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de heldige
Aarhus Kommune vil nå regeringens 95-procentsmålsætning to år før regeringen. Det
har byrådet besluttet. Alligevel lukker kommunen for pengekassen til College Aarhus,
som ellers har stor succes med at få unge videre i en ungdomsuddannelse. De unge
her på siden er heldige. De nåede som de sidste at komme med. Læs mere på side 20.
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Medlemmerne har talt

Af Børge
Pedersen,
næstformand for
Uddannelsesforbundet

Uddannelsesforbundet er ved at forberede udtagelsen af vore krav til overenkomstforhandlingerne i 2013.
Her har det været vigtigt at høre de enkelte medlemmer
og ikke basere vore krav på egne og andre centrale aktørers forudfattede meninger. Medlemsundersøgelsen
er foretaget her i foråret og 1417 medlemmer har svaret; heraf var de 245 tillidsrepræsentanter. Det omfattende materiale viser nogle meget klare budskaber til
forhandlingerne, når de indledes i foråret 2013.
FOR DET FØRSTE er der et klart budskab om, at medlemmerne ikke bryder sig om lokal løndannelse. Et markant flertal på mellem 66 og 82 procent af medlemmerne
opgjort på de enkelte områder vil have, at lønnen skal
være centralt aftalt.
Det er et klart budskab til vores modpart om, at medlemmerne ikke vil acceptere den lokale løndannelse i sin
nuværende form, hvor det er alt for tilfældigt, hvem der får
tillæg, alt for afhængigt af, om den enkelte arbejdsplads
har orden i økonomien, og alt for afhængigt af, om der
er den fornødne vilje lokalt til at lave gode aftaler, som
er bundet op på arbejdspladsens strategiske udvikling.
KOMPETENCEUDVIKLING ER ET andet område, hvor
der er markante resultater. 63 procent tilkendegiver, at
efter- og videreuddannelse har meget stor eller stor betydning for, at de kan løse deres arbejdsopgaver. Desuden svarer 25 procent, at de har en konkret plan for
deres kompetenceudvikling.
Det er da slående, at netop kompetenceudvikling halter så meget på insitutioner, hvis primære opgave er at
levere uddannelse til vore elever og kursister!
På dette område må vi forlange bindende og konkrete planer på hver enkelt arbejdsplads, så arbejdsgiverne lever op til deres forpligtelse. Det kan kun være
i vores modparts interesse, at vore medlemmer har de
fornødne kompetencer til at løse nogle af de store ud-

fordringer, vi samfundsmæssigt står over for. Her tænker jeg på målene for ungdomsuddannelserne, at alle
unge skal have et relevant tilbud (fleksuddannelse i en
eller anden form) og de store forventninger til voksenog efteruddannelse.
DET SIDSTE MARKANTE resultat, jeg vil omtale, er arbejdstilrettelæggelsen og dermed arbejdsmiljøet for den
enkelte. Vore medlemmer har berettigede forventninger
om forbedringer i det daglige arbejdsmiljø.
Det er forskelligt fra område til område, hvad der er
de mest presserende behov. På VUC, erhvervsskoleområdet og på det kommunale beskæftigelsesområde
peges der især på, at der ikke er den fornødne tid til at
løse de opgaver, man skal udføre, mens det store problem for lærerne på sprogcentrene er, at 70 procent har
dag- og aftenarbejde samme dag.
Derudover er der mange, der peger på, hvor afgørende forholdet til nærmeste leder er. Har man en god
leder, der forstår at lave god planlægning sammen med
medarbejderne, påskønner medarbejdernes indsats,
lægger vægt på kvalitet m.m., så oplever vore medlemmer, at de har rimelige forhold og udtrykker tilfredshed
med arbejdsforholdene. Men hvis det ikke er tilfældet,
er det direkte dræbende for motivationen og arbejdsmiljøet - især på de mindre arbejdspladser.
JEG VIL GERNE takke alle, der har besvaret spørgeskemaerne i vores medlemsundersøgelse. Det har enorm
betydning for vores udtagelse af de endelige krav til
overenskomstforhandlingerne og giver os nogle markante resultater, som også arbejdsgiverne nødvendigvis må forholde sig til.
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{ A f Lu c a s Vag n E n g ell }

Fejl fører til lillebitte lønhop

Færre lærere

530.000 ansatte i kommuner og regioner kan glæde sig til en lille ekstra lønforhøjelse. Med tryk på lille. I kommunerne stiger lønnen nemlig med 0,02 procent og i regionerne med 0,03 procent.
En kommunalt ansat, der tjener 30.000 kroner om måneden,
kan altså se frem til en lønforhøjelse på seks kroner om måneden
– før skat. En ligelønnet kollega i regionen får ni kroner.
Den uventede lønstigning skyldes en fejl hos Danmarks Statistik, da lønnen sidst blev reguleret. Men de ansattes forhandlere
i KTO opdagede fejlen, og den bliver derfor rettet, når nogle lønninger alligevel skal reguleres til oktober.
Så er der lidt ekstra til efterårsferien...

Især ét tal springer i øjnene, når man ser det netop offentliggjorte årsregnskab for Lærernes Pension (LP): Der er færre, der indbetaler til pension.
Helt præcist var der 1668 færre lærere, der indbetalte til deres pension i LP i 2011. Det siger noget om, hvor mange lærerstillinger der er sparet væk. På få år er der fjernet 4300 lærerstillinger alene i folkeskolen.
Men ellers er der pæne tal i LP’s årsregnskab. På trods af krise og uro
på aktiemarkederne opnåede LP et afkast på 3,8 procent før skat. Og i
de første måneder af 2012 er afkastet allerede på fem procent før skat.
Desuden har LP fortsat lave omkostninger svarende til kun 1,8 procent – eller 530 kroner pr. medlem om året i gennemsnit. Det er billigere end i mange andre pensionskasser.

Studerende får nyt fælles blad

Lov skader vejledning

De 350.000, der i øjeblikket går på de danske uddannelsesinstitutioner for at
blive slagtere, journalister eller marinebiologer, har fået et fælles blad. Det hedder [MOMENTUM] og udkom første gang i marts 2012. Her skriver redaktøren blandt andet, at bladet er lavet ”Fordi det ikke kan passe, at der findes nationale magasiner til lystfiskere, drengerøve og skakspillere, men ikke til alle os,
der er under uddannelse.”
Af kolofonen fremgår det, at ”[MOMENTUM] er et uafhængigt blad som udgives af Foreningen til skabelse af Elev- og Studenterbevægelsens blad, der
blandt sine medlemmer tæller Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS)
og studenterrådene ved en række danske universiteter.”
Selv om bladet angiveligt også er for elever på erhvervsuddannelserne, er det
de gymnasiale og videregående uddannelser, der især præger det første nummer. Og det første forsidebillede viser Københavns Universitets rektor, der holder tale for nye studerende.
Oplaget er 3000.

Vi stopper ungeydelsen til 15-17-årige, der ikke er i job eller uddannelse. Sådan lød det fra de daværende venstreministre Inger Støjberg og Bertel Haarder, da de sammen
lancerede en såkaldt ungepakke på et velbesøgt pressemøde. Det kom også til at stå i vejledningsloven, som
trådte i kraft 1. januar 2011.
Men i de 58 kommuner, der har svaret på en rundspørge fra Fagbladet 3F, er det i alt kun 42 unge, der har fået
frataget deres ydelse. Det vil sige, at mindre end en person i hver kommune har fået stoppet sin ungeydelse, fordi vedkommende ikke overholder sin uddannelses- eller
arbejdspligt, selv om tusindvis af unge står i den situation.
Det får lektor Peter Plant fra DPU til at sige, at loven
gør mere skade end gavn:
- Uddannelsespligten bremser for en åben og ærlig
vejledning. Jeg frygter, at de unge ikke tør tale frit med
vejlederen, fordi de er bange for at miste penge, siger
han til Fagbladet 3F.
Og i Aalborg, som ikke har taget ungeydelsen fra en
eneste, er man enig:
- Loven er ret ligegyldig for os og må gerne afskaffes.
Man tror de unge er dovne, når de ikke er i gang med en
uddannelse, men sådan er virkeligheden altså ikke. Det
er oftest sociale eller psykiske problemer, der gør, at nogle unge mellem 15 og 17 år ikke er under uddannelse,
siger lederen af Ungdommens Uddannelsesvejledning i
Aalborg, Anne Froberg.
Ifølge Ungedatabasen var 7000 unge mellem 15 og
17 år ikke i uddannelse eller job i 2011.

Opgør med tvindloven
Kulturminister Uffe Elbæk (R) sagde for nylig i et samråd i Folketinget, at han
ønsker at ændre den såkaldte tvindlov fra 1996. Som en konsekvens af Tvindskolernes uigennemsigtige økonomi fik den daværende minister Ole Vig Jensen (R) gennemført en lov, der strammede tilskudsmulighederne for højskoler
og efterskoler.
Uffe Elbæk fortæller, at han får henvendelser fra folk, der gerne vil åbne nye
højskoler, men at tvindloven står i vejen. Den kræver blandt andet, at skolen selv
skal eje de bygninger, den driver skole i, og det er ofte en for stor forhindring.
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AMU-centre
mister kæmpe ordre
Politiet har droppet
sin 400 millioner
kroner store satsning
på it-systemet POLSAG.
Dermed er AMU-kurser
for 12.000 betjente
aflyst. Det betyder
ekstraregninger og
fyringer på AMU-Fyn,
mens Uddannelsescenter
Holstebro nåede at
uddanne 800 vestjyske
betjente, der nu ikke skal
bruge deres nye viden.
{ A f M i k k el Kamp }

A

lt var planlagt til mindste detalje.
Lærerne havde været på kursus og
forberedt undervisningen. Lokalerne
stod klar. Og fem års planlægning skulle endelig omsættes til undervisning af tusindvis af kursister.
Sådan så det ud i begyndelsen af året
for AMU-Fyn. Politiet var i gang med at indføre det nye it-system POLSAG, og samtlige
ansatte skulle på AMU-kurser for at lære
at bruge det. På AMU-Fyn skulle 700 fynske politifolk undervises, og senere skulle
endnu flere sønderjyske betjente gennem
kurset samme sted.
Men kurserne blev ikke til noget. POLSAG, der har kostet 400 millioner kroner, indeholder så store problemer, at justitsministeren har valgt at droppe det. Dermed har
betjentene ikke brug for kurserne. Og det har
konsekvenser på det fynske AMU-center.
- Jeg tør næsten ikke regne på, hvad
det koster os i kroner, øre og tid. Men helt
konkret er vi blevet nødt til at fyre to edbfaglærere, som skulle have været med til
at undervise politifolkene, siger Sven-Erik
Pedersen, uddannelseschef på AMU-Fyn.
Han ærgrer sig også over aflysningen
på grund af det faglige indhold.
- Det var virkelig en god og spændende
opgave, hvor vi havde mulighed for at give
kunden, hvad han havde brug for. Derfor er
det dobbelt ærgerligt, siger han.
AMU-Fyn taber penge
Sven-Erik Pedersen var selv med til de første møder om projektet i 2007. Siden har
AMU-Fyn brugt tid og kræfter på at forberede undervisningen, hvilket blandt andet
betyder, at lærerne har været på kurser i at
bruge programmet.
Pengene, AMU Fyn har brugt, er tabt.
Udgifterne var regnet ind i deltagerbeta-

lingen og skulle derfor falde, når kursisterne blev undervist. Det bliver anderledes næste gang.
- Næste gang sørger jeg for, at det er
føjet ind i kontrakten, at vi får dækket vores udgifter, selv om aktiviteten ikke bliver
til noget. På den måde bliver vi jo klogere,
siger Sven-Erik Pedersen og tilføjer, at han
ikke klandrer politiet for håndteringen; det
er en politisk beslutning at droppe POLSAG.
Ingen konsekvenser i Holstebro
Opgaven med at uddanne politiets næsten
12.000 ansatte i det nye it-system havde
AMU-Fyn, Uddannelsescenter Holstebro
og handelsskolen Niels Brock i København
fået til deling. I Holstebro har aflysningen
dog ikke de store konsekvenser. It-systemet skulle nemlig indføres i én politiregion
ad gangen. Først i køen stod Midt- og Vestjyllands Politi, og derfor nåede den vestjyske skole at gennemføre kursusforløb for
omkring 800 ansatte i politiet.
- Vi har overstået hele opgaven med
Midt- og Vestjyllands Politi. Men vi har jo så
uddannet dem i noget, de ikke skal bruge,
fortæller kursusleder Aage Ravn.
Skolen får dog penge for den undervisning, der er gennemført. Til gengæld går
man glip af den endnu større opgave med
at uddanne betjente i Nord- og Østjylland.
- Men det har ikke rigtig nogen konsekvenser, for vi var ikke rigtig gået i dialog
med de politikredse endnu. Vi har ikke brugt
kræfter på det, og i mellemtiden har vi fået
hullet i kalenderen fyldt op med andre opgaver, fortæller Aage Ravn.
Han havde dog helst set, at det hele var
blevet til noget.
- Set med skolens øjne er det selvfølgelig træls, men det er nok endnu mere træls
for politiet, siger han. *
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trak
fulde
huse
Der var tænkt i alternative
og kreative baner på årets
ordblindekonference, hvor
deltagerne blev udsat for både
foredrag, pecha kucha og en faglig
karrusel.
{ A f S i g n e Lu kows k i – F oto : M i k k el Ø st e r g aa r d }

