabt en god
og positiv relation til dem.
Ofte er der også behov for, at familien
som helhed får noget støtte. Det kan Kompasset blandt andet hjælpe med i kraft af
deres tværfaglighed. I tilbuddet har man
ansat undervisere med forskellige fagligheder, nemlig en socialrådgiver, en socialpædagog og to lærere.
Det giver ifølge lederen af heltidsundervisningen, Steffen Andersen, en særlig dy-

namik og langt bedre muligheder for at lave
en helhedsorienteret indsats.
Det er forskelligt, hvor lang tid eleverne
har behov for at være i Kompasset. Men
størstedelen af dem ender efter et ophold
i Kompasset med at finde sig til rette i et
almindeligt skoletilbud.
Hverken fritidshjem eller specialskole
Der er elever, Kompasset ikke kan hjælpe.
Nogle skal videre til specialtilbud, fordi de
har særlige behov, som folkeskolen ikke kan
rumme. De kan være i Kompasset, mens de
bliver udredt af eksempelvis børne- og ungepsykologer. Kompasset er ikke en specialskole for de allersvageste, men en skole
for almindelige elever med særlige omstændigheder.
- Det gælder om at møde eleverne, hvor
de er. Det er intet fritidshjem. Det er en skole
med undervisning. Men eleverne er smuttet, hvis der dufter af skole. Så må vi møde
dem der. Det er bedre, de får en rutine med
at komme hver dag og lære lidt ad bagvejen, end at de står udenfor og kigger ind. Vi
må starte et sted, siger Steffen Andersen.
Claus Røjkjær supplerer:
- Vi spørger: ”Hvad har du lært i dag?”
Det ved de måske ikke. Så taler vi om det,
og de finder ud af, at de faktisk lærte nogle
engelske ord, da vi hørte rap – og at det
ikke gjorde ondt. Så forstår de efterhånden, at det ikke er så slemt at lære noget. *

Dagligdagen
•

08.00: Underviserne møder ind. Holder samling.

•

08.15: Eleverne møder og spiser morgenmad med de voksne.

•

08.45: Unge og voksne går en tur i nærområdet.

•

09.00: Undervisning i små grupper med op til fem i hver. Der er pauser efter behov.

•

12:00: Frokost. Eleverne spiser med de voksne. En gang om ugen er det varm mad.

•	Efter frokost er der forskellige aktiviteter på forskellige dage, fx ungemøder, hygge med
brætspil, fodbold, ture eller lignende, idræt eller dokumentar. Eleverne har fri 13.30.
•	13.30-14.00: Underviserne holder samling og taler om dagen og morgendagen.
Hver elev får en primær og en sekundær kontaktlærer, som fungerer som tovholder i forhold
til forældre, kommune og den skole, de kommer fra og gerne skulle tilbage til. De er
indskrevet på deres oprindelige skole, mens de går i Kompasset.
Eleverne undervises dagligt i dansk, matematik, hjemkundskab og idræt samt individuelt
og emneorienteret i natur og teknik, engelsk og værkstedsfag.
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Uddannelse
koster blod, sved og
36.000 kroner
Det er obligatorisk for nye undervisere på sprogcentre at uddanne sig til lærer
i dansk som andetsprog. Uddannelsen får stor ros, men lærere og tillidsfolk
kritiserer, at nogle selv skal betale op til 36.000 kroner for den og må følge
undervisningen i fritiden.
{ A f M i k k e l Kam p }

V

il du have jobbet, må du finde dig
i at betale 36.000 kroner af egen
lomme og bruge et årsværk af din
fritid på at uddanne dig. Sådan er betingelserne for nye lærere på mange af landets sprogcentre.
For at blive underviser på et sprogcenter skal man uddanne sig til lærer i dansk
som andetsprog. Har man ikke uddannelsen i forvejen - hvilket de færreste har - kan
man få dispensation og tage den hen over
de tre første år, man er ansat.
Det gør nye lærere landet over, men
der er stor forskel på deres vilkår. Det er
ikke lykkedes Uddannelsesbladet at finde
sprogcentre, hvor lærerne får fri til at studere. Men lærere på Dansk Flygtningehjælps Lærdansk-centre slipper for at betale 36.000 kroner for fire moduler på uddannelsen. Så heldige er de nye lærere på
for eksempel Sprogcenter Nordsjælland og
Københavns Sprogcenter ikke.
- De er under et hårdt arbejdspres med
et nyt job og studier i fritiden, som de oven i
købet selv skal betale. De har mulighed for
at gå på nedsat tid, mens de tager uddannelsen, men så er det ofte svært for dem at
få økonomien til at løbe rundt. Fra centralt

hold burde man lave en regel om, at nyansatte får tid til at tage uddannelsen, og at
skolen skal betale den, siger Anne Hoffmann, der er tillidsrepræsentant på Københavns Sprogcenter.
For nylig er Anne Kofoed, der er lærer
på Sprogcenter Nordsjælland, blevet færdig med uddannelsen. Hun bekræfter, at
det kan være hektisk med et fuldtidsarbejde og studier ved siden af.
- Problemet er, at man ikke kan slippe
udenom. Selv om man har undervist i sprog
på et gymnasium og har pædagogikum, skal
man tage uddannelsen, siger hun.
De studerende bliver klogere
Anne Kofoed er dog positiv over for det
faglige indhold.
- Man bliver helt sikkert klogere. Jeg har
fået en teoretisk ballast til at forstå mennesker fra andre kulturer. Det har jeg blandt
andet brug for, når jeg underviser østeuropæere, der har en anden pædagogisk tilgang til læring end danskere, fortæller hun.
Også formanden for Uddannelsesforbundets sektion for lærere i dansk som andetsprog er positivt stemt.
- Uddannelsen har givet undervisnin-

gen i dansk som andetsprog et kvalitetsløft og på sin vis gjort det til et fag. Tidligere kunne alle mulige undervise i dansk
som andetsprog. Samtidig er uddannelsen
med til at fastholde lærernes lønniveau, siger Anna Birke, der underviser på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter.
Hun så også helst, at lærerne ikke selv
skulle betale.
- Ideelt set ville jeg ønske, at uddannelsen blev finansieret af staten, og at det var
bestemt fra centralt hold, at lærerne skulle
have tid til studierne i arbejdstiden.
Historisk betinget
Når lærerne de fleste steder selv skal betale, er det delvist historisk betinget, mener
Poul Neergaard, der er forstander for Københavns Sprogcenter og formand for Foreningen af ledere ved danskuddannelser.
- Uddannelsen er en del af ansættelsesgrundlaget, og derfor har man ansat folk,
som har uddannelsen, ligesom man på en
folkeskole ansætter lærere, der har gået på
seminariet. Det kræver jo en dispensation
at ansætte folk, der ikke er begyndt på uddannelsen, siger han.
De senere år er der sket et skred i bran-
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chen, hvor nogle skoler er begyndt at betale og andre er fulgt efter.
- Lærerne synes selvfølgelig, det er
en god ide, men man skal huske at se
det som en brik i et større spil. På skoler,
der ikke betaler uddannelsen, får lærerne
måske andre goder, understreger han.
Ikke styr på studieordningen
Det er dog ikke kun vilkårene, sproglærerne kritiserer. Flere studerende er kritiske over for, hvordan uddannelsen bliver administreret på DPU og Københavns
Universitet. En af dem er Anne Kofoed,
der færdiggjorde studiet i januar 2011,
men taler på vegne af flere, der stadig
har deres gang i auditorierne. Hun efterlyser, at de ansatte får bedre styr på studieordningen.
- Vi kunne spørge otte forskellige ansatte og få otte forskellige svar. Vi fik for
eksempel at vide, at vi skulle aflevere en
rapport to uger efter, vi havde været i praktik. Bagefter fik vi at vide, at det ikke var
rigtigt. Der er for mange modstridende
informationer, hvilket giver forvirring, for
hvem skal man tro på? spørger hun.
Det har lærere, der arbejder på fuld tid
ikke lyst til at bruge deres tid på.
- De kommer for at få undervisning. De
skal ikke den ene gang efter den anden
bruge de første 20 minutter af en forelæsning på at få afklaret, hvad der står i
studieordningen. Det bliver man træt af,
siger Anne Kofoed.
DPU har haft problemer med de administrative systemer og informationsgangene, forklarer Karen Lund, der er professor i dansk som andetsprog.
- Det skyldes blandt andet fusionen
med Aarhus Universitet og indførelse af
et nyt it-administrativt system, som har
givet visse dele af organisationen store
problemer. Der har været prop i informationsudvekslingen mellem masteradministrationen og såvel studerende som undervisere og fagligt ansvarlige, siger hun.
Der skulle dog være styr på problemerne nu.
- Jeg kan kun beklage de noget tumultariske forhold. Som altid er studerende velkomne til at henvende sig til mig
med faglige spørgsmål og problemstillinger, siger hun. *

