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VOKSENUNDERVISNING
– SOM ANDRE SER DET
Når blade, aviser og andre medier skal illustrere artikler, køber de ofte
fotos hos billedbureauer. Vi gik ind på to af de store og søgte på ”voksenundervisning”. Her er de første fem motiver, der dukkede op hos henholdsvis Scanpix (tv.) og Polfoto (th.).
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Kære Mette Frederiksen

Af Hanne
Pontoppidan,
formand for
Uddannelsesforbundet

Tak for dit udspil til reform af førtidspension og
fleksjob. Det indeholder rigtig mange spændende takter,
som vi gerne vil give dig input til en videre udfoldelse af.
I Uddannelsesforbundet har vi netop afholdt en konference om ”Unge og voksne på kanten af arbejdsmarkedet”. Her deltog forskere, ansatte fra jobcentre og kommuner samt ansatte fra en række skoleformer, der alle
har erfaring med undervisning og vejledning af unge og
voksne, der er i fare for at blive stødt ud.
Konklusionerne samlede sig entydigt om nogle forhold, der er afgørende for at få de unge og voksne flyttet væk fra offentlig forsørgelse og ind på eller tilbage
på arbejdsmarkedet. Det er konklusioner, som de mange
medlemmer af Uddannelsesforbundet, der har solide erfaringer med disse målgrupper, kan nikke genkendende til.
Hvis vi virkelig mener det og reelt ønsker at inkludere
markant flere på arbejdsmarkedet, så er der en række
centrale faktorer, der skal lægges til grund for indsatsen.
De problemer, der er årsag til, at de er truet af udstødning, er som regel sammensatte. De har derfor behov for en helhedsorienteret og skræddersyet indsats,
hvor sundhedsfremmende indsatser tænkes sammen
med vejledning i både livs- og arbejdsmarkedsforhold,
og hvor en egentlig uddannelse påbegyndes. Sådanne
forløb eksisterer allerede i regi af eller i et samarbejde
mellem daghøjskoler, oplysningsforbund og produktionsskoler og AMU, VUC og sprogcentre, selv om de har
haft hårde kår de seneste år.
Det siger næsten sig selv, at de færreste kan navigere i det farvand på egen hånd; der er behov for en so-

lid faglig støtte i en håndholdt indsats. Den findes også
knyttet til disse skoleformer.
Det er også vigtigt at huske, at der ofte er et årelangt
forløb bag den situation, de unge og voksne står i. Det
tager tid at kompensere for deres problemer, og man
skal være indstillet på, at en langvarig indsats er en investering, der først kaster fuldt udbytte af sig efter næste folketingsvalg.
På konferencen blev det fra forskerside understreget, at man skal give de professionelle medarbejdere i
jobcentrene et større råderum til at beslutte, hvilken indsats der er bedst for den enkelte borger. Vejledere og
sagsbehandlere skal frisættes fra refusionstyranni, så
det reelt bliver vejlederens professionelle, faglige vurdering, der definerer, hvilke tilbud der er de rigtige.
Det er en kærkommen pointe i vejledernes organisation. Men den er også indlysende. Hvorfor har vi ellers
ansat professionelle vejledere til opgaven?
Hvis indsatsen skal virke, kræver det et mere rummeligt arbejdsmarked. De første udmeldinger fra et par
af arbejdsgiverforeningerne har desværre skuffet mig
dybt. Hvis ikke de besinder sig og selv arbejder for at
skabe arbejdspladser også til de mere udsatte grupper,
så er vi nødt til at bede om at få indført sociale klausuler.
Kære Mette Frederiksen, jeg ønsker dig held og
lykke med at få etableret en indsats, der atter sætter
den lediges behov i centrum, og som anerkender, at ting
tager tid. I Uddannelsesforbundet er vi naturligvis klar til
at dele ud af vore erfaringer med målgrupperne.

UDDANNELSESFORBUNDET
Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K, tlf. 7070 2722, info@uddannelsesforbundet.dk, www.uddannelsesforbundet.dk.
Telefontid: mandag-torsdag kl. 9.00-12.00 og 12.30-15.30, fredag kl. 9.30-12.00.
Formand: Hanne Pontoppidan. Næstformand: Børge Pedersen. Sekretariatschef: Birgitte Johansen.
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Lærere fik kontanter
og iPads, da skolen
gav overskud
Lærere fik både iPads og iPhones, fordi deres VUC
havde overskud. Og på en teknisk skole fik hele
personalet 10.000 kroner hver med samme begrundelse.
Lærerne er glade, men mener ikke, at det skal være en
del af overenskomsten at få del i skolernes overskud.
Arbejdsmarkedsforsker er enig.