 Ordblindeundervisning

- De har bedt mig tale lidt om ordblindhed, selv om jeg ikke har så meget personlig erfaring dermed, synger Tobias Trier, og opfordrer derefter publikum til at råbe stikord, som han kan improvisere resten af
sin sang over. Han står på scenen i den store konferencesal på hotel
Crowne Plaza i Ørestaden på Amager, hvor 450 mennesker fra hele
landet er samlet for at blive klogere på ordblindhed. Tobias Trier er første oplægsholder i eftermiddagens pecha kucha - et af Ord12-konferencens mere skæve programpunkter. Her får seks oplægsholdere
omkring syv minutter hver til at sælge deres budskab til forsamlingen.
Forud er gået halvanden dags oplæg, workshops, paneldebatter
og forskellige kreative indslag. Deltagerne har hørt om de seneste
resultater fra forskningens verden præsenteret af forskere fra både
ind- og udland. Hannah Nash fra University of York står for det første hovedoplæg. Hun studerer for tiden børn i tre-syvårs alderen,
der har risiko for at udvikle ordblindhed og andre udviklingsforstyrrelser. Ud over at måle børnenes egne færdigheder ser forskergruppen også på forældrenes skriftlige kompetencer og brugen af skriftsprog i hjemmet. Interessen for hendes foreløbige resultater er stor,
og med det er Ord12 skudt i gang.
En tur i karrusellen
Konferencens første eftermiddag byder på en faglig karrusel, hvor
alle deltagerne skal igennem syv forskellige stationer. Der er tyve
minutter til hvert stop og ti minutter til at komme videre til det næ-
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ste. Temaet er afdækning af ordblindhed
på den lange bane, herunder afdækning
af ordblindhed på forskellige uddannelsesniveauer.
Men der er også mulighed for at tage en
pause og hvile hjernen lidt på ”pausestationen”, hvor kunstneren Gudrun Hassle i samarbejde med deltagerne laver små flag af
karton, plastik og maling. Også her er omdrejningspunktet ordblindhed, men udtrykt
gennem kreativitet.
På grøn station fortæller Martin Hauerberg Olsen og Hanne Trebbien Daugaard om
en ny ordblindetest, som er specielt udviklet til personer med dansk som andetsprog.
- De eksisterende test er ikke følsomme
nok til at skelne mellem generelle skriftsprogsvanskeligheder, der udspringer af
at have dansk som andetsprog, og så decideret ordblindhed, forklarer Martin Hauerberg Olsen.
Derfor har de udviklet en dynamisk ordblindetest (DOT), som er sprogneutral og
benytter sig af et nyt alfabet med universelle lyde og nonverbale instruktioner. Den
kan måle læsepotentialet hos testpersonen,
selv om vedkommende ikke taler ret meget

dansk, forklarer Hanne Trebbien Daugaard
og får hele salen til at læse de nye tegn højt.
For dyrt med obligatorisk test
Dag to på konferencen byder på flere workshops - blandt andet om hvordan man kan
overvinde ordblindes modstand mod at anvende it-hjælpemidler. Formiddagens højdepunkt er dog paneldebatten med blandt
andre tidligere indenrigs- og socialminister
Karen Ellemann (V). Studieværten Clement
Kjersgaard er ordstyrer, og der kommer hurtigt gang i debatten både i panelet og blandt
deltagerne i salen. Det helt store stridspørgsmål går på, hvorvidt der skal indføres obligatoriske ordblindetest i folkeskolen.
- Det er alt for dyrt at teste hver eneste
elev for ordblindhed. Det har vi ikke råd til,
mener Karen Ellemann.
Vi har ikke råd til at lade være, lyder modsvaret.
Efter frokost er der endnu en runde workshops - heriblandt om hvordan arv og miljø
spiller ind på ordblindhed og om forældrenetværk til ordblinde børn i grundskolen.
I mødelokalet Lake Geneva er næsten
alle pladser besat. 70 mennesker er kom-

met for at høre om indsatsen for ordblinde
i de danske fængsler. Chefkonsulent i Kriminalforsorgen Morten Bruun Petersen
lægger ud med en lille quiz og udlodder
en spændende præmie til vinderen. Der er
fem spørgsmål, og alle finder hurtigt papir og pen frem og skriver deres gæt ned.
Herefter fortæller Morten Bruun Petersen lidt om den generelle uddannelsesindsats i fængslerne, og fængselslærer Kirsten
Olesen fortæller om ordblindeindsatsen i
Statsfængslet på Søbysøgård. Der bliver
grinet meget af historien om Ali, som forsøgte at snyde sig til en computer i cellen
ved at foregive at være ordblind, og til sidst
bliver der også fundet en vinder af quiz’en.
Den spændende præmie viser sig at være
en mulepose lavet af aviser, et glasfad lavet af indsatte, en paraply med Kriminalforsorgens logo og et par bøger om uddannelse i fængslerne..
Luft under vingerne
Klokken nærmer sig 16, og efter to dages
tætpakket program er det blevet tid til at
gøre status over konferencen. Lærke Grandjean fra Ordskolen i Aarhus var også med til
Ord09-konferencen for tre år siden, og hun
roser opbygningen af dette års program.
- Jeg kan godt lide den veksling, der har
været mellem hovedoplæg i salen for alle
og så de mindre workshops. Så er man ikke
tvangsindlagt til at høre et foredrag om ordblindhed i folkeskolen, hvis man for eksempel er voksenunderviser, siger hun.
Især et par af de udenlandske forskere
har vakt stor begejstring.
- Det er fantastisk at have så mange
fagfolk og internationale forskere samlet
på et sted. Det giver sådan lidt luft under
vingerne, når man får sat den daglige praksis ind i en teoretisk sammenhæng, siger
Lærke Grandjean.
Hun er også glad for, at der har været så
mange ordblinde med på Ord12, og nævner blandt andet kunstneren Gudrun Hassle, formanden for Netværk for studerende
med dysleksi, Nana Persen, og en række
elever, som har optrådt med musik og dans.
- De ordblinde har været meget til stede
på konferencen. Vi taler ikke bare om dem,
de er selv med. *
Der var myldretid på gange og trapper, når 450
mennesker skiftede workshop. Indimellem var
der dog også fælles oplæg i den store sal.
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Er der
”d” i indsat?
Foto: Martin Foldgast

I statsfængslet på
Søbysøgård bliver
alle indsatte, der har
svært ved at læse
taberskrive,
pludseligt gnisten,
møder
og
tilbudt
enikke op til
undervisningen og ender med at droppe
ud til ingenting. Ikke fordi
de ikke vil
ordblindetest.
Mange
lære, men fordi de må opgive over for det
tager
tilbuddet
boglige ogimod
projektarbejde
i grupper.
Faktum
er,
at
vi
står
med
en meget stor
og
den efterfølgende
gruppe unge, som ikke tilhører eliten, og
undervisning.
som har vanskeligt ved at finde en plads i
livet – og jeg taler ikke kun om unge med
anden etnisk baggrund. Vi har alle et ansvar for, at også disse unge mennesker får
mulighed for at udvikle deres potentialer.
Vi kan ikke vælge andre elever, og vi
kan ikke vente på, at tidsånden skifter.
Derfor er mit budskab: Pædagogikken på
det ordinære grundforløb skal ændres i
en vis fart. Eleverne har brug for struktur
og faste rammer samt lærere, der tager
førertrøjen på i undervisningen. De skal

Mange, som ikke har evner til
en boglig uddannelse, har en
uforløst urkraft i deres hæn{ A f S i g n e Lu kowder.
s k i Hvorfor
– Fotohar
: Hu
ng Tien Vu }
uddannelsessystemet ikke rum til dem, når
arbejdsmarkedet
skriger på på
Når man træder ind
i hovedbygningen
flere hænder?

Søbysøgård, er det svært at forestille sig, at
man befinder sig i et fængsel. Her er højt
til loftet, en svungen trappe og en ”ridderstyrkes
i deres
kompetencer,
sal”, som
bliverpersonlige
brugt til samlinger.
En stor
men uden at det sker på bekostning af det
tavle på væggen giver et overblik over de
faglige. Der skal stilles krav til dem, og deslægter, der har boet på herregården siden
res læringstempo skal respekteres. De skal
1400-tallet,
og til
ved
sidenogafbeskyttes
hænger mod
navføle,
at de duer
noget,
nene
på
alle
de
tidligere
og
den
nuværende
flere nederlag i forbindelse med læring.
Efter
ni-ti år i folkeskolen
tåler
eleverne
fængselsinspektør.
Skolen
ligger
på førikke
flere
nederlag.
Dealtid
haraktivitet.
brug
ste sal,
ogboglige
her er der
næsten
for succesoplevelser med ”hænderne”.
- Skolen er en meget vigtig del af SøBertel Haarder og andre, som har
bysøgård,
fortæller
Kirsten Olesen. Hun er
ansvaret for
vores uddannelsessystem,
lærer
og
vejleder
i
fængslet
og en af,
af de
må saftsusme tage konsekvensen
at primære
årsager
til,
at
der
i
dag
er
så
stor
flertallet af eleverne på en erhvervsskolefokommer
for at lære etog
håndværk…
Med
kus på ordblindhed
undervisning
i det
hænderne!
hele taget på Søbysøgård.
- Dengang jeg blev ansat, var der otte-ti
indsatte, som gik i heltidsskole, og resten
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gik på værksteder. Nu går omkring halvdelen af de indsatte i skole; de fleste er her
et par dage om ugen, og nogle enkelte er
her på fuld tid.
Alle har fokus på ordblindhed
Kirsten Olesen er tidligere lærer i dansk
som andetsprog og uddannet læsepædagog. Da hun blev ansat på Søbysøgård
i 2003, fandt hun hurtigt ud af, at der var
flere indsatte, som hverken kunne læse eller skrive. Hun fik etableret et samarbejde
med VUC Odense og sendte den første indsatte af sted til ordblindeundervisning. Han
kom til at fungere som en slags ambassadør blandt de indsatte og fik andre til også
at lade sig teste for ordblindhed.
- I starten var der ingen, der lagde mærke
til, at der var flere indsatte, som var ordblinde, men efterhånden fik vi rigtig meget
fokus på det. Nu er også værkførerne og
fængselsbetjentene opmærksomme, når
de støder på en indsat, som har svært ved
at læse eller skrive. Så sender de dem over
til mig, fortæller Kirsten Olesen.
Alle indsatte, som viser tegn på ordblindhed, kan komme en tur forbi Kirsten Olesens lille visitationsrum. Mellem 20 og 30
indsatte tager hvert år imod tilbuddet om
at lade sig teste.
- Testen viser ofte, at de er ordblinde,
men jeg kan se, at det i mange tilfælde
ikke er egentlig ordblindhed, men skyldes manglende skolegang. Nogle af dem,
som kommer her, har kun gået i skole indtil fjerde, femte eller sjette klasse, og så er

 Ordblindeundervisning
Nogle indsatte har kun
gået fire, fem eller seks år
i skole. Mange af dem tror
slet ikke, at de kan lære
noget. Så de har brug for
små sejre i Kirsten Olesens
undervisning.

Fakta
Statsfængslet på Søbysøgård har til huse på
en herregård fra 1400-tallet.
Det blev oprettet som ungdomsfængsel i
1933, men siden 1973 har det været et almindeligt åbent fængsel.
Fængslet har 134 indsatte: 26 på en halvåben
afdeling og resten i en fællesskabsafdeling.
Der lægges vægt på undervisning, og fængslets skole tilbyder forberedende voksenundervisning (FVU), almen voksenuddannelse
(avu) og ordblindeundervisning. Skolen har
tre faste lærere og tre undervisere, der kommer udefra.

deres færdigheder på samme niveau som
hos ordblinde voksne, siger Kirsten Olesen.
Den gruppe kan nå rigtig langt med den
almindelige FVU (forberedende voksenundervisning). De indsatte, som derimod viser sig at være ordblinde, bliver ofte taknemmelige for, at der bliver sat ord på deres handicap.
De små sejre er vigtige
Indsatte i den halvåbne afdeling bliver undervist i fængslet. En lærer udefra kommer
en gang om ugen og underviser hold, der
typisk består af tre-fire indsatte.
- Der sidder stort set hele tiden tre eller fire på den afdeling, som er ordblinde.
Og det er mange ud af en afdeling på 26,
siger Kirsten Olesen.
Indsatte i fængslets åbne afdeling kan
søge om tilladelse til at gå i skole uden for
fængslet. Indtil for nylig gik to indsatte til

ordblindeundervisning i Odense 20 timer
om ugen. Det er bedre, at de kommer ud i
stedet for at blive undervist i fængslet, mener læreren.
Hun laver også specialforløb, der skal
munde ud i, at elever gennemfører FVUlæsning trin 1.
- Det er vigtigt, at de får tillid til sig selv.
Mange af dem tror slet ikke, at de kan, så
de har brug for de små sejre.
Flere vælger at fortsætte med ordblindeundervisningen, når de bliver prøveløsladt. For nogle bliver det skrevet ind som en
del af vilkårene for løsladelsen, at de skal
fortsætte med at gå i skole.
Livet efter fængslet
Kirsten Olesen er også uddannet vejleder.
Hun bruger en stor del af sin arbejdstid på
at vejlede de indsatte i forhold til livet efter fængslet.

- Jeg taler med dem om, hvilke muligheder de har, når de er færdige her. Jeg
fortæller dem, at de har ret til at få hjælpemidler, når de kommer i skole, og prøver
at sørge for, at de bliver gelejdet godt videre, siger hun.
Mens hun viser rundt på det naturskønne
område omkring hovedbygningen - som
blandt andet består af en velplejet park og
den store sø, som fængslet er opkaldt efter - bliver hun passet op af en kollega, som
vil overbringe en hilsen fra en tidligere indsat. Det er en af Kirstens gamle elever, der
netop har fået otte i retstavning, og det har
han ringet til fængslet for at fortælle.
- Det er noget, man kan blive lidt høj af.
Det er sådan noget, der gør det værd at
komme på arbejde, smiler Kirsten Olesen. *

 Ordblindeundervisning

På skolebænk
med de ordblinde
Rapport fra den
dag, ministeren i
virkelighedens verden
oplevede intensiv
undervisning af dem,
der har problemer med
ordene. Hun gjorde
under besøg i Silkeborg
meget ud af at tale med
kursister og få et billede
af, hvor og hvordan der
yderligere kan sættes
ind.
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{ A f K u rt Balle J e n s e n - F oto : J ø r g e n P l o u g }