Her betaler skolen
Dansk Flygtningehjælps sprogskoler betaler nye fastansatte læreres
uddannelse i dansk som andetsprog. Hvorfor?
- Det er en del af vores samlede rekrutteringsprogram. Vi tror, vi kan tiltrække
de bedste ansøgere på den måde. Vi begyndte på det i områder, hvor vi havde
svært ved at rekruttere, men siden har vi bredt det ud til alle skoler.
Til gengæld får medarbejderne ikke mulighed for at studere i
arbejdstiden. Hvorfor?
- En del af vores medarbejdere går på nedsat tid i perioder eller tager en kortere orlov, og vi sørger for at planlægge undervisningen på skolen, så de kan
følge studierne. Vi har ikke generelt nedsat tid for lærere, der er i gang med
at uddanne sig. Det er et spørgsmål om, hvor langt vi vil strække os. Vi betaler uddannelsen, og de giver noget af deres tid. Det er en fair deal, som vi generelt oplever tilfredshed med.
Gerhard Korbo,
leder af danskundervisningen på Dansk Flygtningehjælps sprogskoler

Her betaler skolen ikke
Sprogcenter Nordsjælland betaler ikke nye læreres uddannelse i dansk
som andetsprog. Hvorfor?
- Det er en grunduddannelse, som man skal have gennemgået for at blive ansat. Det kan man vælge at dispensere fra, hvis de tager uddannelsen i løbet
af de første tre år. De seneste medarbejdere, vi har ansat, har enten taget uddannelsen, inden de kom, eller de har været i gang med den. Vi har dog besluttet at betale det sidste modul, hvis vi skulle ansætte nogen, der skal tage
uddannelsen.
I giver ikke nye medarbejdere mulighed for at tage uddannelsen i
arbejdstiden. Hvorfor?
- Igen er det, fordi vi betragter det som en grunduddannelse, man skal have
gennemgået for at blive ansat. Vi laver dog plads i skemaet, så folk kan vælge
at starte på nedsat tid, hvis de gerne vil have tid til studierne.
Walther Jeppesen,
forstander, Sprogcenter Nordsjælland

Uddannelsen
Lærere på sprogcentre er typisk seminarie- eller universitetsuddannede.
Uddannelsen i dansk som andetsprog er obligatorisk for nye undervisere på sprogskoler. Skolen kan dog søge om dispensation for reglen. I så fald skal den nye lærer tage
uddannelsen i løbet af de første tre års ansættelse.
Uddannelsen består af fire moduler og fylder et årsværk.
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VERDEN
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{ A f S i g n e Lu kows k i – Foto : H u n g T i e n V u }

I praktik på

På Fyns Laksefisk er der både plads til uafklarede unge og til dem, der
allerede har lagt sig fast på en fremtidig karriere. Og der er meget at vinde ved at
have lærlinge på en produktionsskole.

D

e store anlæg er næsten tømt for
fisk, kun nogle enkelte kar indeholder de sidste rester af dette års produktion. Resten er allerede blevet sat ud i
de danske åer og søer. I klækningsrummet
sørger Pernille for, at næste års bestand
trives, mens Monika gør det store yngelanlæg klar. Begge piger er i gang med at
uddanne sig til dyrepasserassistent på erhvervsskolen Hansenberg i Kolding, og de
er i praktik på Fyns Laksefisk.
Men det er ikke noget helt almindeligt
praktiksted. Fyns Laksefisk er et værksted
på Elsesminde, Odense Produktions-Højskole, så ud over tre andre lærlinge og en
fiskemester, er her også 12 produktionsskoleelever og deres værkstedslærer.
- Det er meget berigende at arbejde
sammen med mennesker, som er forskellige steder i deres liv. Det giver nogle spændende udfordringer og var en af grundene
til, at jeg søgte jobbet som fiskemester, fortæller Linda Bollerup Høeg.

Som fiskemester har hun det overordnede
ansvar for fiskene og for undervisningen af
lærlingene, mens værkstedslærer Karsten
Bangsgaard skal sørge for at holde snor i
produktionsskoleeleverne. I praksis lapper opgaverne dog ofte ind over hinanden.
Rengøring, rengøring og mere rengøring
Micha Møller viser hjemmevant rundt på
Fyns Laksefisk og fortæller om det daglige
arbejde med at passe fiskene. De skal fodres, vejes og måles, der skal samles døde
fisk sammen og tages vandprøver, og så
skal anlæg, kar, render, filtre og madbeholdere renses.
- 90 procent af ens arbejde består af
rengøring. Men sådan er det at være dyrepasser, siger hun.
Micha Møller var egentlig ikke specielt
interesseret i fisk, da hun startede på uddannelsen, men det er hun blevet hen ad
vejen. Og hun er glad for det praktikforløb,
hun har haft på produktionsskolen.

- Jeg lærer rigtigt meget her. Vi har meget mere ansvar, end man har andre steder, fordi vi også skal tage os af produktionsskoleeleverne. Jeg synes, det er rigtig hyggeligt at arbejde sammen med dem,
selv om man indimellem er nødt til at være
efter dem, fortæller hun.
Om lidt over en måned er Micha færdiguddannet, men hun er bestemt ikke færdig
med fisk. Drømmen er et job på Danmarks
Akvarium, hvor hun også har været i praktik i en kort periode.
Fra elev til lærling
Johan Boysen Arnoldus er kravlet ned under det store rensningsanlæg, hvor han er
i fuld gang med at rengøre filtrene. Han er
startet i praktik på Fyns Laksefisk i midten
af januar og er tidligere elev på produktionsskolen. Det var, mens han var på værkstedet, han fandt ud af, at han gerne ville
være dyrepasser. Men da han var færdig med
grundforløbet, stod han uden praktikplads.

produktionsskolen
Produktionsskolen sørger for at
fiskene bliver behandlet ordentligt
ved at have dyrepasserlærlinge fra
den tekniske skole i Kolding
i praktik.

- Jeg søgte en plads her, men fik den
ikke. Så kom jeg tilbage på skolen som
elev og kæmpede for at få den næste ledige praktikplads. De andre lærlinge lærte
mig en masse, og de anbefalede mig, da
jeg søgte igen, fortæller han.
Overgangen fra produktionsskoleelev til
lærling har dog ikke været helt let.
- Man skal lige vænne sig til at være lærling og pludselig skulle bestemme over de
andre elever, siger Johan Boysen Arnoldus.
Johan er ikke den eneste, som har taget
skridtet fra elev til lærling. Og det er en af
fordelene ved at tilbyde praktikforløb på en
produktionsskole, mener Karsten Bangsgaard. Lærlingene kommer til at fungere
som en slags rollemodeller, som eleverne
kan spejle sig i.
Fisk skal passes året rundt
Eleverne på produktionsskolen står ellers
ikke ligefrem i kø for at få en plads på Fyns
Laksefisk.

- Mange tror, at de kun skal være her
et par uger, indtil der bliver plads på et andet værksted, men de fleste ender alligevel
med at blive, fortæller Karsten Bangsgaard,
som også har et bud på, hvorfor de bliver:
- Vi har en meget konkret produktion
på det her værksted og en masse opgaver, som bare skal løses hver dag. Samtidig bruger vi meget tid på at opbygge elevernes sociale kompetencer, og mange får
rigtig gode venner, mens de er her.
Fiskene skal passes hele året rundt,
og det betyder, at både elever og lærlinge
også skal bruge nogle af deres weekender
på skolen. En weekendvagt tager typisk tofire timer per dag, og de timer kan eleverne
afspadsere på et andet tidspunkt.
- Der er altid en lærling og to-tre elever på en vagt, og de starter med at spise
morgenmad sammen, inden de går i gang
med opgaverne. Der er faktisk mange, som
godt kan lide at have weekendvagter, fordi
de så kan spare timer sammen til at holde

fri på et andet tidspunkt, fortæller Karsten
Bangsgaard.
Vokser med opgaven
At have lærlinge er ikke noget nyt for produktionsskolen, det har der været de seneste tyve år. Og skolen har et godt samarbejde med Hansenberg – den tekniske
skole i Kolding – hvor alle de nuværende
lærlinge kommer fra. Værkstedslæreren
og fiskemesteren er enige om, at det giver både produktionsskoleelever og lærlinge meget at gå sammen på værkstedet.
- Der er et godt samarbejde mellem lærlinge og elever. Og efterhånden som lærlingene bliver mere og mere selvkørende,
bliver de også bedre til selv at sætte eleverne i gang, fortæller Karsten Bangsgaard.
- De lærer rigtig meget af at have elever med ude, og man kan se, at de virkelig
vokser med opgaven, supplerer Linda Bollerup Høeg. *
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Pausen

Jalousi koster smukke kvinder jobbet
Er du smuk og kvinde, så lad være med at
sende et billede af dig selv, når du søger
job. Smukke kvinder sorteres nemlig ofte
fra i virksomhedernes HR-afdelinger, skriver Harvard Business Review.
HR-afdelinger er i stigende grad domineret af kvinder. Og et forskningsprojekt
viser, at kvindelige HR-ansatte fravælger
de smukkeste ansøgere af samme køn på
grund af jalousi.
Smukke kvinder, der blev vurderet af et
panel, fik seks procent færre henvendelser

med henblik på ansættelse i forhold til almindeligt udseende kvinder, viser forskningen.
Kvinder, der ikke sendte et foto med ansøgningen, fik hele 23 procent flere henvendelser end smukke kvinder.
Til gengæld er det en fordel for smukke
mænd at vedlægge et foto – af nøjagtig
samme grund: HR-afdelingerne er domineret af kvinder.
Det er den israelske forsker Ze'ev Shtudiner, der har udarbejdet forskningsprojektet på Ariel University Center. Hans forsk-

ning viser også, at arbejdspladser, hvor HRafdelingen er domineret af kvinder, gør sig
selv en bjørnetjeneste. Jalousi kan nemlig
koste kompetente dygtige medarbejdere,
der alene fravælges på grund af deres attraktive udseende.
Kilde: avisen.dk
PS. Til vore yngre læsere: en bjørnetjeneste er det
modsatte af en god tjeneste – altså noget skidt.
PPS. Til vore ældre læsere: mange unge mennesker
tror, at en bjørnetjeneste er en særlig stor tjeneste,
fordi en bjørn er et stort dyr – altså noget godt.

Løsningen kan ses på www.uddannelsesforbundet.dk
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Tegning: Niels Bo Bojesen
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Blandt de unge, som afsluttede en erhvervsfaglig uddannelse i 2010,
havde næsten hver femte i forvejen en ungdomsuddannelse.

Sudoku LET

Sudoku svær

Løsningerne kan ses på www.uddannelsesforbundet.dk
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DEn vanskelige
situation

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

”Jeg følte, jeg
befamlede hende”
En pige i 10. klasse på Helsingør Ungdomsskole gik amok og ville tæske en
anden elev. Lærer Anders Bangert blev nødt til at holde pigen fast i længere tid
for at beskytte den anden. Situationen var ubehagelig, for han følte,
at han overskred pigens grænser.

{ A f M i k k e l Kam p }

L

ærer Anders Bangert står i et køkken på Helsingør Ungdomsskole og
smører sandwich sammen med en
gruppe elever fra 10. klasse. Pludselig vil
en pige tæske en anden pige, fordi hun har
fortalt hendes kæreste, at hun havde røget hash. Kæresten har tidligere gjort det
klart, at han ikke vil være kæreste med en
hashryger, og udsigten til et forlist forhold
får eleven til at gå amok.
Hvad skete der?
- Pigen ville slå den anden til plukfisk. Der
opstod en hysterisk situation. Pigen skiftede mellem gråd, at smide med ting og at

råbe, at hun ville slå den anden ihjel. Den
vrede pige var i køkkenet med mig, mens
den anden stod ude på gangen. Da pigen
ville forlade køkkenet for at banke den anden, var jeg nødt til at fastholde hende meget kontant. Normalt ville vi lade hende gå,
men det kunne jeg ikke i dette tilfælde, fordi
hun uden tvivl ville skade den anden. Hun
prøvede at vriste sig fri og slog på mig. Slagene opfattede jeg ikke som et angreb på
mig, men mere som desperation.
Til sidst måtte jeg lægge hende ned og
holde hende, og efter et stykke tid kom andre lærere også til. Vi prøvede flere gange
at lade eleven slippe fri, men hver gang for-

søgte hun at få fat i den anden pige. Til sidst
blev den anden pige kørt væk fra skolen, og
så kom der ro på situationen. I alt varede
det nok omkring 50 minutter.
Hvad gjorde situationen særligt vanskelig?
- Jeg har før stoppet slåskampe og lagt mig
imellem elever. Jeg var heller ikke bange
og er det generelt ikke i den slags situationer. Vi arbejder meget med relationer i
forhold til eleverne. Det betyder, at de ikke
vil gøre os noget, når det kommer til stykket. Men denne situation var anderledes,
fordi det var en pige. Det har jeg ikke prøvet i mine snart 30 år i skoleverdenen. Jeg
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var nødt til at holde rundt om hende, og jeg
følte, at jeg overskred hendes grænser. Det
var mest følelsen af, at jeg havde befamlet hende, der generede mig. Det var rigtig ubehageligt, men når hun kæmper for
at komme fri, holder man jo så godt fast,
som man kan.
I lang tid efter gik jeg med følelsen af, at
jeg havde gjort noget forkert, selv om jeg
vidste, at jeg havde handlet korrekt.
Hvordan håndterede du det bagefter?
- Vi har fast supervision med en psykolog
cirka en gang om måneden. Samtidig har vi
mulighed for at kontakte psykologen på andre tidspunkter. Det gjorde jeg for at få episoden talt igennem og tale om min følelse
af, at jeg havde overskredet pigens grænser.
Ville du gerne have gjort noget anderledes?
- Det var en fejl, at jeg ikke fik talt med
hende efterfølgende. Jeg havde brug for

at fortælle hende, at jeg havde det dårligt
med det, fordi jeg følte, at jeg havde været grænseoverskridende. Men vi har hilst
pænt på hinanden på gaden siden dengang.
Har du lært noget af episoden?
- Jeg er blevet mere opmærksom på, hvad
der rører sig i gruppen, og griber tidligere
ind, hvis nogen taler grimt om andre. Man
skal holde øje med de små signaler. Når der
er konflikter, bunder det ofte i noget, der
er sket i nattelivet i weekenden. Så kommer det op til overfladen igen om mandagen eller tirsdagen.

Har du
så
og været i en
vanskelig situation?

lig situation i dit
Har du været i en vanske
, hvordan du løste
om
le
arbejde? Ved at fortæl
r
lpe kolleger, der komme
problemet, kan du hjæ
e løste det,
ikk
du
s
hvi
Og
e.
end
ud for noget tilsvar
at løsningen ikke var den
eller hvis det viste sig,
person – en ekspert –
en
vi
er
find
rigtige, så
med gode råd.
me
der kan kom
om et problem eller
le
Har du lyst til at fortæl
så send et par linjer
en vanskelig situation,
esforbundet.dk,
els
ann
til blad@udd
navn
så ringer vi dig op (husk
og telefonnummer).

Hvad skete der bagefter med pigen?
- Ledelsen tog over i forhold til at registrere
episoden og tage kontakt til hjemmet. Socialforvaltningen har også været involveret,
og pigen stoppede på skolen og fik i stedet privat undervisning. Vi accepterer ikke
vold på skolen. *

DIPLOM I
ERHVERVS
PÆDAGOGIK

DIPLOM

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

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

Af Ulrik Bak Nielsen
faglærer på Københavns Tekniske Skole, Frederiksberg
cand.comm. i pædagogik og uddannelsesstudier

At lykkes er at
forstå sammenhænge
Kan man lære et ungt menneske at lykkes? Er det en opgave, en skole kan
eller skal kaste sig ud i? Hvordan kan det i så fald gøres? Det handler som
udgangspunkt om at undervise eleverne i at forstå de sammenhænge, der leder
hen til at blive i stand til at nå i mål med opgaver, planer og projekter.