K

lokken var 10.05, da beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S)
kom ind på 3F i Silkeborg og fik
varme håndtryk. Samtidig sad en gruppe
ordblinde fra en række arbejdspladser og
stirrede koncentreret ind mod skærmen i
et lokale nogle meter derfra, og i et andet
lokale sad nogle unge mennesker fra Silkeborg Produktionshøjskole og forsøgte ligeledes at få kontrol over ordene.
Det var på grund af dem og alle andre
ordblinde, at Mette Frederiksen sammen
med folketingsmedlem Christian Juhl fra
Enhedslisten kom på besøg hos 3F. Indsatsen for ordblinde skal opprioriteres, mener beskæftigelsesministeren. Men er der
et signal i, at det er hende og ikke børneog undervisningsministeren, der denne dag
oplever undervisning af ordblinde?
- Jeg tror nu også, at undervisningsministeren ser på ordblindeundervisning, men
der er ganske rigtigt et signal i det forstået
på den måde, at dette har stor betydning for
beskæftigelsen og muligheden for, at den
enkelte kan passe et arbejde. Det ligger i
det hele taget regeringen meget på sinde
at forstærke indsatsen for ordblinde. Det er
barskt for voksne mennesker ikke at være
i stand til at læse og skrive i tilstrækkelig
grad, så det er et rigtig vigtigt område at
sætte ind på, siger Mette Frederiksen, før
hun går ind til holdet af ordblinde 3F’ere
denne tirsdag formiddag i Silkeborg. Her
er Frans Mattesen godt i gang med at undervise en håndfuld kursister.
Det kniber med endelserne
- Vi anvender programmet CD-ORD, forklarer ordblindelæreren og beder Mette Frederiksen og Christian Juhl tage plads ved
siden af kursisterne.
- Programmet kan finde ordet, hvis man
bare kan nogle af bogstaverne. Vi kan jo
forsøge med ordet ”beskæftigelsesminister”, siger Frans Mattesen og beder én
af de ordblinde om at hjælpe ministeren.
- Det er da også et usædvanligt langt
ord. Kan vi ikke nøjes med ”Mette”? foreslår
hun, men et øjeblik efter er hun helt optaget
af at undersøge, hvor effektivt programmet

er. Efter kun at have skrevet få bogstaver
kommer ordet frem på skærmen.
- Nå, det var da godt, at der ikke kom
til at stå ”besættelsesmagt”, siger Mette
Frederiksen, men nu vil hun tale lidt med
de ordblinde.
Claus ved siden af hende fortæller, at
han arbejder hos Gjern Glas, og ministeren vil høre, om han får noget ud af at gå
på kurset.
- Meget, siger han med eftertryk.
- Det er endelserne, det kniber med. Nu
har jeg gået på kursus i 14 dage, og det giver virkelig noget.
Jeg har aldrig før skrevet så meget
Brian Holmelund hjælper Christian Juhl med
at finde ud af systemet. Han er buschauffør, og han er meget ordblind, siger han.
- Det er et stort problem, når jeg for eksempel møder ind på mit arbejde, og der
er papirer hængt op på tavlen med planer
og oplysninger. Det ville være godt lige at
kunne scanne det og få det læst op.
Mette Frederiksen nikker.
- Det er jo oplysninger, du skal have.
Det er vigtigt, for at du kan klare dit arbejde, siger hun.
Christian Juhl tilføjer, at det vel også
bør være op til arbejdsgiveren at sørge for
hjælpemidler.
- Han sørger jo også for, at der er værktøj, og at der er en bus, så du kan udføre
dit arbejde.
Mette Frederiksen spørger Brian Holmelund, om han får noget ud af kurset, selv
om han betegner sig selv som meget ordblind. Det gør han, bekræfter han:
- Jeg har aldrig tidligere skrevet så meget, som jeg gør her.
Men kan alle ordblinde lære at læse?
- Narrjh, siger Frans Mattesen. Nok ikke
alle. Nogle har så store problemer med
ordene, at de nok aldrig får lært at læse.
Mette Frederiksen ser eftertænksom ud.
- Det er et stort handicap, siger hun så.
Regeringen og Enhedslisten har afsat
penge til en styrket indsats for ledige ordblinde og læse-skrivesvage, og ministeren
skal denne tirsdag tale med værterne om,

hvordan pengene eventuelt skal bruges.
Men først skal hun lige opleve nogle unge
fra produktionsskolen arbejde med ordene
med Marianne Lund som lærer.
Rikke Berg Rasmussen på 17 år fortæller Mette Frederiksen, at hun gerne vil uddanne sig til kok.
- Fedt, siger ministeren, der tydeligvis er
glad for at høre den beslutsomhed, der er
i den unge piges stemme.
Så spørger hun 19-årige Johannes Iversen, hvad han vil. Det ved han ikke helt. Han
var begyndt på teknisk skole, og der fandt
de ud af, at han var ordblind.
- Det går altså ikke, at det først fanges
så sent. Det skal fanges i folkeskolen, siger ministeren.
I kan tænde glimtet i øjet
Det gentager hun bagefter under debatten.
Hun er glad for det, hun har oplevet denne
formiddag i Silkeborg:
- Det er kun jer, der kan tænde glimtet
i øjet, siger hun.
Og det har hun set. Sejrene.
Den lokale 3F-formand, Carsten Ulsøe,
gør opmærksom på, at det stadig er svært
at få ordblinde fra arbejdspladserne til at
melde sig. De skal i hvert fald helst være
flere, så er det nemmere.
Frans Mattesen forstår det godt:
- Det er ikke let at skulle på skolebænken. Mange forbinder det med nederlag;
det er det, de husker. Det er ikke sjovt ikke
at kunne læse som voksen.
Forretningsfører i AOF Midtjylland Jørgen
Thyde fortæller om den lokale undervisning
af ordblinde, der praktiseres i stor målestok
og med gode erfaringer i det midtjyske. Og
i Silkeborg er de parate til at være med til
at udvikle metoder og til at stå for projekter, der yderligere kan optimere indsatsen.
Alle omkring bordet er enige: Der gøres
meget, men der er behov for endnu mere.
Ministeren vil gøre sit til, at indsatsen forstærkes. *
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 Ordblindeundervisning

Alt for mange
ved alt for lidt
om undervisning
af ordblinde
Vi skal informere meget mere massivt og målrettet om mulighederne
for at få intensiv undervisning. De er der, men målgruppen kender dem
ikke, siger Frans Mattesen, som er lærer ved AOF i Silkeborg.
{ A f K u rt Balle J e n s e n }

D

et skal råbes ud fra alle gadehjørner: Er du
ordblind, kan der gøres noget. Og du skal
ikke sidde i en klasse med 22 elever, som
da du gik i folkeskolen. Du skal sidde i en
lille gruppe på højst seks, og der er tid til
at hjælpe netop dig.
- Vi skal have gang i en langt mere effektiv og målrettet information. Vi oplever gang på gang, når vi er opsøgende, at de ordblinde simpelthen ikke ved, at de har krav
på at få undervisning. De ved heller ikke, at der er kommet mange nye it-værktøjer, der kan gøre dem bedre til at
læse og skrive, siger Frans Mattesen.
Han underviser selv ordblinde, og sammen med Poul
Christensen fra 3F har han udarbejdet et oplæg til, hvordan indsatsen for især ledige ordblinde og læse-skrivesvage kan blive forstærket. Baggrunden er, at regeringen
og Enhedslisten vil bruge 25 millioner kroner til en indsats
for ledige med mangel på basale kvalifikationer, og herunder hører vanskeligheder med at læse og skrive.
Ikke vant til at tage kurser
- Noget af det, vi foreslår, er en forstærket indsats for medarbejdere på jobcentre og a-kasser. De kender ofte heller
ikke tilbuddene og kan derfor ikke vejlede de ledige godt
nok. Det vil vi gerne lave om på, og vi skal have undervi-

sere ud i a-kasser, fagforeninger og jobcentre for at orientere. De ledige skal ikke kun kende mulighederne, de skal
også vide, hvordan undervisningen foregår. De skal vide,
at det er noget helt andet end den folkeskole, de måske
har så mange dårlige erfaringer fra, siger Frans Mattesen.
Et af problemerne er, at mange ufaglærte slet ikke tænker i kurser og undervisning. Det er de ikke vant til fra deres arbejde, for det er ikke dem, der står forrest i køen, når
der er tilbud om ny viden. Derfor skal mange ordblinde i
netop den gruppe først indstille sig på, at det måske kan
være en god idé at komme på et kursus. Det kræver, at de
kender betingelserne og forholdene, og det gælder i øvrigt ikke kun de ufaglærte:
- Jeg har et eksempel på en tømrer, der skulle lægge
nyt tag på sin gamle skole. Det var en meget ubehagelig
oplevelse for ham, fortalte han. Hans oplevelser i skolen var
så dårlige, at det var svært for ham at skulle kravle rundt
på skolens tag. Det siger noget om de nederlag, mange
har haft i skoletiden, siger Frans Mattesen.
Information og opsøgende indsats skal få flere ordblinde
i gang, men der skal også forsøges helt andre veje, foreslår
Frans Mattesen og Poul Christensen. De mange it-værktøjer skal gøres økonomisk tilgængelige for de ordblinde,
og der bør laves projekter med arbejdspladser, der indretter sig på ordblinde frem for omvendt. *
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Begyndersystem
På vej til dansk – trin for trin
Grundbog med cd-rom (for trin 1)
Af Lisbet Thorborg & Mayanna J. Riis
Kr. 265,00 (ISBN 978-87-91909-10-8)

Videre mod dansk – trin for trin
Grundbog med cd-rom (for trin 2)
Af Lisbet Thorborg
Kr. 248,00 (ISBN 978-87-91909-11-5)

På vej til dansk – audio-cd’er
Kr. 360,00 (ISBN 978-87-91909-08-5)

Videre mod dansk – audio-cd’er
Kr. 288,00 (ISBN 978-87-91909-12-2)

Dansk udtale
Dansk udtale for begyndere
Tekstbog med cd-rom (niveau 1)
Kr. 210,00 (ISBN 978-87-91909-03-0)

Dansk udtale i 49 tekster
Tekstbog med cd-rom (niveau 2)
Kr. 210,00 (ISBN 978-87-91909-01-6)

Dansk udtale - øvebog
Øvebog med cd-rom
Kr. 188,00 (ISBN 978-87-91909-02-3)

Breve/skriftlig fremstilling
Breve trin for trin 1
E-mails, invitationer, beskeder, annoncer
og personlige breve.
Kr. 168,00 (ISBN 978-87-988509-7-7)

Breve trin for trin 2
Formelle breve og læserbreve
Kr. 168,00 (ISBN 978-87-91909-00-9)

Dansk talesprog
Alle bøger er velegnede ved: klasseundervisning, differentieret
undervisning, selvstændigt arbejde, gruppe- eller pararbejde.
Læs mere om bøgerne på www.synope.dk
Skolelicenser fås til brug i sproglaboratorium / IT-værksted.
Alle priser er ekskl. moms og levering.

Ind i samtalen – dialoger i hverdagen
Grundbog med cd-rom
Kr. 168,00 (ISBN 978-87-91909-05-4)

Ind i samtalen – æske med audio-cd’er
Kr. 288,00 (ISBN 978-87-91909-06-1)
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 Arbejdstid

Kampen
om arbejdstiden
Arbejdstiden bliver sandsynligvis en slagmark ved de kommende
overenskomstforhandlinger. Men passer arbejdsgivernes forestillinger om
lærernes arbejde med virkeligheden?
{ A f Lu c a s Vag n E n g ell , r e da k tø r }

ANALYSE
Det er næsten lige så sikkert som amen i
kirken: Et af de store temaer ved de kommende overenskomstforhandlinger i stat
og kommuner bliver lærernes arbejdstid.
Kort fortalt, så mener de offentlige arbejdsgivere, at lærere skal undervise mere.
Og de mener, at lærere bruger alt for meget tid på alt muligt andet end at undervise.
Kommunernes Landsforening (KL) har
meldt ud, at folkeskolelærere skal undervise mere, fordi der bliver mangel på lærere
engang ude i fremtiden. Men det kan måske blive svært at få en lærer til at sige ja
til det i en tid, hvor der spares lærere væk,
hvor hver tiende nyuddannede lærer går
ledig, og hvor flere går ned med flaget på
grund af stress.
Det er ikke sikkert, at kommunerne ligefrem vil af med den arbejdstidsaftale, som
de for kun et par år siden indgik med Lærernes Centralorganisation (LC) under overskriften ”kvalitet i undervisningen”. Men der
er pres på, hvordan den udmøntes lokalt.
Den aftale er også de kommunale ungdomsskoler og sprogcentre omfattet af,
men ungdomsskolelærerne bliver indtil videre ikke presset på samme måde. Det er
vigtigere for kommunerne, at der bliver taget hånd om de unge, som hænger i udkanten af fællesskabet. Og her er ungdomsskolerne en både vigtig og populær med-

spiller. Sprogcentrene får nok heller ikke
så meget opmærksomhed, for hvis kommunerne vil have billigere undervisning her,
udliciterer de jo bare.
Der har også været luftet tanker om at
se på den betalte frokostpause og store
bededag – det vil sige at afskaffe dem. Og
sågar har lønnedgang været nævnt.
Staten – repræsenteret ved Personalestyrelsen under Finansministeriet – har tidligere været ude efter de statslige arbejdstidsaftaler for erhvervsskoler, VUC og ikke
mindst gymnasier. Mest voldsomt kom det
til udtryk, da VUC i forbindelse med kommunalreformen overgik fra amterne til statsligt selveje i 2007. Dengang måtte VUClærere strejke for ikke at blive tvunget over
på en ringere aftale.
Personalestyrelsen er blevet erstattet
af Moderniseringsstyrelsen, og et af signalerne derfra er, at lærerne skal være mere
fleksible. Et andet signal er, at arbejdstid
ikke længere skal være et forhandlingsanliggende; den skal i stedet aftales i en
”dialog” mellem den enkelte lærer og lederen. Og der tales om mere ”ledelsesrum”.
Hvad det helt præcist er for et rum, lederne mangler, er uklart. Og hvordan det
skulle kunne lade sig gøre at lave arbejdstidsaftaler med hver enkelt står heller ikke
klart. Til gengæld står det klart, at staten

godt vil have lærerorganisationerne og tillidsrepræsentanterne ud af lokalet, når der
skal lægges skemaer.
OP GENNEM 00’ERNE er der lavet adskillige rapporter om læreres arbejdstid. En
af de mere markante var et bestillingsarbejde fra Undervisningsministeriet i 2007,
som blev offentliggjort midt under overenskomstforhandlingerne i 2008. Rambøll Management lavede undersøgelsen, men konklusionerne i rapporten var så vidtløftige,
at de formentlig var dikteret af ministeriet.
Blandt andet fik man det til at se ud som
om, at jo mere den enkelte skoles ledelse
selv bestemmer (ledelsesrummet?), jo mere
af lærernes arbejdstid bruges på at undervise. Men sammenhængen kunne lige så
godt være den modsatte: at jo mere ledelsen aftaler med den lokale tillidsrepræsentant, jo mere effektivitet.
Og nu er en ny undersøgelse på vej. Den
22. marts i år skrev Ministeriet for Børn og
Undervisning til LC, at ministeriet vil ”forny
den kortlægning af anvendelsen af undervisningsressourcerne, som tidligere er gennemført” på erhvervsskoler og VUC. Undersøgelsen omhandler skoleåret 2010/2011
og er et led i arbejdsgivernes forberedelse af
de kommende overenskomstforhandlinger.
Det private firma PLUSS Leadership skal

uddannelsesbladet 04-12

gennemføre undersøgelsen. Det stod også
bag den store anti-pjække-kampagne, som
netop har kørt på tv, YouTube mv.
Ifølge ministeriet skal undersøgelsen laves, så den kan sammenholdes med tidligere undersøgelser, og de erhvervsskoler
og VUC’er, der skal deltage, bliver ”tilfældigt udvalgt”.
UDDANNELSESFORBUNDET HAR ALLEREDE udført sin egen undersøgelse blandt
lærerne. Og netop på VUC og erhvervsskoleområdet mener halvdelen af medlemmerne, at der er problemer med arbejdstiden og arbejdets tilrettelæggelse. Det kan
være i form af voldsom skævbelastning,
manglende indflydelse på tilrettelæggelsen, meget korte varsler om nye opgaver eller at der simpelt hen ikke er tid nok til at
løse opgaverne.
Når man hører embedsmænd og politikere i stat og kommuner, er det tydeligt, at

deres forestillinger om lærerarbejdet stammer fra folkeskolen og det almene gymnasium. Men det er jo også der, de selv har
gået, og der, deres børn går.
Vi vil derfor godt afsløre, at virkeligheden i de øvrige ungdoms- og voksenuddannelser er meget anderledes. Det er
ikke ualmindeligt at undervise både dag
og aften – samme dag. Det er ikke ualmindeligt at undervise flere steder i byen
eller i forskellige byer – samme dag. Det
er heller ikke ualmindeligt med en meget
ujævn arbejdsfordeling hen over året, så
der er lange perioder med overtid – ofte
uden efterfølgende afspadsering. Alligevel er lærerne altid parate til at stille op her
og nu, når jobcentret eller en virksomhed
bestiller et kursus.
Lærerne mener, at de allerede udviser
en høj grad af fleksibilitet. Derfor er det
for mange en voldsom provokation, når de
får at vide, at de skal være mere fleksible.