H

VOR OFTE SKER det, at erhvervsskoleelever forlader
undervisningen med en styrket bevidsthed om, at man
selv kan gøre en afgørende
forskel for sin uddannelse, sine præstationer og sine resultater? Det vil de fleste
faglærere formentlig ikke være i stand til
at svare på, for det spørger man typisk ikke
eleverne om.
I bedste fald får man som faglærer reserveret en smule tid til en hurtigt overstået evaluering - og gerne som en spontan diskussion i klassen eller i form af nogle
åbne spørgsmål i et skema, hvor svarene alligevel er tæt på umulige at arbejde videre
ud fra. Ofte vil man som faglærer primært
måle undervisningens kvalitet og elevernes
præstation ved at vurdere, om eleverne har

deltaget aktivt i undervisningen, løst opgaverne tilfredsstillende og derigennem tilegnet sig noget af det fagstof, man har gennemgået i timerne.
De typiske evalueringer tager gerne afsæt i elevernes oplevelse af undervisningen
som nyttig, og dermed om underviseren og
skolen har præsteret tilfredsstillende. Evalueringens udbredte grundpræmis bliver på
den måde, at underviser og skole er afgørende for elevens præstation, og at det er
underviser og skole, der skal gøre noget
anderledes og bedre, hvis noget ikke har
fungeret for eleverne.
MEN HVAD VILLE der ske, hvis man i stedet præsenterede eleverne for evaluerende
spørgsmål som:
Hvad synes du om din egen præstation?

Hvilken rolle spillede du i gruppearbejdet?
Hvad gjorde du godt?
Hvad kunne du have gjort bedre?
Hvilke problemer og udfordringer mødte
du – og hvordan håndterede du dem?
For rigtig mange erhvervsskoleelever
ville det være noget ganske nyt, at nogen
konfronterede dem med en opfordring til
at reflektere over egen indsats og efterfølgende sætte ord på. Ikke desto mindre er
det allerede i denne refleksionsproces, at
elevens vej mod at lykkes starter.
Eleven vil med den korrekte vejledning
og støtte opdage, at han eller hun rummer
muligheden for at gøre en forskel – både
for sig selv og dermed også i de opgavemæssige sammenhænge og projekter, han
eller hun møder i sit fag, i sin uddannelse
og i andre sammenhænge i tilværelsen.
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SUCCES BLIVER OFTE modstillet fiasko.
På samme måde stilles at lykkes over for
at mislykkes. I disse på samme tid uhensigtsmæssige og unuancerede distinktioner
mister man allerede et flertal af eleverne.
For hvem har lyst til at opleve fiasko? Eller
endnu værre: at være en fiasko?
Men det modsatte af at lykkes er i ovenstående perspektiv ikke at fejle eller at
mislykkes. Den egentlige modsætning til
at lykkes er passivitet forstået som fravær
af handling.
Derfor handler det om at få eleven til at
tænke og opfatte egen succes og det at
lykkes som at nå i mål. Både med de projekter og opgaver, han eller hun stilles over
for af andre eller stiller over for sig selv.
At en elev oplever at mislykkes i undervisningen viser, at de trods alt har mål og
ambitioner for deres virke i faget: at eleven
har satset, ønsket og investeret energi og
kræfter i noget konkret, men endte med at
måtte skuffe sig selv. Den satsning og investering skal der fra skolens og undervi-

serens side reageres positivt på, så eleven
ikke efterfølgende resignerer med en følelse af, at man ikke dur.
I stedet skal eleven guides, så der kommer en realistisk balance mellem elevens
formåen og de satte mål. Den elev, som omvendt intet foretager sig, og som har lært at
navigere uden om krav og forventninger ved
i stedet at gemme sig og kun levere akkurat
det, der kræves for at ”få fred”, vil ikke opleve fiasko, men vil heller ikke få vakt den
lidenskab, der skal sætte skub i fagligheden, begejstringen og lysten til at kaste sig
over nye projekter og opgaver.
Mon ikke de fleste lærere genkender
den karakteristik hos elever?
SOM ERHVERVSSKOLE I almindelighed og
som underviser i særdeleshed kan man
skabe rum for en positiv dyrkelse af elevernes potentiale og ønske om at lykkes.
Det kan være i de ganske konkrete og små
situationer i hverdagen: at komme op om
morgenen, at møde til tiden, at nå de obli-

gatoriske opgaver, at få syv i stedet for fire
i karakter til en prøve osv. Hverdagens små
sejre, kaldes de også ofte.
Men selv de små sejre har en afgørende
betydning for elevens lyst til at sætte nye
og måske lidt større mål: at gennemføre
grundforløbet, få en praktikplads og til slut
at gennemføre uddannelsen med et resultat,
eleven end ikke turde drømme om i starten.
Det handler ikke om evner og talent,
men om at gøre og handle. Elever på erhvervsskoler kan lære at være handlekraftige, strukturerede og selvreflekterende
omkring egen indsats og styrke blandt andet ved at erkende, at barrierer og problemer ikke længere instinktivt skal placeres
hos omverdenen – lærer, skole, system og
samfund – men i stedet omsættes til konstruktive løsningsmuligheder.
Det kræver mentale og fysiske redskaber, der sagtens kan komme på skemaet
på en erhvervsskole - integreret i undervisningen eller som selvstændigt valgfag. *

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
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Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik
– den kompetencegivende pædagogiske uddannelse for lærere
ved erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser
Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik giver dig kompetencer til at undervise på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Uddannelsen kvalificerer dig til selvstændigt at
varetage pædagogiske funktioner som at planlægge, organisere, udvikle og realisere opgaver indenfor undervisning,
læring og didaktik samt udvikle egen praksis.

Uddannelsen sikrer, at du får kendskab til den nyeste viden
på det erhvervspædagogiske område og har fokus på at
binde denne viden sammen med dine undervisningserfaringer. Næste hold starter i september 2012. Der er ansøgningsfrist den 6. august 2012.

Akademiuddannelsen i ungdoms- og
voksenundervisning
– en videregående voksenuddannelse (VVU)
Akademiuddannelsen i Ungdoms- og voksenpædagogik
kan være kompetencegivende til at undervise på erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser.
Uddannelsen sikrer, at du opnår kompetencer til at varetage,
begrunde og udvikle undervisning og anden ungdoms- og
voksenpædagogisk virksomhed.

Uddannelsen henvender sig også til undervisere, vejledere,
mentorer, konsulenter eller kontaktlærer på EGU og på
produktionsskoler, i virksomheder og faglige organisationer,
i integrations- og beskæftigelsesindsatsen, i folkeoplysning
og i sports-, fritids- og kulturlivet. Næste hold starter i september 2012, og der er ansøgningsfrist den 22. juni 2012.

VIA University College samarbejder med det Nationale Center for Erhvervspædagogik (NCE) omkring uddannelsen og
fagområdets udvikling. Ønsker du mere information om uddannelsen se www. viauc.dk/videreuddannelse eller kontakt
chefkonsulent Solveig Brander på mail sb@viauc.dk eller telefon 8755 1833

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 produktionsskolen i Tårnby efter en ny cykel.

Cykelfantasi uden grænser
Sofa-, køkkeneller musikcykel?
Man kan købe eller leje
det hele på det kreative
cykelværksted på
produktionsskolen
i Tårnby.

{ A f H e i d i K v i stg aa r d G üt t l e r
– Foto : M i k k e l Øst e r g aa r d }

”

Kreativ cykeldesign” står der på skiltet
til Fabrikken, som produktionsskolen
i Tårnby også hedder. Bogstaverne er
formet af en gammel cykelkæde og viser
ideen med konceptet.
Det eneste, man ikke kan købe på det lille
cykelværksted, er nemlig noget ”normalt”.
Du kan ikke få lappet din cykel, få udført
reparationer eller købe en almindelig cykel.
Men er du fuld af cykelfantasi, er der
ikke grænser for, hvad eleverne kan lave
til en ret så rimelig pris. Hvad med for eksempel en cykel med raketovn? Det vil sige
en ladcykel med et monterbart køkkenmodul, hvor optænding i en L-formet olietønde
skaber en stikflamme, man kan lave mad
over. Eleverne har både lavet pandekager
og brændte mandler over blusset, og næ-

ste gang vil de forsøge sig med wokmad.
Du kan også bestille en ladcykel med
indbygget stereoanlæg. Eller en cykelbio,
der kan vise film. Eller hvad med en såkaldt
tallbike, som er to sammensvejsede cykler
- en slags dobbelt væltepeter. Dem findes
der et helt undergrundsmiljø omkring, fortæller Andreas Lund, der underviser på den
kreative cykellinje.
I det hele taget er der et hav af aktiviteter,
som Uddannelsesbladets udsendte i hvert
fald aldrig har hørt om før: cykelringridning,
cykelpolo, cyklende skulpturer, bikewar…
Små forandringer giver nyt liv
Reggae og rap danner lydtapet, mens eleverne svejser og diskuterer, hvordan de skal
pimpe – pynte eller udstyre – deres tallbikes

eller monsterbikes (tre cykler svejset sammen). Til ære for fotografen viser de, hvordan de to-tre meter høje cykler fungerer.
- Det er fuldstændig som at køre en normal cykel, griner en af drengene.
- Ja, det bliver først svært, når du skal
af, lyder det tørt fra Simon ”Samson” Madsen, linjens anden underviser.
Alle cyklerne er fremstillet af genbrugsmaterialer fra områdets cykelhandlere eller
fra storskrald. I elevernes hænder får de kasserede dele nyt liv. Og det er egentlig ganske symbolsk for, hvad der sker med dem,
mens de går i værkstedet, mener ”Samson”:
- De gider slet ikke at gå i skole. Men
her vækker vi noget i dem. I starten kan de
næsten ikke tænke én kreativ tanke. Pludselig kører de bare derudaf, når vi opfordrer
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dem til at tænke vildere. Det er som med cykeldelene; med nogle
små forandringer bliver det nyt og fantastisk, siger han.
Eleverne arbejder sammen med underviseren om at udvikle ideer
og starte projekter. De samarbejder i små enheder, og ideen med
projekterne er, at de skal kunne sælges eller lejes ud.
Det er ikke kun cykler, som bliver nye og fantastiske. Eleverne
designer også møbler af cykeldele. En gyngestol med hjul eller en
skraldespand af en bagagebærer for eksempel. Undervisere og
elever er åbne over for de fleste ideer – det skal bare være sjovt
og udviklende for eleverne at lave det.
Om at bestille eller leje en cykel
Vil man købe eller leje en cykel på Fabrikken – eller købe et møbel
- skal man kontakte underviserne: Andreas Lund på 2883 7053
eller Simon ”Samson” Madsen på 2883 7085.
Da værkstedet kun tager imod ønsker ”ud over det normale”, vil
der hver gang være tale om en konkret vurdering af prisen afhængig af materialer, og hvor mange timer det vil tage, men ”selvfølgelig er vi billige, for det er jo ikke professionelle, som laver cyklen,” siger Andreas Lund.
Mange produktionsskoler har cykelværksteder, men vi er ikke
stødt på andre, som på samme måde arbejder systematisk med
kreativt cykeldesign. *

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.
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NYE BØGER
Redaktionen har modtaget følgende bøger. Nogle af dem vil blive anmeldt i kommende numre af
Uddannelsesbladet.

Unge og identitet. Af Birgitte Prytz Clausen m.fl.
Columbus 2012. 208 s. 128 kr.
Die Wolke. B/Tysk. Af Gudrun Pausewang.
Easy Readers 2012. 72 s. 82 kr.
Mere end en skole. De danske efterskolers
historie. Af Johs. Nørregaard Frandsen m.fl.,
red. Syddansk Universitetsforlag 2012. 513 s.
498 kr.
Naturfag. Trin 1. Af Henrik Andersen & Vian
Kristensen. Munksgaard 2012. 174 s. 215 kr.
Håndbog om kroppen. Af Vibeke Mossing
Thorenfeldt & Lone Werenberg. Munksgaard
2012. 120 s. 148 kr.
Skriv godt – skriv i genrer. Af Søren
Lindskrog & Susanne Maarbjerg. Alfabeta
2012. 144 s. 225 kr.
På vej til professionerne. Af Gitte Sommer
Harrits & Søren Gytz Olesen. ViaSystime 2012.
150 s. 175 kr.
Håndbog i forflytninger. Af Anja Semke &
Henrik Wiben. Munksgaard 2012. 160 s. 158 kr.
Romaer – Europas største etniske
mindretal. Af Malene Fenger-Grøndahl.

Turbine 2012. 80 s. 199 kr.

Georgia Boy – truckerhistorier fra
landevejen. Af Michael Ravn. Turbine 2012.

223 s. Pris ikke opgivet.
Aquí está. Af Eva Rosenkilde & Stine Bache.
Gyldendal 2012. Grundbog 124 s. 159 kr.
Øvebog 120 s. 129 kr.
Uden for festen. Af Bjarne Kim Pedersen.
Ravnerock 2012. 120 s. 155 kr.
Vejstriberne ruller rundt. Digtskrivning på
folkeskolens mellemtrin. Af Hans Karup.
Turbine 2012. 78 s. 229 kr.

Hassan og Grethe – inklusion i folkeskolen.

Af Jamilla Jaffer & Manu Sareen. TRIP 2012.
160 s. 225 kr.
49 tekster om læring. Af Knud Illeris, red.
Samfundslitteratur 2012. 630 s. 395 kr.
Grundbog i pædagogik til lærerfaget. Af
Claus Madsen, red. Klim 2012. 301 s. 299 kr.
10 bud – på kultur, identitet og værdier i
Danmark. Af Mehdi Mozaffari, red. Systime
2012. 208 s. 180 kr. eBog 45 kr.

USA – en grundbog i politik og økonomi.

Af Peter Nedergaard. Systime 2012. 232 s.
220 kr. eBog 100 kr.
Samfundsfag C. Af Henrik Kureer & Claus
Lasse Frederiksen. Systime 2012. 399 s. 290 kr.

ANMELDELSER
Lighed. Hvorfor alle klarer sig bedre i
mere lige samfund?
Af Richard Wilkinson & Kate Pickett.
Information 2011. 399 s. 349 kr.

Mere vækst og mere rigdom! Sådan råbes
der alle vegne i den politiske debat. Ønsket
om mere vækst og rigdom er et dogme, der
dominerer ideudvikling og politiske beslutninger fra øst til vest. Men bliver et samfund
mere velfungerende, hvis dets medlemmer
får større indkomster?
To britiske forskere har sat sig for at undersøge, hvordan det forholder sig. Richard
Wilkinson og Kate Pickett er forskere i folkesundhed fra britiske universiteter, og de har
fundet materialer om forholdene i en række
meget forskellige lande. Det er tal angående
indkomsternes størrelse og indkomsternes
fordeling mellem samfundenes indbyggere.
Det har de holdt op med talmateriale om fx
levealder, fedme, gensidig tillid mellem indbyggerne, stofmisbrug, voldskriminalitet og
effekten af undervisning.
Tallene peger i én retning: Hvis et samfund
allerede er kommet op på et givent økonomisk niveau, vil yderligere vækst ikke i sig selv
gøre landet mere velfungerende. Derimod vil
samfundets grad af lighed være afgørende.
Den lighed, der er i et givent samfund på et
vist niveau af velstand, vil hænge sammen
med landets evne til at opretholde en høj levealder for dets borgere, at befolkningen vil
kunne holde sig sund, have gensidig tillid og
evnen til at formindske vold og stofmisbrug.
Oven i det vil effekten af skoleundervisning
også blive bedre, hvis ligheden er høj.
De to forfattere sammenligner en række
forholdsvis rige lande, og der fremkommer tal,
der viser, at et samfund ikke bliver mere velfungerende af at blive rigere. Fx ligger USA
meget højt på rigdomsskalaen målt i bruttonationalindkomst pr. indbygger. Men taler man
om levealder, ligger USA efter andre lande,
der ellers har en markant ringere indkomst pr.
indbygger. Det samme ses på en stribe andre områder, der kan tjene som mål for, hvad
man kan forstå som et godt liv.
Gennem bogens mange tabeller gentages