PÅ DE FØLGENDE sider fortæller tre lærere
om deres arbejdstid: en VUC-lærer, der underviser i flere byer på samme dag, en faglærer, der i store dele af året har markant
overtid, og en sproglærer, der underviser
både dag og aften på samme dag.
Disse lærere er absolut ikke eksotiske
eksempler. Der er mange af dem derude.
For eksempel har ikke mindre end 70 procent af de lærere i dansk som andetsprog,
som deltog i Uddannelsesforbundets nye
medlemsundersøgelse, undervisning både
dag og aften på samme dag. De tre lærere
illustrerer både vilkårene og den fleksibilitet, som allerede er til stede.
Men bemærk, at det ikke er klagesange,
vi hører her. Lærerne er glade for deres job.
Og de strækker sig langt for at få enderne
til at mødes.



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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 Arbejdstid

Først den
ene vej, og så
den anden vej
{ A F H E IDI K V ISTG A A RD G ÜTT L E R – FOTO : J E NS B AC H }

-D

en er meget svingende.
Det udsagn går igen, når
Martin Rasmussen beskriver
sin arbejdstid. Han er lærer på VUC i Holstebro-Lemvig-Struer og underviser primært ordblinde. Derudover har han et vikariat i historie, underviser ordblinde på hf
i Nørre Nissum og instruerer i hjælpemidler til ordblinde på Holstebro Gymnasium.
Martin Rasmussen underviser altså
både i Holstebro, Struer og Nørre Nissum. Flere gange om ugen underviser han
to steder på samme dag. For eksempel
starter han hver onsdag klokken 10.25 til
15.20 i Holstebro og slutter i Struer fra
16.15 til 21.15. Næste morgen står han
klar klokken otte i Holstebro.
Alligevel kalder han skemaet ”et af de
gode”, for tidligere har han undervist alle
fire steder i løbet af ugen – og tre af stederne på én dag!
Omskiftelig overtid
Martin Rasmussen oplever ofte, at skemaet hurtigt kan blive lavet om, fordi der
for eksempel bliver bestilt efteruddannelse fra en af områdets virksomheder.
Antallet af ordblinde på et hold kan også
hurtigt forskyde balancen, fordi under-

Flere arbejdssteder på én dag, aftenarbejde og
perioder med overarbejde er dele af VUC-lærer
Martin Rasmussens hverdag. Alligevel vil han ikke
bytte sit job for noget.

visningen er meget individuel og kræver
meget forberedelse.
I øjeblikket har Martin Rasmussen 34
undervisningslektioner om ugen. Jævnligt har han været oppe på 40. Dertil kommer køretid, forberedelse, udredning af de
ordblinde elever, mødeaktivitet med mere.
Slutresultatet er en arbejdsuge på langt
over 37 timer. Reelt snarere 50, når alt
regnes med, vurderer han.
Ikke desto mindre er han glad for sit
skema i dette semester:
- Det er første gang i min karriere som
underviser, at jeg ikke skal møde tidligt
om mandagen. Dermed kan jeg slippe for
at bruge weekenden på forberedelse. Og
i år ser det ud til, at jeg heller ikke kommer i overtid.
Selv om Martin Rasmussen har mange
lektioner, er han ikke utilfreds. Han havde
en stille periode inden jul med omkring
22 lektioner om ugen.
- Men det er svært at slappe af på forhånd, og de voldsomme arbejdsperioder
er virkeligt belastende. Derfor er skemaer, hvor det er jævnt fordelt, afgørende.
Men det er ikke altid lige let at opnå.
De sidste tre år har det, som Martin Rasmussen udtrykker det, været ”totalt umu-

ligt at undgå overarbejde”, og han vurderer,
at han har haft mellem 200 og 500 overarbejdstimer om året.
- Det kan man ikke holde til i årevis, siger han og roser især sine ældre kolleger
uden små børn for deres store fleksibilitet.
Kok i fremmed køkken
Holstebro er hovedafdelingen, og Martin
Rasmussen beskriver det at skulle undervise de andre steder som ”at lave mad i et
fremmed køkken”.
- Det er bøvlet. Du skal pakke ned hver
gang og stille tingene frem et nyt sted. Og
selv om de er ualmindeligt søde til at hjælpe
på stederne, så er det bare besværligt.
Tit er Martin Rasmussen ude på afdelinger uden kolleger, og det har betydning
for den faglige sparring og praktiske kommunikation. Samtidig er man væk fra den
daglige kontakt med sin leder.
- Det betyder, at jeg skal skrive helt almindelige spørgsmål ned og samle sammen for derefter decideret at planlægge i
min kalender at få stillet dem. Det ville ellers
kun tage 30 sekunder på gangen.
Også meget frihed
Martin Rasmussen har tidligere arbejdet
otte år som folkeskolelærer, og han er ikke
i tvivl om, at han i jobbet som VUC-lærer
er langt mere udfordret på sin fleksibilitet.
Men han vil ikke bytte. Han er glad for
sit job og ikke mindst for de kolleger, faglige udfordringer og den frihed, der følger
med. Han sætter stor pris på, at der er så
stor variation i jobbet.
- Det bliver aldrig rutinepræget. Og det
er godt, for så undgår man at gro fast. *

Arbejdstid med bølgetoppe
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Tre til fire gange om året topper faglærer
Pia Meyers arbejdstid med næsten det
dobbelte af den normale arbejdstid. Andre
måneder er alt for stille.
{ A F H E IDI K V ISTG A A RD G ÜTT L E R – FOTO : L A RS H O L M }
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p og ned i gear. Sådan kan man
beskrive Pia Meyers arbejdstid.
Hun er lærer på erhvervsskolen
Mercantec i Viborg og underviser kommende ernæringsassistenter samt på
grundforløbet Cooking Balance.
Skolen tager elever ind to gange om
året, og når holdene overlapper, så et
hold starter, mens andre har svendeprøver, bliver der endog meget travlt i Pia
Meyers kalender.
I de travle perioder har Pia Meyer omkring 250 timer om måneden – mod normen på 164. Det betyder arbejdsdage på
cirka 12 timer. Sådan er det typisk for Pia
Meyer i januar, maj og august. I andre perioder kan hun have for få timer. Pia Meyer oplever med andre ord den såkaldte
skævbelastning.
Alligevel lyder der ikke brok fra Pia
Meyer. Hun trives med vekselvirkningen
og ønsker ikke at komme tilbage til sine
tidlige helt faste arbejdstider som økonoma. For Pia Meyer er det bare en del
af præmissen ved at have et spændende
job. Alligevel medgiver hun, at hun, når
hun skal være helt ærlig, godt ved, at de
travleste perioder ikke er sunde.
- Men når man nu synes, at opgaverne er vildt spændende, så har man
heller ikke lyst til at sige nej. Jeg vil nødig gå glip af noget, og jeg synes som
regel, det er rigtig sjove og interessante
opgaver, siger Pia Meyer.
For hende er de stille perioder faktisk det sværeste.
- Jeg har svært ved at slappe af og
komme ned i gear, når jeg er vant til at
have så travlt. Det er ikke altid så sjovt.
Men jeg har også brug for, at der er nogen, som dikterer, at jeg ikke må have så
travlt hele tiden.
Svært at afgive ansvar
For Pia Meyer er det værste ved de hårdest belastede perioder ikke det at have
travlt. Det er et vilkår, som hun holder af.
Ulempen er derimod, at man bliver bedt
om at arbejde meget mindre i andre perioder. Det medfører ”lidt for hyppigt”, at
man skal afgive sit hold til en anden lærer.

- Jeg kan sagtens forstå, at det kan
være nødvendigt, for at skolen kan få det
store, overordnede skema til at hænge
sammen, men det er rigtig svært for mig
at afgive et hold. Jeg føler jo et ansvar
for dem. Det er mig, der har lavet
alt forarbejdet, og som menneske vil man gerne afslutte
det, man påbegynder.
Pia Meyer har stor forståelse for, at skolen ikke
kan udbetale alt overarbejdet, hvis den overordnede økonomi skal
hænge sammen.
- Men det kan
godt påvirke mig.
Det tærer lidt på
gejsten, for man
knytter sig til eleverne og vil gerne selv
følge dem til dørs.
Flere plusser
end minusser
Jobbet som faglærer og de
arbejdsvilkår, som følger med, er
meget forskellige fra de job, Pia Meyer
tidligere har haft. Men hun ville ikke undvære vekselvirkningen. Der er så mange
goder ved jobbet, som opvejer det, at man
indimellem har meget travlt.
- I denne branche er det helt normalt
at arbejde lange dage, aften og weekend. Jeg har travlt i nogle afgrænsede
perioder, men til gengæld har jeg et vildt
spændende job og en udpræget grad af
frihed til selv at planlægge alt det, som
ligger ud over selve undervisningen.
Når der er stille perioder, får hun slappet af, og på jobbet er der plads til at
opdyrke kontakten til praktikstederne,
skabe nye forbindelser og lave udviklingsarbejde.
Pia Meyer er ikke i tvivl om svaret på
spørgsmålet, om hun ville anbefale jobbet med de medfølgende arbejdstider
til andre.
- Nej! For de må ikke tage mit job. Det
er verdens bedste, griner hun. *

 Arbejdstid

Tidligt op
og sent i seng
En arbejdsdag, der starter om morgenen, bliver afbrudt af en
eftermiddagspause, og derefter fortsætter om aftenen. Det er
vilkåret for Jytte Glerup, som er sprogskolelærer i Odense.

{ A F H E IDI K V ISTG A A RD G ÜTT L E R – FOTO : H UNG TI E N V U }
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år Jytte Glerup har fri klokken 15 om onsdagen, er det
bare med at nyde friheden, så længe den varer. Hun
møder nemlig igen klokken 17 og underviser frem til
klokken 20.15.
Hun er sprogskolelærer på LærDansk i Odense, og i det job
er det et vilkår, at man også underviser om aftenen. Før sommerferien underviste hun to aftener om ugen, men siden har
det kun været én aften.
Da Jytte Glerup bor i Kerteminde - cirka en halv time i bil
fra Odense - kan det ikke betale sig for hende at tage hjem i
slippet mellem de to runder undervisning. Derfor bruger hun
typisk tiden på forberedelse eller samvær med kollegerne. Men
det giver hende en arbejdsdag, som starter klokken 9.30 og
først slutter klokken 20.15.
- Men jeg har selv valgt det. Jeg er godt nok træt efter sådan en vagt, men jeg er ikke fuldstændig smadret. For mig er
det uproblematisk, understreger hun, men har dog indimellem ondt af de kolleger, som er alene med små børn og må
hyre babysittere for at kunne passe deres aftenundervisning.
De to ugentlige undervisningsaftner, hun havde før sommerferien, var dog svære, syntes hun. Det var ikke selve den
sene undervisning, som var problemet, men det faktum, at hun
skulle møde dagen efter klokken otte.
- Der var jeg bare helt færdig. Når jeg vågnede næste morgen, kunne jeg nærmest ikke komme ud af sengen, og når jeg
kom hjem fra den efterfølgende dags undervisning, gik jeg næsten direkte i seng. Dét var hårdt. Selv om jeg havde skemafri
dagen efter igen, tog det så lang tid at komme ovenpå igen, at
jeg ikke fik det fulde udbytte af dagen, fortæller Jytte Glerup.
En anden ulempe var, at det var svært at gå til noget om aftenen. Selv hvis man valgte en af de aftener, hvor der ikke var
undervisning, kunne der hurtigt blive lavet om på det.
Nu er Jytte Glerup yderst tilfreds med sit skema med én
lang arbejdsdag med mange lektioner og aftenundervisning.