et mønster: Rigdommen hjælper ikke et samfund til at blive hverken sundere eller gladere. Det gør ligheden derimod: Jo højere grad
af lighed, jo bedre fungerer det mht. sundhed, gensidig tillid, lav kriminalitet, lav grad af
stofmisbrug osv. Lande som fx Japan og de
skandinaviske lande er præget af forholdsvis ringe forskel mellem rig og fattig. Her går
det også bedst på de nævnte områder. I den
modsatte ende af skalaen ses igen og igen
lande med høj ulighed - fx Storbritannien og
USA. De er rige, men ulige - og det går skidt.
Uligheden trækker livsstilssygdomme, kriminalitet og dårlig uddannelse med sig.
Men ikke alene trækker uligheden samfundet som helhed ned. Uligheden trækker også overklassen ned, selv om det fortsat gælder, at jo rigere folk er, jo sundere er
de. Sygdomshyppighed og kort levealder har
social slagside. Underklassen bliver fortsat
mest ramt af kriminalitet og stofmisbrug. Men
i de ulige samfund lever overklassen dårligere end i de lige samfund. Uligheden er destruktiv for alle sociale grupper i samfundet.
Ingen – heller ikke de rigeste – nyder godt
af uligheden.
Forklaringen på, at uligheden har så ødelæggende virkning på livskvaliteten, skal efter de to forfatteres mening findes i den omstændighed, at jo mere ulige et samfund er,
jo mere står der på spil for dem, der ikke er
i den sociale top. Jo mere ulighed, der er, jo
stærkere er drivkraften til at stræbe efter selv
at nå toppen. Det giver en skæv adfærd, der
virker ødelæggende på samfundets måde
at virke på.
Hvordan forklares ulighedens skadevirkninger inden for undervisningsområdet? Det
er interessant for en lærer. De to forfattere
viser, at de ulige samfund også på dette område bliver uddistancerede af de lighedsorienterede. De to forfattere forklarer dette ved
at henvise til undersøgelser, der sandsynliggør, at elevernes bevidsthed om sociale forskelle i klassen påvirker især underklasseeleverne til at lære dårligere. Det er allerede kendt, at negative forventninger til elevernes præstationer påvirker deres læring negativt. Der er med andre ord, hvad man kunne
kalde en social Rosenthal-effekt på spil. Det-
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te er et perspektiv, der unægtelig vil kunne åbne
for nye perspektiver i den aktuelle, pædagogiske debat.
Debatten i medierne om økonomi og samfund udspiller sig ofte med moralske kategorier (ansvarlighed og anerkendelse af de hårdtarbejdende danskere) som omdrejningspunkter. Her overfor står Wilinsons og Pickettes debatbog et befriende rationelt grundlag. Hvilke
samfund kommer der af mere lighed eller det
modsatte? Uligheden er vokset de sidste år i
det meste af verden. Det gør bogens problemstillinger yderligere påtrængende.
Forfatterne til Lighed bedriver samfundskritik inden for det etablerede samfunds rammer. Ingen revolution her. Men debatbogen er
en smash mod de præmisser, som en stadig
mere aggressiv, politisk højrefløj fastholder og
vinder øget tilslutning til.
Steen Gottlieb

Vidensmønstre.
Tværfaglig refleksion i AT
Af Torben Benoni m.fl. Systime 2012. 153 s.
148 kr. eBog 37 kr.

Vidensmønstre henvender sig til elever som
grundbog i AT (Almen Studieforberedelse). Bogen er tænkt til brug løbende i en treårig ungdomsuddannelse. Målet er at give eleverne et
fyldigt indblik i videnskabelige metodiske og
teoretiske overvejelser og erkendelser. Derved
bliver det også muligt at tilegne sig det dertil
knyttede sprog. Således er der skabt basis for
at sætte gang i refleksion over enkelte begreber og problemstillinger.
Det er ifølge forordet forfatternes ambition
på denne måde at styrke et tværfagligt arbejde. Altså forstået med den nye viden, indsigt og
erkendelse som refleksionen ideelt resulterer i.

Bogen indledes med teori om, hvad viden,
videnskab og videnskabelige metoder er. Herved lægges det teoretiske grundlag for at opbygge en såkaldt værktøjskasse til brug i arbejdet med aktuelle temaer. Selve værktøjet præsenteres i bogens hoveddel som otte grundlæggende modsætningspar: teoretisk-praktisk, diakron-synkron, empirisk-formel, kvantitativ-kvalitativ, eksperimentel-observationel, kausal-intentionel, idiografisk-nomotetisk, faktuel-normativ.
En orn´li mundfuld, der godt kan virke
skræmmende, men forhåbentlig ikke nok til at
lægge bogen væk. Elementære videnskabsteoretiske overvejelser har jo i sidste ende ganske
meget med virkeligheden at gøre. Videnskab
er ikke hverdagserfaringer, men bogen gør udmærket rede for, hvordan videnskaben kan være
med til at gøre os klogere på hverdagen. Den
indsigt og forståelse åbner så for stadig flere
handlemuligheder – både teoretisk og praktisk.
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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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Undertegnede er indehaver af Universitetes
Filosofikum fra forrige århundrede. Selv med
fantasien om en pæn portion produktudvikling af den og med ydmyg erkendelse af tidernes skiften, fremstår Vidensmønstre ikke som
studieforberedende på ungdomsuddannelse.
Der er tale om en god bid reelle voksenstudier.
Indførelse i at opstille problemformulering,
afgrænse stof, udforme hypoteser, efterprøve og kontrollere resultater er ærkedefinitionen på al indlæring, problemløsning og videnskabeligt arbejde. Derfor vil en bevidsthed om
de relevante begreber og arbejdsmetoder altid
være nyttig. Uanset om det er individuelle, konkrete livssammenhænge eller større abstrakte
eksperimenter.
Forfatterne anbefaler, at eleverne ikke fra
begyndelsen arbejder på egen hånd, men først
efter en vis tilegnelse af bogens stof. Det præsenteres som nødvendigt, og skal det tages for

pålydende – og det skal det ifølge reformen fra
2005 – så er her et absolut udmærket og ambitiøst bud på en grundbog. Anbefales!
Marianne Bindslev

Puls 3 – DU3, modul 3
Af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira. Alfabeta 2011. Grundbog m/cd 220 kr. Lærervejledning 350 kr. Lærer-cd 206 kr.

Vælger man dette materiale til sine kursister i
dansk som andetsprog på Danskuddannelse 3,
modul 3, vil man få masser af opfindsomme opgaver og interessesvækkende emner på bordet.
Der lægges op til arbejde i cooperative learning-strukturer, og emnerne handler om ligestilling, lykke, miljø, arbejde samt kunst og miljø. Emner, der nok skal kunne kalde en engageret samtale frem.

Puls 3 taler til lyst, fantasi og nysgerrighed.
Sprog er mest formidling af oplevelse og fascination - sådan kunne man omskrive Puls 3's underliggende forståelse af sit sigte. Til forskel fra
tidligere lærebøger fra samme lærebogsforfattere, er der lagt meget større vægt på læring
af praktiske sprogfunktioner. Der arbejdes især
med, hvordan man udtrykker sin mening og sin
enighed/tilfredshed.
Men der er for få øvelser i at indarbejde sprogets formelle struktur. Det er en mangel. Nok
bliver eleverne udfordret til at udtrykke deres
mening eller holdning, men det går ikke godt,
uden at de også lærer at bruge den korrekte
grammatik. Puls 3 præsenteres som en grundbog. Hvis den skal leve helt op til at være en
grundbog, må man forvente, at den ikke kun lærer kursisterne at give udtryk fra sig, men også
at udtrykke sig med en tilpas høj grad af korrekthed.
Steen Gottlieb

SundhedSStyrelSen inviterer til

gratiS kompetenceudviklingSkurSuS
for ledere og lærere på erhvervSSkoler
Sunde rammer og sundhed i undervisningen
på erhvervs
skolerne bidrager til at øge
elevernes sundhed. det giver dem
forudsætninger for at klare de ofte
fysisk krævende jobs, som de
uddanner sig til.
Sundhedsstyrelsen inviterer i
efteråret 2012 til gratis kursus for
at inspirere erhvervsskolernes ledere
og lærere til at sætte sundhed på
dagsordenen.

deltagerne får viden om, hvordan de konkret
kan skabe sunde rammer, og hvordan
sundhed integreres i undervisningen.
kurset bliver afviklet på 20 forskellige
erhvervsskoler rundt om i landet.
ny viden forankres bedst, når
den bliver delt af flere. Derfor
kan skolerne tilmelde op til
4-5 deltagere.

Se program og tilmeld dig på
www.sst.dk/erhvervsskoler.

Annonce_178x111mm.indd 5
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KURSER, MØDER MV.

Blokade
ophævet
Imak, Lærernes
fagforening i Grønland,
er blevet enige med
arbejdsgiverne om
lærernes løn- og
ansættelsesvilkår frem til
31. marts 2014. Derfor er
LC’s – og dermed også
Uddannelsesforbundets
– blokade af stillinger i
Grønland ophævet.
Aftalen kan ses
på imak.gl

Værktøjer til det psykiske arbejdsmiljøarbejde
Uddannelsesforbundets og Handelsskolernes Lærerforenings årlige arbejdsmiljøseminar præsenterer værktøjer til det daglige arbejde med psykisk arbejdsmiljø.
Seminaret har i 2012 fokus på psykisk arbejdsmiljø og konkrete redskaber til at arbejde med det psykiske
arbejdsmiljø. Den første dag har vi fokus på stress og værktøjer til at arbejde med stress. På andendagen har
vi fokus på støj, følelser i arbejdet og håndtering af vold og trusler – alle emner, der erfaringsmæssigt har stor
betydning for det psykiske arbejdsmiljø på vores arbejdspladser.
Tid:
13.-14. september 2012
Sted:
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart, www.severinkursuscenter.dk
Program:
se www.uddannelsesforbundet.dk
Tilmelding:	senest 17. august 2012 på www.uddannelsesforbundet.dk. Bemærk, at der er begrænset
antal pladser, men vi garanterer plads til alle, der tilmelder sig senest den 3. juni 2012.
Pris:
Tilmelding før 3. juni 2012: 2900 kr. Tilmelding senest 17. august 2012: 3900 kr.