Det betyder nemlig på den anden side, at hun får meget frihed
til selv at planlægge, hvornår hun vil forberede sig.
Aftenkursister er anderledes
Som B-menneske passer det Jytte Glerup strålende indimellem at arbejde om aftenen – når hun ikke skal møde klokken
otte næste dag. Men vilkåret med aftenvagter var noget, familien diskuterede, inden hun sagde ja til jobbet.
- Jeg vendte det med familien, fordi det betød, at jeg ikke
kunne være hjemme hos min mand og mine børn en til to gange
om ugen. Men der var nu ikke så meget tvivl, for jeg ville virkelig gerne have det job, smiler hun.
Aftenundervisningen er hyggelig, synes Jytte Glerup.
- Det er en anden type kursister om aftenen. De går på universitetet eller har job om dagen. Det kræver trods alt noget
at dukke op for at lære dansk efter en fuld arbejdsdag. Jeg
kan godt lide, at jeg har meget forskellige kursistgrupper med
hver sin charme.
Én ting ville hun ønske sig anderledes. Det hænder nemlig
”lidt for tit”, at man som lærer bliver rykket rundt med for at få
det store, overordnede skema til at gå op. Så bliver der byttet
rundt på lærerne. Det er utilfredsstillende, synes Jytte Glerup,
selv om hun har forståelse for, at ledelsen står med et puslespil, som skal gå op.
Sprogskolelæreren er dog slet ikke i tvivl om, hvilket ord der
beskriver hendes arbejdstid. Den er ”perfekt”. Overarbejde er
sjældent et problem. Hun føler, der bliver lyttet til hendes ønsker. Fleksibiliteten går begge veje, og friheden er stor.
- Jeg er meget glad for mit job. Det er det bedste, jeg har
haft, og jeg har haft en del. Jeg ville gå ud af mit gode skind,
hvis jeg igen skulle til at møde klokken otte til 16. Den frihed,
som følger med jobbet her, opvejer langt de små ulemper, der
kan være ved aftenarbejdet. Og så er mødet med kursisterne
simpelthen fantastisk. *
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Aarhus Kommune vil opfylde
95-procentsmå lsætn ingen allerede
i 2013. Alligevel vil kommunen ikke
redde College Aarhus, der har stor succes
med at få tosprogede unge videre til
ungdomsuddan nelser.
{ A f M i k k el Kamp – F oto : H ele n e Bag g e r }
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osprogede unge med lave karakterer fra folkeskolen har de seneste seks år udviklet faglige og personlige kompetencer på College Aarhus.
De fleste har løftet deres gennemsnit, og
mange er kommet videre på den gymnasiale ungdomsuddannelse, de ikke havde
adgang til tidligere.
Men på trods af de gode resultater lukker skolen til sommer, når de nuværende
15 elever har afsluttet deres prøver.
- Det er ærgerligt, men nødvendigt, for
det har ikke været muligt at skaffe de nødvendige midler til at fortsætte projektet. Desværre betyder det, at denne gruppe unges
mulighed for at tage en uddannelse bliver
mindre. Begynder de på en skole med et
mindre specialiseret tilbud, vil mange af dem
falde fra, forudser Claus Bentsen. Han er
forstander på Århus Produktionsskole, der
driver College Aarhus sammen med VUC
Aarhus og FO-Aarhus.
Synspunktet bakkes op af Anne Lise Hamilton, der er vejleder på College Aarhus.

- En gruppe unge står efter sommerferien uden et ordentligt tilbud. VUC har forløb
med en del støtte, men de er meget kortere.
Jeg frygter, at der fra næste år er unge, der
kunne have fået en ungdomsuddannelse,
som ikke får det, siger Inge Lise Hamilton.
Kommunen kunne støtte
College Aarhus har i sine seks år levet af
penge fra fonde. Men de gives især til udvikling, og nu er det penge til drift, skolen
har brug for.
Pengene kunne komme fra Aarhus Kommune, der har skærpet regeringens mål om,
at 95 procent af en ungdomsårgang skal
tage en ungdomsuddannelse. Kommunen
vil nemlig nå målet allerede i 2013. Alligevel vil den ikke støtte en skole, der netop
har dokumenteret, at den får unge i gang
med en ungdomsuddannelse, som de ellers ikke ville være begyndt på. Det er paradoksalt, mener Claus Bentsen.
- Set i lyset af kommunens store og
flotte ambitioner må det betegnes som et

Hvis 95 procent skal have en ungdomsuddannelse, er det ikke kun store forkromede projekter,
der skal til, men også små specialiserede tilbud, siger forstander Claus Bentsen.

tilbageskridt, at College Aarhus ikke kan
fortsætte. Hvis vi skal opfylde målsætningen om, at 95 procent af en årgang skal
have en ungdomsuddannelse, er det ikke
kun store forkromede projekter, der skal
til. Det er også små specialiserede tilbud.
Derfor er det ærgerligt, at College Aarhus
lukker, siger forstanderen fra Århus Produktionsskole.
Trak det korteste strå
I Aarhus Kommune er de trængte budgetter det primære argument for at undlade at støtte.
- Det skal ses i det lys, at vi har sparet
uendeligt meget de senere år. Nogle gange
har vi videreført noget, der tidligere har
været finansieret af udviklingsmidler, andre gange gør vi det ikke. Her har College
Aarhus trukket det korteste strå, siger beskæftigelseschef Vibeke Jensen og tilføjer:
- Skulle kommunen finansiere College
Aarhus, var vi nødt til at tage penge fra andre projekter, da der ikke er mulighed for

at tilføre ekstra midler. Bevillingerne er ikke
endeløse, forklarer hun.
Beskæftigelseschefen mener ikke, at
kommunen modarbejder sin egen målsætning ved at nedlægge et tilbud, der sender
en god del af de unge i uddannelse.
- Min vurdering er, at vores palet af uddannelsestilbud i forvejen er så stor, at målgruppen har relevante steder at gå hen efter sommerferien. Vi prioriterer området rigtig højt, siger hun og understreger, at College Aarhus gør et godt stykke arbejde,
og at der derfor skulle mange overvejelser til, før forvaltningen valgte at undlade
at støtte skolen. *

{ A f M i k k el Kamp – Foto : H ele n e Bag g e r }

uddannelsesbladet 04-12

25

Vi får
et skub
fremad

På college Aarhus har lærerne tid til at hjælpe, og vejlederen kan man gå til med
alverdens problemer. Det har hjulpet tre unge kvinder til at få bedre karakterer og
blive gladere for at gå i skole. Nu håber de, at skolens lærere erklærer dem parate til hf.

15

elever kæmper med regnestykker. Nogle alene, mens andre
har rykket stolene tæt på hinanden og regner sammen. Matematiktimen er i fuld gang.
- Kom lige herover, kalder en ung mand
efter en dæmpet diskussion med en klassekammerat.
- Vi har begge regnet det her stykke, og
vi får forskellige resultater.
Med det samme kommer lærer Mahmut
Aydin til hjælp og spørger til elevernes metoder, indtil de selv finder ud af, hvem der
har brugt formlen rigtigt.
Det er svært at putte sig
Det er tirsdag morgen i et klasselokale i
Aarhus. Regnestykkerne er et skridt på
vejen til den 10. klasse-afgangsprøve, som
skal kvalificere eleverne til en boglig ungdomsuddannelse. Eleverne i College Aarhus’ eneste klasse er alle tosprogede. Et
andet optagelseskrav for eleverne er, at
de ikke har karakterer til at komme ind på
en boglig ungdomsuddannelse, men at de
har potentialet og lysten til det.
I matematiktimen er der to lærere på,
hvilket giver overskud til at støtte eleverne.

Elevernes mulighed for at tage en uddannelse bliver mindre, når kommunens tilskud falder væk.
På mindre specialiserede tilbud, vil mange falde fra, spår forstanderen for College Aarhus.

- Her giver lærerne os så meget hjælp
som muligt. Der er ikke så mange elever i
klassen, så de har gode muligheder for at
hjælpe, siger Zinab Badloon, der er 21 år
og oprindeligt kommer fra Afghanistan.
Samtidig betyder den tætte kontakt
mellem lærere og elever, at det er svært at
putte sig i klassen.

- Vi gennemgår altid alt det, vi har haft
for som lektier, og fordi vi ikke er så mange
i klassen, finder lærerne ud af det, hvis vi
ikke laver dem. Jeg laver dem dog næsten
altid, forsikrer 18-årige Faisa Abdullahi.
Voksne man kan snakke med
Det er nødvendigt at følge med, for eleverne
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vil gerne på hf efter sommerferien. Det
gælder også 19-årige Nura Zody, der ikke
fik prangende karakterer i folkeskolen.
Efter skolen har hun rejst en del - blandt
andet i forældrenes hjemland Eritrea. Tilbage i Aarhus anbefalede en UU-vejleder College Aarhus.
Nura Zody fremhæver også undervisernes tid som en stor fordel. Samtidig
er skolens vejleder, som eleverne kan
kontakte stort set døgnet rundt, en vigtig person for eleverne.
- Hun hjælper os, hvis vi har problemer. Hun er en, man fortæller alt, siger
Nura Zody.
Samme oplevelse har de andre elever.
- Det er en stor fordel at have en voksen, man kan snakke med om alt, siger
Faisa Abdullahi.
Trist, skolen skal lukke
Zinab Badloon har efter folkeskolen
nået at gå nogle måneder på social- og
sundhedsskolen, ligesom hun også begyndte på HG. Ved siden af driver hun
sammen med sin familie en kiosk i Aarhus midtby. Hun kan godt savne danskere på holdet.
- Det betyder, at jeg ikke forbedrer
mit danske så meget, som jeg ellers ville
have gjort, siger hun.
Faisa Abdullahi kunne også tænke
sig nogle flere mennesker på skolen.
- Det kan være lidt kedeligt, at der
ikke er andre klasser end vores. Omvendt er det også godt, fordi vi kommer
rigtig tæt på hinanden, siger hun.
Alle tre har ifølge eget udsagn forbedret deres faglige niveau, hvilket afspejler sig i deres terminskarakterer.
Det skyldes både egen indsats og skolen, vurderer de.
- Det er en god skole til at komme videre. Vi får et skub fremad, siger Zinab
Badloon, mens Faisa Abdullahi supplerer:
- Det er trist, at stedet skal lukke.
De, der gerne vil ind på skolen næste
år, får ikke de samme muligheder, som
vi har fået. *

Håndholdt indsats
løfter niveauet
Lærere og vejleder på College Aarhus har god
tid til den enkelte elev. De stiller krav, samtidig
med at de anerkender de unges problemer.
Resultatet er, at de fleste bliver klar til en
gymnasial ungdomsuddannelse.
{ A f M i k k el Kamp - f oto : hele n e b ag g e r }

E

n håndfast, håndholdt og anerkendende tilgang.
Sådan lyder College
Aarhus’ opskrift på at
løfte unges selvværd
og faglige niveau. Opskriften virker på den
lille skole, som er målrettet tosprogede unge,
Vi er nødt til at
der har klaret sig dårligt
være håndfaste,
men samtidig
i folkeskolen, men som
vise de unge,
med den rette støtte kan
at vi vil dem,
blive klar til en gymnasiger vejleder og
sial uddannelse. Sidste
koordinator Inge
Lise Hamilton.
år tog syv elever en 10.
klasse på skolen. Fem
af dem går nu på en ordinær hf, mens to tager hf-enkeltfag. Skolens hjælp varierer fra
person til person.
- Det er meget håndholdt. Vi er tæt på alle
elever, så vi hele tiden er opmærksomme på,
hvad der skal til for den enkelte lige nu, siger
Inge Lise Hamilton, der som vejleder og koordinator er en voksen, de unge kan komme til
med problemer både i og uden for arbejdstiden, hvor hendes mobil altid er åben.
Fagligt er der stor forskel på eleverne, men
flere har svært ved dansk og engelsk. Danskproblemerne skyldes typisk, at de ikke er født
i landet, og der i øvrigt ikke bliver talt dansk
i hjemmet. Vanskelighederne ved engelsk er
en anden side af samme sag. Eleverne har
haft så svært ved dansk i folkeskolen, at de
er blevet fritaget for engelsk.
Andre har et fint fagligt niveau.
- De ved det bare ikke, fordi de har et lavt
selvværd og er meget følsomme. Derfor bli-

ver de nervøse til afgangsprøven og får ikke
vist, at de godt kan. Nogle har en stor kapacitet til selvforvirring, siger Inge Lise Hamilton.
Anerkendende håndfast tilgang
Tidligere har skolen haft både en niende og
10. klasse, men i år er der kun oprettet en
10. klasse med 15 elever. Desuden er der tre
undervisere, en ansat i jobtræning og Inge
Lise Hamilton.
Bemandingen betyder, at lærere og vejlederen har tid til eleverne. Samtidig stiller de krav.
- Vi er nødt til at være håndfaste, samtidig med at vi har en anerkendende tilgang.
Det kommer blandt andet til udtryk i forhold
til lektier. Problemer i hjemmet eller andre
steder kan gøre, at det er svært at få lektierne klaret. Men det skal de, siger vejlederen.
Lærerne forlanger dog ikke bare, at lektierne bliver lavet.
- Vi anerkender, at de har problemer, men
siger samtidig: ”Hvordan sørger vi for, at du får
lavet lektier, når situationen nu er, som den er?
Vi kan godt lide dig, men du skal lave lektier.”
Det kræver, at lærerne er af en vis støbning og godt klædt på pædagogisk.
- Som lærer skal man bringe sig selv i spil
i det relationelle. Vi skal give os tid til de unge
og vise dem, at vi vil dem, for de er meget følsomme, siger hun.
Netop pædagogikken er præget af, at skolen er et samarbejde mellem VUC og produktionsskolen.
- Det spændende er at udvikle en helt anden pædagogik. Når produktionsskolen møder
VUC, opstår en helt tredje tilgang på tværs af
skoleformerne. Det er ting, der ikke har været
prøvet før, siger Inge Lise Hamilton. *

De har lige fået
1.064 kr. tilbage
Hos GF er det kunderne, der deler årets overskud.
Derfor sender vi penge tilbage til kunder med bilforsikring
- også til dem, der har haft en skade i årets løb.
Det svarer til, at hver bilist i gennemsnit har fået 1064 kr. retur.
Vil du også have bilforsikring
med overskudsdeling?

udsk
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ove

e
g
pen
Få

r
retu

Ring 45 81 22 32,
eller beregn din
pris på gf-dtu.dk,
og få overskuddet
tilbage.

For priser og betingelser,
se gfforsikring.dk

Forsikringsklubben for Danmarks Tekniske skoler og Universiteter · Tlf. 45 81 22 32 · gf-dtu.dk

VI ARBEJDER
FOR DEM
DER ÅBNER
VERDEN
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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 troede sgu,
at vi var lukket”

{ A f S i g n e Lu kow s k i }

Produktionsskolen Vejen stod pludselig over for en truende konkurs, og
leder Oluf Brandt søgte med lys og lygte efter en løsning. Han valgte at dele sin
usikkerhed omkring skolens fremtid med personalet med det samme frem for at
vente på en afklaring.