STILLINGER

Morsø Produktionsskole søger...

FORSTANDER
Morsø Produktionsskole søger en ny forstander med tiltrædelse pr. 1. august 2012.
Skolen har ca. 35 årselever, hvilket på
årsbasis svarer til ca. 175 unge.
Stillingen:
Forstanderen er skolens daglige leder.
Med reference til bestyrelsen har forstanderen det pædagogiske ansvar for skolen, samt
ansvaret for at omsætte skolens idégrundlag
og virksomhedsplaner til dagligdag, herunder
budget og regnskab.
Som person forventer vi, at du:
– har en solid pædagogisk baggrund
– har stor rummelighed
– har evne til uddelegering
– har idéer og visioner
– vil være en aktiv del af skolens dagligdag

Rolstruphus

– har interesse i og lyst til at engagere dig i
unge og deres problemstillinger
– har overblik til at træffe langsigtede
beslutninger, - og holde fast i disse
– kan se personlige forskelligheder som en
styrke og medvirke til den enkeltes muligheder for udvikling
– forstår at arbejde i en organisation, der er
i stadig udvikling og hvor troværdighed,
samarbejde og dialog er afgørende

Centralorganisation samt organisationsaftalen med Danske Produktionshøjskolers
Lærerforening.

Vi kan tilbyde et udfordrende og alsidigt
lederjob med mulighed for at udvikle og profilere en skole i samarbejde med engagerede
og højt motiverede medarbejdere.

Ansøgningsfristen er den 1. juni 2012.

Ansættelsesforhold:
Løn- og ansættelse i henhold til fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes

Aflønning sker efter intervallønsaftale.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås
ved henvendelse til forretningsfører Birtha
Lemvig Petersen på tlf. 9970 6107 eller
bestyrelsesformand Ansgar Nygaard på tlf.
2233 3462.
Ansøgning sendes til:
Morsø Produktionsskole,
Elsøvej 101, 7900 Nykøbing Mors
evt. pr. mail på flg. mailadresse:
mubp04@morsoe.dk
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 25.

Morsø Produktionsskole er en selvejende statslig uddannelsesinstitution for unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.
Gennem individuelt tilrettelagte undervisningsforløb, der er en kombination mellem praktisk og teoretisk undervisning, giver skolen de unge
mulighed for personlig og faglig udvikling og styrker dermed deres muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Der er 9 ansatte
på skolen med følgende værksteder: træ, metal, cafe og grøn. – Hjemmesideadresse: www.rolstruphus.dk
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FAGLIGT AKTUELT
Af Christina Bohmann og Hanne Sylvest - konsulenter i Uddannelsesforbundet

lb-Fonden til
almenvelgørende formål
LB-Fonden uddeler i år en million kroner i én
stor og en række mindre portioner.
Fonden støtter kulturelle, uddannelsesmæssige og/eller forskningsmæssige formål
til gavn for undervisningsområdet. Der lægges
vægt på at støtte projekter, som sigter mod at
skabe pædagogisk udvikling med et fremtidsorienteret perspektiv.
Årets hovedtema er: Hvordan øges elevernes inddragelse i undervisningen, så deres engagement og læring forbedres? Hovedtemaet
medfører ikke, at ansøgninger om andre emner udelukkes.
Pengene uddeles i december 2012. Ansøgningsskema skal rekvireres på www.lb.dk
og indsendes senest 15. september 2012 til
LB-FONDEN, Lærerstandens Brandforsikring
G/S, Farvergade 17, 1463 København K – gerne
som mail til ibt2@lb.dk
LB-Fonden til Almenvelgørende Formål
er stiftet 1997 af Lærerstandens Brandforsikring G/S

Okay resultat
i låneforeningen
Tjenestemændenes Låneforening havde i
2011 et beskedent fald i antallet af nye lån,
men det samlede udlån udgør nu over 1,36
milliarder kroner. Det er ny rekord.
Der blev givet afslag på 435 låneansøgninger, og det er næsten 100 flere end året
før. Afslagene udgør cirka syv procent af ansøgningerne.
Gennemsnitslånet var uændret cirka
110.000 kroner.
Renteindtægterne steg med cirka 0,9 millioner kroner. Men den samlede indtægt af udbytte og kursreguleringer faldt med omkring
100.000 kroner på grund af et urealiseret
kurstab på foreningens værdipapirer.
Året endte med et overskud på 4,5 millioner
kroner, så egenkapitalen nu er på 212,7 millioner.
Årsrapporten for 2011 kan ses på tjlaan.dk
er tilgængelig i sin helhed på foreningens
hjemmeside.

Lidt om ferie
– og om grundlovsdag
Nu er det snart ferietid, men hvordan er
det lige med feriereglerne?

D

u har som udgangspunkt ret til at holde fem ugers ferie om året uanset anciennitet og beskæftigelsesgrad. Din ret til at holde ferie kan være reguleret
af ferieloven eller af den statslige eller kommunale ferieaftale afhængigt af,
hvor du er ansat.

Sommerferieperioden
Sommerferieperioden løber fra den 1. maj til den 30. september, hvor du har ret til at
holde mindst tre ugers ferie i sammenhæng. Denne ferie kaldes også hovedferien. Ferie planlagt uden for denne periode kaldes restferie (altså de resterende to ferieuger).
Du har altså ret til at holde ferie i fem uger, selv om du ikke har optjent ferie med
løn eller feriegodtgørelse.
Du optjener ferie i kalenderåret og afholder ferien i det følgende ferieår, der løber
fra den 1. maj til 30. april. Det gælder også, selv om du er ansat på deltid.
Din arbejdsgiver kan bestemme, hvornår du holder ferie. Der skal dog så vidt muligt tages hensyn til dine ønsker om tidspunktet for feriens afholdelse. Din arbejdsgiver skal varsle din sommerferie/hovedferien med tre måneder, før din ferie holdes.
Hvis din arbejdsplads har ferielukket i sommerferien, kan din arbejdsgiver beslutte,
at du skal holde ferie i denne periode. Det skal dog varsles i god tid.
Ferie med eller uden løn
Hvis du er månedslønnet og har været ansat i hele det forudgående kalenderår hos
din nuværende arbejdsgiver, så har du ret til at holde ferie med løn. Har du været ansat i en del af kalenderåret, kan du som udgangspunkt holde ferie med feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver eller med feriedagpenge, hvis du har været ledig.
Og hvad så med grundlovsdag?
Grundlovsdag – den 5. juni - falder i år på en tirsdag. Det er som hovedregel en helt
almindelig arbejdsdag, med mindre der lokalt er aftalt noget andet. Det kan eventuelt
fremgå af personalepolitikken eller en lokal aftale. Men spørg enten din lokale tillidsrepræsentant eller din nærmeste leder om, hvordan du skal forholde dig. *
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Ny løn
virker
ikke

Elevernes resultater bliver
ikke bedre, når lærere får belønning i form af
ny løn. Det viser studier, som ph.d.-studerende
Maria Falk Mikkelsen har gennemført.
Skal ny løn fungere, er det afgørende,
at de ansatte bakker systemet op. I
Uddannelsesforbundet vil syv af ti medlemmer
gerne af med de individuelle lønaftaler.