I

januar i år står produktionsskoleleder
Oluf Brandt med et alvorligt problem.
Produktionsskolen Vejen har igennem
flere omgange haft faldende elevtilgang,
og det kan mærkes på økonomien. En stor
kassekredit har gjort produktionsskolen i
stand til at holde skruen i vandet i 2011,
men da statstilskuddene i første kvartal
af 2012 bliver reduceret til et minimum på
grund af endnu et dyk i elevtallet, hænger
regnestykket ikke længere sammen. Oluf
Brandt mangler penge til at betale medarbejdernes næste løn, men banken vil ikke
låne skolen penge uden at få stillet sikkerhed. Og pludselig står skolen over for en
potentiel konkurs.
Hvad gjorde situationen vanskelig?
- Jeg vidste, at vi havde moms til gode hos
SKAT, men ikke hvornår vi ville få pengene,
og banken ville ikke låne os penge på den
baggrund. For at kunne udbetale lønnen,
var jeg nødt til at skaffe 1,5 million kroner.
Og jeg havde kun en uge til det. Ellers stod
vi i en situation, som i yderste konsekvens
kunne betyde, at vi måtte erklære skolen
konkurs.

Hvordan greb du situationen an?
- Jeg troede sgu, at vi var lukket, men jeg
ville forsøge at finde en løsning. Jeg indkaldte alle medarbejderne til et møde og
fortalte dem, hvordan landet lå. Vi snakkede
om, hvad man kunne gøre for at undgå en
konkurs, og jeg luftede blandt andet ideen
om, at de kunne vente 14 dage med at få løn.
Der er jo ikke ret mange mennesker, som
bare sådan kan klare sig uden en månedsløn, men de var positivt indstillede. Der var
sådan en stemning af, at ”det må vi kunne
finde ud af, det her”. Samtidig skal man jo
passe på, hvad man siger ja til som medarbejder, så man ikke kommer i klemme ved
en eventuel konkurs.
- Jeg gik efter alle de spor, jeg kunne
komme i tanker om. Jeg kontaktede skolens kommunalbestyrelsesmedlemmer og
fik dem til at tage problemet op på politisk
niveau, mens jeg selv henvendte mig på forvaltningsniveau. Jeg håbede, at kommunen
ville bakke skolen op økonomisk, hvis det
blev nødvendigt, men den slags beslutninger tager tid, og det havde jeg ikke meget af.
- Så kontaktede jeg Uddannelsesforbundet for at finde ud af, om det var muligt

for mine ansatte at vente fjorten dage med
at få udbetalt løn. Svaret var, at vi muligvis
kunne få Lønmodtagernes Garantifond til
at dække lønnen under en betalingsstandsning, men samtidig ville vi være nødt til at
gøre Ministeriet for Børn og Undervisning
opmærksom på, at vores økonomi var usikker og derved risikere, at de stoppede vores tilskud. Vi kan ikke klare os uden statslige tilskud, så vi var afhængige af, at ministeriet accepterede løsningen med garantifonden uden samtidig at lukke kassen i,
hvis den løsning skulle fungere.
- Jeg vidste, at vi havde omkring 2,8
millioner kroner til gode hos SKAT, men
de skulle først behandle vores momssag,
som havde ligget hos dem siden 1. januar
2011. Vores revisor ringede og bad dem om
at fremskynde sagen, og det ville de gerne.
Det tog dem kun en dag at afslutte den, og
pengene gik ind umiddelbart efter. Så det
endte med at blive vores redning.
Var du i tvivl om, hvordan du skulle løse situationen?
- Jeg var ikke i tvivl om, at jeg ville forsøge
alt, for at vi ikke skulle lukke. Men jeg var
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i tvivl om kommunikationen til medarbejderne og andre samarbejdspartnere undervejs. Hvem skulle jeg involvere og i hvilket omfang? Der var ingen grund til at risikere at skræmme vores samarbejdspartnere væk, før der var en afklaring. Men samtidig kunne jeg mærke, at skolens ansatte
fornemmede, at der var noget galt.
Talte du med nogle om din tvivl?
- I første omgang snakkede jeg med min viceforstander og vores bestyrelsesformand.
Og så talte jeg med en konsulent i Uddannelsesforbundet, som rådede mig til at vente
med at sige noget til medarbejderne, indtil mulighederne var mere afklarede. Men
jeg valgte alligevel at gå ud med min egen
usikkerhed, frem for at folk skulle gå rundt
og gætte på, hvad der var i vejen.
Ville du have løst situationen anderledes i
dag?
- Egentlig ikke. Jeg synes ikke, jeg kunne
gøre andet. Og det hele gik så hurtigt, at
jeg ikke nåede at gøre noget forkert.
Hvad har det lært dig?
- At det godt kan betale sig at melde ærligt
og tidligt ud, når man er i en presset situation. Og at skolen har en masse gode venner, som bakker os op, og som har gjort et
kæmpe stykke arbejde i den her situation.
Jeg er også meget positiv over for den måde,
jeg blev modtaget på, da jeg henvendte mig
i Uddannelsesforbundet. Jeg synes, konsulenterne derinde har haft en meget konstruktiv tilgang til hele situationen. *

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

Bliver pension
mere inTeressAnT, BAre
fordi vi Bruger en
rocksTjerne?
Nej. Det kræver, at du møder os
og får en kvalificeret anbefaling.

31

32

uddannelsesbladet 04-12

ll

Pausen

Den bøjelige skærm er på vej
I denne måned skulle du kunne købe en
computerskærm, som kan foldes sammen.
Dermed behøver du ikke længere slæbe
rundt på en bærbar computer, en iPad eller en anden tablet, hvis du blot skal bruge
den til at læse e-bøger, -tidsskrifter eller
aviser på. Du kan også blive fri for at skulle
knibe øjnene sammen for at læse det lille
skærmbillede på din smartphone.
Det er LG, der er først i handelen med et

bøjeligt display. Og dermed bliver det muligt at tage en stor skærm med på farten,
uden at du skal slæbe på en tilsvarende stor
computer. Når den ikke bruges, kan skærmen foldes sammen og lægges i tasken,
hvilket gør den væsentligt mere fleksibel.
Bøjelige skærme har været undervejs et
stykke tid, men nu kommer den første så endelig på markedet i form af en ebogslæser
fra LG, som er udstyret med e-ink display

på 6” med en opløsning på 1024 x 768 pixels. Skærmen vejer blot 14 gram og måler 0,7 mm i tykkelsen. Den kan bøjes 40
grader og tåler fald fra 1,5 meter.
Mere var ikke sluppet ud ved dette
blads deadline – ud over at skærmen skulle
være ude på det europæiske marked i løbet af april.


Kilde: Alt om Data

Løsningen kan ses på www.uddannelsesforbundet.dk
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Når det gælder prestige, er ungdomsuddannelserne i Danmark ikke ligestillede.

Sudoku LET

Sudoku svær

Løsningerne kan ses på www.uddannelsesforbundet.dk
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læserbreve

Kære Hanne Pontoppidan

J

eg har med stor interesse læst din
kommentar i Uddannelsesbladet nr. 3,
2012. Du skriver, at beskæftigelsesminister Mette Frederiksens udspil om førtidspension og fleksjob har spændende takter.
Jeg kender ikke dine kvalifikationer inden for musik og dans, men jeg kan regne
ud, at vi er tilhængere af vidt forskellige rytmer. Som jeg ser udspillet, åbner det mulighed for et meget beklageligt løntrykkeri, ligesom det i en række tilfælde vil medføre,
at uarbejdsdygtige bliver jaget vildt af deres kommune/jobcenter.
Forestil dig et af dine medlemmer, der
ikke længere kan varetage sit job på almindelige vilkår, og som derfor bevilges et
fleksjob. Efter Mette Frederiksens forslag
vil det kunne betyde, at dit medlem skal arbejde for en ringere løn end hidtil. Det vil
betyde, at medlemmet går betragteligt ned
i indkomst, men de udgifter, der er forbundet med at opretholde tilværelsen, vil være
uændrede. Fleksjobberen vil derfor komme
til at tilhøre en ny, forarmet klasse af lønmodtagere, der anses for at have en rin-

gere værdi – alene pga. deres forringede
arbejdsevne.
Det vil også åbne mulighed for, at arbejdsgivere kan begynde at spekulere i at
erstatte ordinær arbejdskraft med fleksjobbere.
Jeg synes, det er rigtigt og vigtigt, at de,
der har nogen erhvervsevne, skal have mulighed for at benytte den. Det betyder, at
nogle må ansættes på vilkår, der giver dem
mulighed for at arbejde lidt, samtidig med
at de oppebærer en normal løn. Hvis der
bliver pillet ved det, hvad skal vi så bruge
en fagforening til?
Jeg kan godt regne ud, at der vil være
nogle medlemmer af Uddannelsesforbundet, der vil have gavn af, at de, der ikke kan
få tilkendt førtidspension, skal have kurser, opkvalificering og meget andet, men
for de uarbejdsdygtige, det rammer, er det
ikke en rimelig vej at gå. Husk, at også forbundets medlemmer kan komme i en situation, hvor førtidspension vil være et rimeligt alternativ til sygedagpenge, kontanthjælp, aktivering m.m.

Fra erhvervsskolerne har vi efterhånden
stor erfaring med at modtage unge, der har
fået et uddannelsespålæg. I nogle tilfælde
var det skubbet, der fik dem i gang, men i
alt for mange tilfælde medfører det fravær,
uengagerethed og frafald. Jeg forudser, at
noget tilsvarende kan blive tilfældet for de
unge, der fremover nægtes adgang til den
førtidspension, som kan give dem et anstændigt liv uden at være jagtet.
Inden for de gældende rammer er der
allerede rige muligheder for at hjælpe dem,
der har behov for det. Mette Frederiksens
nye initiativer vil blive en manøvre, der trykker de dårligst stillede yderligere ned.
Til slut vil jeg gerne høre, om kommentaren er udtryk for den samlede hovedbestyrelses mening, da der jo står ”Uddannelsesforbundet mener”? Hvis ikke den
samlede hovedbestyrelse står bag, vil jeg
gerne bede om en udtalelse fra de, der ikke
er enige i linjen.

Jeg forholdt mig ikke til reformen af
fleksjobordningen, og det kan jeg godt forstå, du finder underligt. For du har ret i, at
der er tale om markante forringelser. Det
har vi gjort opmærksom på over for regeringen via vores hovedorganisation FTF.
Hvis beregningen af tilskud ændres,
rammer det nye fleksjobbere og fleksjobbere, der skifter job. Ifølge FTF mister en
nyansat fleksjobber typisk cirka 2500 kroner om måneden, og en medarbejder med
høj anciennitet, som overgår til fleksjob, mister mere end 6300 kroner om måneden.
Her har jeg forudsat, at vedkommende er
medlem af en a-kasse, så han eller hun
kan sikre sig et højere løntilskud end ellers.
Ifølge regeringen skal man også først
kunne få et fleksjob, når man har været
ansat efter særlige vilkår (socialt kapitel)

i et år. Og det er uvist, hvad der sker med
pensionsordningen. Derfor er der risiko
for endnu flere forringelser.
Det er svært at vurdere risikoen for løntrykkeri. Med den nye model skal fleksjobbere ansættes på startløn, og jeg kan godt
forestille mig, at der bliver behov for at revidere det sociale kapitel for at fjerne risikoen.
Det er urimeligt, at folk med nedsat erhvervsevne skal rammes af de voldsomme
besparelser. Sammen med FTF’s øvrige organisationer presser vi på for at forhindre
dem. Syge skal ikke straffes, bare fordi riget
fattes penge.
Jeg håber, at vi med disse ord har fundet
melodien igen.

Ole Wedel-Brandt,
vejleder, TEC

svar:

Kære Ole Wedel-Brandt
De gode takter er ikke forringelserne på
fleksjobområdet, men mulighederne for
at skabe eller genskabe udsatte borgeres muligheder for at blive en del af arbejdsmarkedet. For første gang i lang tid
tænkes der i rehabilitering og i håndholdt
og helhedsorienteret uddannelsesindsats
som hjælp til udsatte grupper. Det er godt,
og det skal bakkes op.
Min kommentar i Uddannelsesbladet
nr. 3 skal ses i sammenhæng med den fra
nr. 2. Det er ikke i orden, at vi har trekvart
million i den arbejdsdygtige alder, som vi
ikke kan eller vil rumme på arbejdsmarkedet. Vi skal klæde dem på til at kunne
arbejde det, de magter. Og arbejdsgiverne
skal påtage sig deres del af ansvaret og
skabe mere rummelige arbejdspladser.
Det er det, de to kommentarer handler om.

Hanne Pontoppidan
formand for Uddannelsesforbundet

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 får vi lavet et legehus til haven i Aarhus.

Billigt

legehus
uden tømmerlus

Mangler børnene et legehus? Eller vil du placere
overnattende gæster i et anneks i haven? Så kan du
købe kvalitet til materialepris på tekniske skoler.
{ A f M i k k el Kamp – Foto : H ele n e Bag g e r }

L

armen og den behagelige, let
brændte lugt af træ, der bliver savet over af en rundsav, er det første, der slår mig, da jeg træder ind
i et af træværkstederne på Aarhus Tech. To
unge mænd står bøjet over, hvad der ligner
træskelettet til et lille hus. Den ene holder,
mens den anden skruer det sammen med
en skruemaskine.
Mændene er iført sorte T-shirts. De hedder begge Mikkel og er i skolepraktik som
en del af uddannelsen til tømrer. Lige nu er

de i gang med et legehus, og det er netop,
hvad der har bragt mig til skolen i dag.
Aarhus Tech sælger nemlig legehuse
produceret af elever på tømreruddannelsen.
Arbejdet bliver kontrolleret af lærerne og
solgt til materialepris. I mine ører lyder det
som et billigt, færdigt legehus i langt højere
kvalitet, end jeg selv ville kunne præstere.
Flyt familien ud i haven
Jens Jørgen Knattrup, som står for salget
af legehusene, viser rundt. Nogle legehuse

er umalede, så man kan se det grantræ, de
er lavet af. Der er flere modeller til forskellige priser, men et umalet hus på seks kvadratmeter koster knap 2000 kroner. Andre har elever på maleruddannelsen beriget med farver, hvilket gør dem omkring
500 kroner dyrere.
I løbet af rundvisningen viser det sig, at
det langt fra kun er legehuse, der er til salg.
Er det ikke børnene, men overnattende gæster man vil flytte ud i haven, kan man købe
et isoleret anneks til omkring 20.000 kro-
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ner. Havde jeg haft en større have og en
mindre behagelig familie, ville det klart være
en mulighed.
For 300 kroner ekstra kan jeg også få
en malet havebænk med hjem.
Har man særlige ønsker, er det også muligt at bestille produkter, men det er langt fra
sikkert, man kan få dem. Da Aarhus Tech
er en skole, bliver der ikke produceret noget, som ikke passer ind i elevernes uddannelse, ligesom de ikke bliver sat til at bygge
et ekstra legehus, fordi der er en køber.
Kendt fra tv
Købere er der mange af. Tekniske skoler
har i en årrække solgt elevernes arbejde
til materialepris. Efterspørgslen efter legehuse steg dog kraftigt for syv år siden, da
det nu hedengangne DR-program Rabatten sendte et indslag om, at man på Aarhus Tech kunne købe færdige kvalitetsle-

gehuse til den samme pris, man selv kunne
bygge det for.
Indslaget fik Jens Jørgen Knattrups telefon til at kime. I løbet af få dage var der
80 mennesker på venteliste til legehuse.
Så lukkede han for bestillingerne i en lang
periode.
Selv om interessen er faldet siden dengang, begynder hans telefon dog altid at
ringe, når forårsblomster minder husejere
om, at vinteren ikke varer evigt. Derfor er
det allerede for sent at få et legehus inden
sommerferien.14 navne står på bestillingslisten, og omkring 20 forespørgsler på mail
og telefon venter på, at Jens Jørgen Knattrup vender tilbage.
Jeg ville også vende tilbage for at købe
et legehus, hvis haven var større og børnene mindre. *

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.

Her kan du købe
legehus, havebænke,
annekser m.m.:
Aarhus Tech, Center for Byggeri.
Kontakt Jens Jørgen Knattrup på
24881570 eller:
jjkj@aarhustech.dk
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Vejledere finder sammen
Vejlederne på tekniske skoler, handelsskoler, gymnasiet og VUC har dannet en fælles
forening: Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening. Det er ikke en fagforening, men en
vejledningsfaglig forening, hvor vejlederne kan arbejde for at udvikle faget og dets vilkår.
Formand for den nye forening er Anders Stav Hansen fra Det Frie Gymnasium, og Benny Wielandt fra erhvervsskolen TEC er næstformand.
De hidtige foreninger – Vejledere på Tekniske Erhvervsskoler, Vejledere på Handelsskoler samt Vejledere på de gymnasiale uddannelser og VUC – fortsætter som sektioner i den nye forening.
En fælles hjemmeside er på vej, og den nye forening holder medlemskonference og
generalforsamling i november 2012 (uge 46).
Vejledere og andre, der arbejder med vejledning, rådgivning og fastholdelse af elever
på ungdomsuddannelserne, kan blive medlem.

KURSER, MØDER MV.

Repræsentantskabsmøde

Uddannelsesforbundet afholder repræsentantskabsmøde.
Tid: Torsdag den 7. juni 2012 kl. 10.30–16.00.
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S.
Repræsentantskabet skal beslutte, hvilke overordnede temaer Uddannelsesforbundet
skal arbejde for ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2013.
Dagsorden i øvrigt ifølge vedtægterne.
Læs mere på uddannelsesforbundet.dk

Generalforsamling – Pædagogisk Sammenslutning
Pædagogisk Sammenslutning afholder generalforsamling.

Tid: Lørdag den 28. april 2012 kl. 11.15-12.30 med efterfølgende frokost.
Sted: Torvehallerne, Kirketorvet 10-16, 7100 Vejle.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Generalforsamlingen afholdes i tilknytning til Storkurset.
Læs mere på uddannelsesforbundet.dk

Ekstraordinær generalforsamling
Lærere i dansk som andetsprog

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i region midt i sektionen for
lærere i dansk som andetsprog.
Tid: Mandag den 7. maj 2012 kl. 14.
Sted: Jørgensens Hotel, Søndergade 17-19, 8700 Horsens.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Valg af formand: Jes Dorf modtager ikke genvalg.

3. liv-kursus – efterår 2012
Nyt program!

Modultest på nettet
Modultest.dk består af tre komplette
modultestsæt til alle moduler på Danskuddannelse 2 og 3.
Opgaverne er udformet nøjagtigt som de
ministerielle, så kursisterne bliver bedst
muligt klædt på til de rigtige modultest.
Lytte- og læseopgaverne er selvrettende,
og alt kan desuden printes ud og bruges i
klassen.
Testsættene er produceret og gennemtestet
af undervisere, der har stor erfaring med
modultestning og niveausikkerhed.
Altid tilgængeligt • Altid aktuelt

Årsabonnement
Kr. 3999,-

Med UNI-login fra
ex. moms, afhængig af skolens størrelse.

Tid: Torsdag den 27. september 2012.
Sted: Hotel Kronprinds Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia.
Tilmelding: Søndag den 19. august 2012
Program m.m. se uddannelsesforbundet.dk

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

13781
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Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K
Tlf: 7010 0018 · Fax: 3314 3955 · Email: via hjemmesiden · www.dlfa.dk

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

STILLINGER
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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

Uddannelse for unge og voksne
VUC Hvidovre-Amager
søger AVU-lærere,
som vil bidrage til den udviklingsproces, vi er midt i, og som har masser
af lyst til at undervise unge voksne med vidt forskellig baggrund.
På VUC Hvidovre-Amager arbejder vi målrettet mod at sætte kursisten
i centrum af alle vores aktiviteter og mod at give alle de bedst mulige
rammer for at gennemføre en uddannelse. Dygtige og engagerede
lærere er helt afgørende for, at det kan lykkes. Med tiltrædelse 1.8.2012
søger vi et antal lærere inden for fagene dansk, dansk som andetsprog,
matematik, engelsk og samfundsfag.
Ansøgere skal have en læreruddannelse med linjefag eller tilsvarende
kvalifikationer. Erfaring med voksenpædagogik og/eller FVU er en fordel.
Derudover lægger vi vægt på, at du er et lyttende menneske med overskud og kan rumme de meget forskellige mennesker, vi arbejder med.
Yderligere oplysninger kan fås hos uddannelseschef Ingemai Larsen
(ila@vucha.dk). Ansøgningsfrist: 3. maj. Ansættelsessamtaler i uge 20.
Ansættelse pr. 1.8. 2012.
Ansøgning sendes pr. e-mail til: sla@vucha.dk (skriv AVU-lærer i
emnefeltet).
VUC Hvidovre-Amager tilbyder HF, AVU, FVU og ordblindeundervisning til
voksne. Vi er tilsammen ca. 110 lærere og administrative medarbejdere
og vi huser ca. 1500 kursister, som er fordel på to afdelinger. Du kan læse
om os på www.vucha.dk.

Hvidovre-Amager

www.vucha.dk

Viceforstander til Lolland Produktionsskole
Kan du se dig selv som Lolland Produktionsskoles viceforstander, med
ansvar for den daglige drift på vores afdelinger i Maribo og Holeby?
Du får til opgave at sikre driften såvel økonomisk som pædagogisk,
med udgangspunkt i skolens visioner, strategier og værdier.
Vi forestiller os at du er en erfaren leder, der:
• Kan være med til at sikre og udvikle en høj kvalitet af
vores mange tilbud
• Besidder en betydelig arbejdskapacitet, samt udviser
personlig autoritet og integritet
• Er stærk på økonomi og drift
• Kommunikerer dialogorienteret og tydeligt på alle niveauer
• Arbejder motiverende, visionært og strategisk inden for
skolens fælles rammer
• Har overblik samt evner at strukturere og prioritere.
• Har humor, empati og brænder for elevers og ansattes
trivsel og læring
Vi kan tilbyde:
• En spændende og udfordrende arbejdsplads, med
motiverede elever og medarbejdere.
• En skoleform med højt til loftet og uanede muligheder.
• Arbejde i en organisation, der er i stadig udvikling og hvor
troværdighed, samarbejde og dialog er afgørende.
Vi forventer at:
• Du har kendskab til uddannelsessystemet
• Du har mod på daglig ledelse af en personalegruppe, der er
fagligt bredt sammensat

• Du har viden om undervisning af
unge og voksne, pædagogik
og læring
• Du har erfaring med styring af ressourcer
Vil du vide mere:
Læs mere om Lolland Produktionsskole på hjemmesiden www.lops.dk
Kontakt forstander Kristian Hjorth på 21 38 75 64.
Stillingen aflønnes efter Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes
Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation
(CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten) og Organisationsaftale mellem
Undervisningsministriet og Lærernes Centralorganisation for ledere
og lærere ved produktionsskoler med en lønramme med et min. på
397.130 kr og maks. på 468.563 kr. årligt.
Alle interesserede med de fornødne kvalifikationer uanset alder,
religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.
Ansøgning:
Ansøgningsfristen er d. 30/4 2012, der forventes første samtalerunde i
uge 20 og anden samtalerunde i uge 21. Stillingen forventes besat fra
1/7 eller snarest muligt.
Ansøgning sendes til:

Lolland Produktionsskole
Skandsen 11, 4900 Nakskov
Att: Kristian Hjorth, Mrk. “Ansøgning”
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VUC Roskilde

Køge - Greve - Roskilde

Vil du være øverste leder for
et velfungerende og
udviklingsorienteret VUC?
Som øverste leder og med adresse i den gamle
bymidte i Roskilde by får du ansvaret for vores mange
forskellige aktiviteter fordelt på fem uddannelser og
tre afdelinger beliggende i Roskilde, Greve og Køge.
VUC Roskilde er en kompleks og spændende
organisation med gode udviklingsmuligheder.

Vi:
• Er et VUC med en høj og stabil søgning til
vores uddannelser.
• Har en sund og god økonomi.
• Er udviklingsorienterede med en høj
medarbejder- og kursisttilfredshed.
• Er i alt ca. 140 medarbejdere, knap 900 årskursister og vi har en omsætning på 86 mio. kr.

Du:
• Har stor indsigt i undervisningssektoren.
• Har erfaring for, hvordan man leder gennem
ledere og får det bedste ud af højt kvalificerede
medarbejdere.
• Har fokus på vores mange eksterne relationer
som kommuner, arbejdsmarkedets parter m.fl.
• Favner de mange forskellige kursisttyper.
• Involverer organisationen og samler den om
en fælles vision og retning.
• Er ambitiøs – på organisationens vegne.

Vi søger en rektor, som:
• Er visionær og har stor personlig integritet.
• Er den samlende kraft, der skaber
sammenhæng på tværs af afdelinger og
uddannelser.
• Har fingeren på pulsen i forhold til en hastigt
skiftende omverden, og som formår at skabe
og vedligeholde netværk.
• Vil brænde for vores målgruppe og organisation.
• Er en god kommunikator.
• Har modet og lysten til at stå i spidsen for en
veldrevet pædagogisk- og udviklingsorienteret
organisation i en forandringspræget omverden.
Stillingen er indplaceret i lønramme 37. Hertil kan
der forhandles kvalifikationsløn og desuden resultatlønskontrakt på op til 140.000 kr.

Ansøgning:
Ansøgning inkl. bilag og referencer fremsendes til
sekretær Lilann Lauridsen: rll@vucroskilde.dk senest
d. 30. april 2012 kl. 12. Ansøgningen skal være mærket
”VUC Rektor”.

Henvendelse:
En stillingsprofil kan downloades fra

www.vucroskilde.dk
Heraf fremgår også datoer for samtaler etc.
Henvendelse omkring stillingen kan ske til ledelsesrådgiver Sverri Hammer, Hammer & Glahn
(20 47 87 37), www.hammerglahn.dk
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ANMELDELSER
Under ombygning. Om hjernen,
teenagere og pædagogisk praksis
Af Lisbeth Iglum Rønhovde. Hans Reitzel
2011. 272 s. 269 kr.

Hvad skal der til for at motivere, engagere, skabe deltagelse og at få det bedste frem i den
enkelte? Relevante spørgsmål at stille sig selv
forud for ethvert møde mellem mennesker, der
skal opbygge og udvikle en relation. I teenageårene sker der meget med hjernens udvikling,
og samtidig er den unge i den spæde start med
at finde ud af, hvem man er, og hvordan man vil
være i sit kommende liv som voksen. For hver
elev, skolen møder, må man vurdere, hvordan
man bedst når ind til eleven.
Dette er en let tilgængelig, men bestemt ikke
overfladisk, men brugbar bog om teenagere, deres hjerners udvikling og om, hvordan det stiller store krav til lærernes og ledelsens kompetencer at kunne indgå i læring med den unge.
Den norske forfatter, Lisbeth Iglum Rønhovde, formidler viden i et sprog, der er let forståeligt
og rettet mod praktikere. Afsnittene i bogen beskriver hhv. sociologiske forhold omkring teenagere, hjernens opbygning og struktur, teenageren som elev, relationen mellem den unge og underviseren, og i det sidste afsnit beskrives, hvordan teenagehjernen trænger til udefrakommende struktur gennem lærerstyring.
Bogen beskæftiger sig med nyere forskning
i og forståelse af unges neurologiske modning
og udvikling, samt hvilken betydning det har for
den unge. I læringssammenhæng handler det
ikke blot om kognitiv udvikling, men bl.a. også
om, hvordan man skaber et anerkendende, engagerende miljø med tydelige voksne, som kender til strategier for adfærdshåndtering og støtte til strukturering. Forfatteren rejser det yderst
relevante spørgsmål: Bliver de unge overvurderet i nutidens komplicerede samfund? Og hvis
ja (hvilket hun mener): kan dette så være med
til at kaste lys over den ret omfattende grad af
adfærdsproblemer og psykiske og emotionelle vanskeligheder, der forekommer hos unge?
Her er Rønhovde heldigvis klar i mælet og
sætter en stor finger på de unges fysiske sundhed og levevaner. Og der skæres ind til benet:
Unge mennesker får ikke søvn nok, har dårli-

ge spisevaner og bruger også for mange timer
foran computeren, eftersom døgnet stadigvæk
kun har 24 timer. Dette ansvar skal den unge
ikke selv stå med. Rønhovde efterlyser her forældre, der gider at tage et ansvar. Konsekvenserne af dårlig kost, computerspil og mangel
på søvn kæder bogens undersøgelser sammen med den foruroligende stigning i medicinering af ADHD-elever, hvilket for mig er en
logisk sammenhæng og en sammenhæng, der
nu endelig italesættes.
Der tales om dårlig ”arbejdshukommelse” og
dårlig koncentration, som netop påvirkes negativt af bl.a. stress og ustabilt blodsukkerniveau
– men afhjælpes af struktur, rutiner og overblik.
Hjernens udvikling har ganske enkelt ikke fulgt
med samfundets udvikling.
Nå, så de kan altså ikke gøre for det, de
unge? Så må man jo som voksen og som lærer på banen, hvilket igen beviser, at for at skabe en ændring hos andre må man turde starte med sig selv. Foruden de generelle faglige
kompetencer, som den enkelte faglærer underviser i, fremhæver denne bog med rette yderligere tre vigtige kompetencer, som en lærer skal
have: evnen til at opbygge en god social relation
til eleven, evnen til at være en tydelig holdleder
og planlægger, og lærerens didaktiske kompetencer forstået som et højt fagligt indhold kombineret med en god formidlingsevne. En af bogens pointer er dermed, at hvis skolen som organisation magter at skabe en praksis hos lærerne, der inkluderer punkter som empati, engagement, evne til at planlægge, refleksion over
egen praksis samt evne til selvkritik, vil resultatet sandsynligvis blive en god og differentieret
undervisning. Og god lærerkvalitet bør interessere skoleledere ved nyansættelser, MUS-samtaler og i form af efteruddannelse.
Lisbeth Iglum Rønhovde konkluderer til sidst,
at det vigtigste ved at arbejde med mennesker
er at kunne se den person, man står over for,
som betydningsfuld, uanset hvad der sker i øjeblikket – også når det gælder teenageren. Forfatteren har gennem hele bogen hjertet på rette sted. Må enhver læser og lærer møde enhver
vidunderlig bøvlet teenager på samme måde.