Synspunkt

17
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Foto: Martin Foldgast

N

y løn og lokale lønaftaler har været
et mantra hos både kommunale og
statslige arbejdsgivere ved de seneste overenskomstforhandlinger. Intet tyder på, at tendensen ændrer sig foreløbig.
Medlemmerne af Uddannelsesforbundet er dog mindre begejstrede. Syv af ti vil
hellere have kollektive aftaler og mener,
at lokale tillæg skal udgøre mindst muligt
af lønnen, viser en medlemsundersøgelse.
Spørgsmålet er, om ny løn får undervisere til at levere bedre undervisning. Svaret
leverer ph.d.-studerende Maria Falk Mikkelsen fra Det Nationale Forskningscenter for
Velfærd (SFI), som i samarbejde med Poul
Aaes Nielsen fra Institut for Statskundskab
på Aarhus Universitet har undersøgt ny løns
effekt på præstationerne i folkeskolen.

eleverne i øjenhøjde både menneskeligt
og fagligt, har mine elever ikke mærket
Hvad
er effekten af ny løn?
meget til. Siden femte klasse har de skullet
-sætte
Hvis mål
der er
en positiv effekt, er den yderst
for deres liv og lave handlingsbegrænset.
Ny
løntudet
blev ørerne
omkring
årtusinplaner. De har fået
fulde
deskiftet
indført
som
et
stort
projekt,
som
af, at de – som alle andre – skal have en
uddannelse,
og at der eri frit
valgVipåhar
alle
skulle
løfte performance
skolen.
prølivets
Men sådan på,
er virkeligheden
vet
at hylder.
finde indikationer
om det er tiljo ikke.
fældet
ved at sammenligne skoler, der har
Godt halvdelen af ”mine” elever har
en
udtalt
brug af individuel løn, med andre,
ikke evnerne til at gennemføre en uddander
ikke
har.
hartilfredse,
vi holdt ja,
oplykkelige
mod elenelse. De villeDet
være
vernes
afgangskarakterer,
som
er
renset
for et job på medhjælperniveau inden
for
deres
ønskefag.
De Undersøgelserne
vil gerne ordne grøntfor
sociale
faktorer.
er lasager,
vaske
op,
kaffe ogfølge
gå tilskolerne
hånde,
vet
over
tid, så
vi lave
har kunnet
hvor der er behov for det. Hvis nogen
udvikling.
Karaktererne stiger ikke, så det
strukturerer dem, viser vej og behandler
er
svært at få øje på en effekt.
dem ordentligt, er de både driftsikre,
loyale og mødestabile. Alt sammen egenskaber, som mange arbejdspladser har
brug for. Men eleverne har vanskeligt ved
at finde en virksomhed, som vil ansætte
dem. De har jo ikke et uddannelsesbevis.
Jeg synes, det er en gang akademisk snobberi!
Regeringens målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, synes jeg er
et godt og visionært initiativ – men næppe
realistisk, så længe pædagogikken på det
ordinære grundforløb er komplet ude af
trit med elevernes læringsbehov.
Når flere af ”mine” elever er påbegyndt
det ordinære grundforløb, har det pint
mig at være vidne til den forvandling,
der – oftest på kort tid – sker med dem.
Elever, som har udviklet sig og trivedes,

Er der ligefrem negativ effekt?
- Indledende analyser peger på, at der kunne
være en lille negativ effekt, men det er for
tidligt at sige.

om det overhovedet er en god idé at have
det lønsystem, når så mange er imod det.
Eller også skal de offentlige arbejdsgivere
prøve at sælge konceptet bedre.

Men alle vil vel gerne have flere penge?
- Ja, men mennesker bliver motiveret af forskellige ting. For lærere er det måske vigtigere at gøre noget godt for andre, eller
at deres job er vigtigt for velfærdsstaten.

Hvad viser andre studier af effekten af
individuel løn?
- Der er ikke en klar ensartet tendens, men
nogle udenlandske studier viser, at der er en
positiv effekt i det private erhvervsliv. Der er
som til,
ikkeat
harprivatanevner til
tilsyneladende enMange,
tendens
en boglig
uddannelse,ansatte
har en
satte i højere grad
end offentligt
uforløst urkraft i deres hænbliver motiveret af
penge.
Det
afhænger
der. Hvorfor har uddannelsesogså af, hvordan man
harikke
organiseret
systemet
rum til dem,den
når
arbejdsmarkedet
skrigerbedre
på
individuelle løn. Måske
vil det passe
flere hænder?
til den måde, lærere arbejder på, hvis man
gav teambaseret ny løn. Det er lettere at
have en positiv indstilling, hvis lønsystemet
styrkes
i deres
personlige kompetencer,
passer til
arbejdsformen.

Er problemet ikke bare, at det er for få
penge, man kan få i ny løn. Ville det
hjælpe at sætte beløbene op?
- Det har vi ikke undersøgt, så det er svært
at udtale sig skråsikkert om.
Uddannelsesforbundet har gennemført
taber
pludseligt gnisten, møder
en
medlemsundersøgelse.
Den ikke
viser,op til
undervisningen og ender med at droppe
at
70 procent er helt eller delvist enige
ud til ingenting. Ikke fordi de ikke vil
i,
at lønnen skal være centralt aftalt,
lære, men fordi de må opgive over for det
og
at deog
lokale
tillæg skali grupper.
udgøre så
boglige
projektarbejde
lidtFaktum
som muligt.
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det forstor
er, at vi står med en meget
gruppe unge, som
ikke
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for at
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succes med
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som har vanskeligt ved at finde en plads i
løndannelse?
og jeg taler ikke kun om unge med
-livet
Det–tyder
ikke godt. Studier viser, at det
anden etnisk baggrund. Vi har alle et aner
afgørende,
at medarbejderne føler, at
svar for, at også disse unge mennesker får
ny
løn
understøtter
arbejdet
forbedrer
mulighed for at udvikle
deresog
potentialer.
fagligheden.
Hvis
lærerne
opfatter
Vi kan ikke vælge andre elever, ogden
vi ny
kan som
ikke en
vente
på, at tidsånden
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løn
måde
holde øje med
deres
Derfor erog
mit
budskab: Pædagogikken
på
arbejde
kontrollere
dem, kan det virke
det ordinære grundforløb skal ændres i
negativt.
Det kan påvirke deres indre lyst
en vis fart. Eleverne har brug for struktur
til
lærergerningen. Man kan så diskutere,
og faste rammer samt lærere, der tager

men uden at det sker på bekostning af det
faglige. Der skal stilles krav til dem, og deEr der slet ingen fordele ved ny løn?
res læringstempo skal respekteres. De skal
- På kort
er til
dernoget,
ikke rigtigt
fordele.mod
Måføle,
at desigt
duer
og beskyttes
ske
kan
der
komme
effekter
på
længere
flere nederlag i forbindelse med læring.
Efter
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succes
ikke
flereatboglige
De harvant
brug
vist om,
lærernenederlag.
ikke har været
til at
for succesoplevelser med ”hænderne”.
blive aflønnet på den måde. De yngre læBertel Haarder og andre, som har
rere er tilsyneladende
mere positive end de
ansvaret
for vores uddannelsessystem,
mere
rutinerede.
Derfor
kommer det
må saftsusme tage konsekvensen
af,måske
at
til
at
fungere
positivt
på
længere
sigt, når
flertallet af eleverne på en erhvervsskole
kommer
for at lære
Med
lærerne vænner
sigettil,håndværk…
at de ikke nødvenhænderne!
digvis får den samme løn som kollegaen,

de sidder ved siden af i kantinen. *
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Klar – parat – Dansk start
16827-UDB5-2012-BureauLIST.dk -Ekskl. moms- Forbehold for prisstigninger og trykfejl

Dansk start er udviklet til højtuddannede
kursister som fx ingeniører og andre med gode
engelskkundskaber. Der er lagt vægt på at bruge
ord og udtryk, som umiddelbart kan oversættes fra engelsk. Det letter læringen og kursisten
avancerer hurtigere fra enkle til mere komplicerede tekster. Opbygningen er klar og der er stor
variation i opgaverne.
Både læsning, skrivning, udtale, lytning og
grammatik er tilgodeset i Dansk start.

”Dansk start indeholder et stort ordforråd inden
for emner som kursisterne finder relevante for
deres hverdag. Opgavetyperne er meget forskellige, og der arbejdes eksplicit med både de
receptive og de produktive sider af ordforrådet
og med ordenes betydning, form og brug.”
Citat fra Katja Årosin Laursen,
stud.mag. i Dansk som andetsprog ved KU

af Lisbet S. Winther
og Thomas A. Nielsen
Kr. 195,- inkl. cd.
ISBN: 978-87-636-0249-5
Hent gratis vejledning på alfabetaforlag.dk

“It gives us an understanding of how Denmark functions. The dialogues
are relevant as phrases that can be used for normal daily use.”
Citat fra kursist
Vognmagergade 11 · 1148 København K · Telefon 3691 7070 · info@alfabetaforlag.dk · alfabetaforlag.dk