Susan Haahr

Videre mod dansk – trin for trin
Af Lisbet Thorborg. Synope 2011. Grundbog 121 s. m/cd-rom 248 kr.

Her er en meget omfattende og ambitiøs grundbog til dansk som andetsprog - Danskuddannelse 3, modul 2 - på absolut allerhøjeste kvalitetsniveau, når det gælder den klarhed, som den
præsenterer lærestoffet med. Det er yderligere
et udtryk for pædagogisk kvalitet, at der konsekvent sigtes på, at der skal læres et sprog, der
er brugbart i genkendelige hverdagssituationer:
Hvad siger man på indkøb, hos lægen, når man
bestiller billetter, når man beskriver et sted eller en person osv.?
Lisbeth Thorborg har en stribe lærebøger
bag sig, der alle er skrevet ud fra et grundlag
om, at den konkrete sprogfunktion er sprogundervisningens centrale emne. Skulle man sammenfatte hendes sprogsyn som et slagord,
kom det måske til at hedde: Sprog er et praktisk værktøj, der bruges i givne situationer mellem mennesker.
Ambitionsniveauet for, hvad bogen prøver
at lære kursisterne på dette niveau, er himmelhøjt, når man ser på, hvad der bydes på af formel sprogstruktur. Emner som førdatid og ordstilling i ledsætninger, lette og tunge led er hård
kost for kursister på modul 2. Men læringen befordres af, at den forholdsvis avancerede grammatik præsenteres i en brugbar sammenhæng.
Og den gentages med mange eksempler. Øvelserne er lavet med en skarp analytisk forståelse for grammatik og fonetik.
Videre mod dansk og den tidligere udgivne På vej til dansk af samme forfatter vil sætte
nye kvalitetsstandarder for grundbøger i dansk
som andetsprog.


Steen Gottlieb
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FAGLIGT AKTUELT

Af Søren Kaae-Sørensen - konsulent i Uddannelsesforbundet

Tjek din lønseddel
Det kan blive dyrt både at få for meget og for lidt i løn.
Tjek derfor din lønseddel, hver gang der sker ændringer.

D

et kan blive rigtig dyrt, hvis man undlader at tjekke sin lønseddel. Det er
klogt jævnligt lige at kontrollere, om
man får den rigtige løn, og om tillæg og pension mv. er afregnet korrekt.
Hvis arbejdsgiveren konstaterer, at man
har fået udbetalt for meget løn over en
længere periode, kan der blive tale om en
anselig tilbagebetaling, som i værste fald
kan ødelægge privatøkonomien i en længere periode.
Ligeledes kan man risikere at stå med
et stort tab, hvis man har fået for lidt i løn.
Manglende løn, som ligger mere end fem år
tilbage, er reelt tabt på grund af den økonomiske forældelsesfrist på fem år.
Man behøver dog ikke at foretage en minutiøs gennemgang af samtlige posteringer
på lønsedlen ved hver enkelt lønudbetaling.
En simpel forholdsregel, der i langt de fleste tilfælde er tilstrækkelig, er at konstatere, om den udbetalte løn er den samme
som ved forrige lønudbetaling.
I tre situationer skal man være særligt på vagt:
1. Når lønsatserne ændres; det sker typisk
1. april og i nogle tilfælde også 1. oktober.
2. Når lønnen er anciennitetsbestemt
3. Når der indgås en eller anden aftale
om lønnen.
Hvis du får for meget
Hvis du får for meget udbetalt, skal du normalt betale tilbage. Kun ved særdeles specielle omstændigheder kan du beholde den
for meget udbetalte løn. Du skal have været
i ”god tro”, det vil sige, at du som lønmodtager skal kunne godtgøre, at du ikke har
haft mulighed for at tro andet, end at din
løn var korrekt. I dansk retspraksis er det

kun sket i meget sjældne tilfælde.
I visse tilfælde kan du undgå at skulle
betale tilbage, hvis din arbejdsgiver har udvist passivitet i forbindelse med den forkerte lønudbetaling. Først og fremmest er
der forældelsesfristen på fem. Men du kan
måske også slippe for at betale tilbage, hvis
du kan vise, at der - på trods af, at du har
gjort opmærksom på fejl i din lønudbetaling
– bliver ved med at være den samme fejl.
Hvis du får for lidt
Umiddelbart kunne man tro, at situationen er den samme ved for lidt udbetalt løn
– blot med modsat fortegn. Men sådan er
det kun delvist.
Her gælder også den femårige forældelsesfrist, men i modsætning til de tilfælde,
hvor en medarbejder har kunnet argumentere for ”undskyldelig uvidenhed” og dermed har været ”i god tro”, har arbejdsgivere
kun yderst sjældent haft held med samme
argumentation. I det retlige system er der
altså tale om en vis form for lønmodtagerbeskyttelse.
Gruppeliv og pension
To poster på lønsedlen har ikke den store
betydning i det daglige, da det ikke er noget
lønmodtageren får udbetalt her og nu. Det
er måske derfor, de nogle gange overses.
Det drejer sig om præmien til den gruppelivsordning, som efterhånden findes i de
fleste overenskomster. Og det drejer sig
om bidrag til overenskomstmæssige pensionsordninger.
Gruppelivspræmien er et tillæg, som du
betaler skat af.
De fleste gruppelivsordninger omfatter
en dødsfaldssum, der udbetales til dine ef-

terladte, hvis du afgår ved døden, medens
du stadig er erhvervsaktiv. De indeholder
også et forskringsbeløb, der kommer til udbetaling, hvis du får konstateret en kritisk
og livstruende sygdom.
Hvis arbejdsgiveren ikke indbetaler til
gruppelivsordningen for dig, dækker den
ikke, og der kan i yderste konsekvens blive
tale om en lang retssag for at få din arbejdsgiver til økonomisk at rette op på sin
fejl over for dig. Det er ikke sikkert, at du i
alle tilfælde har denne tid.
I forhold til pensionsbidrag vil en arbejdsgiver i tilfælde af manglende indbetaling ud
over efterbetaling også typisk blive forpligtet til at betale morarenter. De vil dog ikke
i alle tilfælde opveje tabet ved, at der ikke
har været de forudsatte beløb til pensionskassens investeringer, og pensionen kan
dermed blive væsentligt ringere.
Få hjælp til løntjek
Lønsedler kan være svære at læse og forstå. Hvis du er i tvivl, så spørg først din lokale tillidsrepræsentant. Kan han eller hun
ikke løse problemet – eller har du ingen tillidsrepræsentant - kan du kontakte Uddannelsesforbundets sekretariat. *

Du kan se din løn i løntabellerne på
uddannelsesforbundet.dk – klik på
”Løn og arbejdsvilkår” og derefter på ”Løn”.
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{ A f M i k k el Kamp – F oto : A n d e r s B i r g e r }

N

år det kommer til prestige, er ungdomsuddannelserne
i Danmark ikke ligestillede. Har man evnerne til gymnasiet, begynder man der. Det er skarpt stillet op, men
dækker alligevel holdningen hos mange unge og deres forældre. Hierarkiet mellem ungdomsuddannelserne bunder blandt
andet i den måde, de er blevet debatteret gennem flere hundrede år. Det konkluderer lektor Ida Juul fra Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og pædagogik. Hun har gennem et
historisk tilbageblik undersøgt, om ligeværdighed mellem uddannelserne er utopisk.

Hvorfor er det relevant at beskæftige sig med, om uddannelserne er ligeværdige?
- Det er uheldigt, hvis man vælger uddannelse ud fra en forestilling om prestige i stedet for en forestilling om uddannelsens
reelle indhold og de muligheder, den giver. Det er ikke sikkert,
at det er hensigtsmæssigt, at så mange i dag vælger gymnasiet.
Du mener, at debatten om erhvervsuddannelserne kan gøre
det mindre attraktivt at søge dem. Hvorfor?
- Erhvervsuddannelserne har været meget nedprioriterede mediemæssigt. Efter 95-procentsmålsætningen er man begyndt
at tale om uddannelserne, men debatten handler om frafald og
svage unge. Man får indtryk af, at erhvervsuddannelserne er for
dem, der ikke kan klare en anden uddannelse.
Tidligere havde man psykotekniske prøver, der testede motoriske færdigheder, helbred, motivation, interesser m.m. Gav
det et mere positivt indtryk af lærlingeuddannelserne?
- De psykotekniske prøver italesatte erhvervsuddannelser som
uddannelser, det krævede særlige færdigheder at gå på. Det
er en helt anden indfaldsvinkel end i dag, hvor det ofte fremstår som om, erhvervsuddannelser er for unge med problemer.
Kunne man bruge den idé og hæve kravene, så uddannelserne bliver mere prestigefyldte?
- Nej. Det giver ikke mening. De, der kommer ind, skal have forudsætningerne for at kunne gennemføre. Når det er sagt, så
er det ikke erhvervsuddannelserne, der skal gøre de unge uddannelsesparate. For at få adgang skal man have forudsætningerne for at gennemføre. De forudsætninger kan de få andre
steder – for eksempel på en produktionsskole, hvis de ikke har
fået det i folkeskolen.
Allerede i 1770’erne forsøgte man at højne håndværkernes
almene dannelse - blandt andet via tegneundervisning. Det
var især det bedre borgerskab, som ønskede det. Hvorfor
var det vigtigt?
- Det var først og fremmest for at styrke den indenlandske produktion. Når man skulle have udført finere håndværk, bestilte
man udenlandske håndværkere. Det ville man ændre på ved at
højne kvaliteten. Samtidig var det en måde at påvirke håndværkene i en bestemt retning.

I 1800-tallet var det håndværkerne selv, der tog initiativ til
uddannelse. Hvorfor?
- Dengang var der meget kritik af håndværkerne og lavene,
som var en lukket verden. De så dannelse som en vigtig strategi til at blive accepteret som ligeværdige samfundsborgere. I
slutningen af århundredet blev der oprettet cirka 110 tekniske
skoler. Det var på håndværksmestrenes initiativ, og det var forløberen for nutidens vekseluddannelser.
Kunne man gentage strategien og højne håndværksfagenes
status ved at satse mere på dannelse – måske opprioritere de almene fag i uddannelserne i stedet for at gå den modsatte vej?
- Hele udviklingen af erhvervsuddannelserne er en læreproces, hvor man lærer af sine fejl. Man har dårlige erfaringer fra
efg, hvor unge, der ikke var meget for det boglige og glædede
sig til en praktisk uddannelse, blev præsenteret for noget, der
mindede om folkeskolen. Den vej skal man ikke gå. I dag går
tendensen i retning af, at de almene fag skal målrettes uddannelsernes faglige indhold, hvilket er fornuftigt. Men spørgsmålet er, om ikke eleverne senere i uddannelsesforløbet vil være
interesserede i en undervisning, der ikke er snævert bundet
til faget. Det kunne være interessant at få en større debat om
de almene fag. Man har ikke undersøgt, hvordan de fungerer.
Er det ikke en illusion, at man kan opnå ligeværdighed?
- Ligeværdighed er ikke det samme som, at uddannelserne skal
være ens; men det ville være godt, hvis de blev anset som lige
gode. Det kræver dog, at man bryder med over hundrede års
tradition. Det er svært, men man skal arbejde for at nedbryde
de indgroede forestillinger om uddannelserne. *

Dansk Pædagogisk
r 2012 har
Tidsskrift, nr. 1, februa
nelser – social
temaet ”Erhvervsuddan
nkurrencekraft?”
inklusion eller global ko
sgeværd mellem ungdom
Heri indgår artiklen ”Li
”,
pi?
uto
r
elle
ed
ligh
isk mu
uddannelserne – realist
vervsuddanerh
n
rda
hvo
r,
ere
lys
hvor Ida Juul ana
stige og ligeværdighed
nelsernes omdømme, pre
esat som problem,
gennem tiderne er ital
et frem mod
peg
har
og hvordan det
ller.
forskellige løsningsmode

uddannelsesbladet 04-12

43

Det er finere at gå på gymnasiet end på teknisk
skole. Det er ingen nyhed. Men hvorfor er det sådan?
Hvad er konsekvensen? Og kan det ændres?
Lektor Ida Juul har set på debatten gennem tiderne.

Der er langt
til ligeværdige
uddannelser
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Historiske kvinder
– dramatiske fortællinger
I tre nye romaner fra Alfabetas romanserie biograferes tre stærke kvinder i
deres kompromisløse favntag med livet.
Samtidig giver romanerne et spændende
indblik i særlige historiske epoker i
danmarkshistorien.

Romanerne kan således både anvendes
som spændende modullæsning og som
glimrende afsæt for individuelt emneog projektarbejde. Det sproglige niveau
svarer til bekendtgørelsens bestemmelse
af blå serie.

BL Å
SERIE
Leonora Christina
Karen Blixen
Grevinde Danner

Pris pr. stk., kr. 80,af Birgithe Kosovic

af Lene Bagger

af Hanne Villumsen

Alle romaner er indlæste, og de kan frit downloades på
alfabetaforlag.dk. Her finder du også læseforståelsesspørgsmål.
Vognmagergade 11 · 1148 København K · Telefon 3691 7070 · info@alfabetaforlag.dk · alfabetaforlag.dk
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