{ A f M i k k e l Kamp }

Resultatløn
Både VUC og erhvervsskoler er statslige
arbejdspladser. Her er der mulighed
for at honorere ”en resultatskabende
indsats”, som kan være kvalitativ eller
kvantitativ i form af fx indtægter eller
besøgstal. Et godt resultat kan altså
betyde en ekstra bonus oven i den
almindelige løn; på den anden side kan
man ikke miste almindelig løn, hvis
et aftalt mål ikke nås.

H

ar du downloadet den nye fotoapp? Spiller du Wordfeud eller
Angry Birds?
Den slags spørgsmål er med garanti
blevet stillet blandt lærerne på VUF – VoksenUddannelsescenter Frederiksberg - de
seneste måneder. Efter nytår kunne samtlige fastansatte lærere nemlig vælge, om
de ville have en iPad eller en bærbar computer, og de, der også var ansat hele sidste skoleår, har fået en iPhone med abonnement oven i hatten.
Baggrunden for det store indkøb er,
at skolen sidste år fik et forholdsvis stort
overskud. En del af det skulle fordeles ud
til medarbejderne, som stod til at kunne
stikke 5000 kroner ekstra i lommen hver.
Tillidsrepræsentanterne og ledelsen blev
dog enige om, at man lige så godt kunne
kombinere det med et it-løft, som skolen
alligevel stod over for.
- Vi sagde til ledelsen, at overskuddet
skulle bruges et sted, hvor det også kom
kursisterne til gode. Overskuddet er jo blandt
andet blevet skabt ved, at der har været
flere på holdene. Nu bliver vi lærere så op-

graderede på it-fronten og kan blandt andet bruge vores iPads sammen med skolens elektroniske tavler, fortæller tillidsrepræsentant Lotte Klein.
10.000 til hver medarbejder
Det er sjældent, at lærere på de skoleformer, hvor Uddannelsesforbundets medlemmer arbejder, får del i et eventuelt overskud,
når året er omme. Alle ansatte på Silkeborg
Tekniske Skole havde dog en lignende oplevelse, da 2009 blev til 2010. Skolen havde
genereret et større overskud, end man budgetterede med. Det skyldtes blandt andet,
at der var kommet flere elever end forventet i løbet af året.
Det gode økonomiske resultat blev samtlige medarbejdere belønnet for med hver
10.000 kroner.
- Jeg syntes, at det var en fantastisk idé
at dele pengene ud. Ikke mindst synes jeg
godt om, at alle medarbejdere fik penge. Det
var lærere, rengøringsfolk og administrativt
personale – alle, siger Marianne Flarup, der
er tillidsrepræsentant på skolen.
Hendes begejstring er dog ikke entydig.
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- På den anden side er en skole jo ikke
en virksomhed, der skal skabe overskud.
Derfor burde pengene måske have været
brugt på at forbedre undervisningen, som
jo er vores primære formål. Kigger man på
klasseværelserne og undervisningsmaterialerne, kan man finde meget at bruge penge
på, siger Marianne Flarup.
Fagbevægelsen falder til jorden
Selv om pengene kunne være brugt anderledes, er både 10.000 kroner og en gratis
iPhone noget, de fleste gerne vil have. Og
der kan måske være brug for at tænke lidt
anderledes, når den næste overenskomst
skal forhandles hjem. Der er nemlig ikke den
store udsigt til lønfremgang, lyder det samstemmende fra analytikerne på den front.
Derfor kunne det være fristende at lade sig
inspirere af skolerne på Frederiksberg og i
Silkeborg og satse på, at lærerne får del i
skolernes overskud. Det er dog en løsning,
der skal stå meget langt nede på prioriteringslisten, mener Lotte Klein fra VUC på
Frederiksberg.
- Der er for mange fejlkilder. Hvad hvis ledelsen bruger millioner på et nyt byggeri, så
får man måske ikke overskud? Det er meget
bedre at sikre reallønnen, og hvis det ikke
kan lade sig gøre, må man gå efter ny løn
med udmøntningsgaranti, så man er sikker
på, at pengene bliver udbetalt, siger hun.
Dermed er hun fuldstændig på linje med
Henning Jørgensen, der er arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet.
- Det er ikke en god idé. Det er for usikkert, for der er jo ingen garanti for, at skolen får overskud, fordi lærerne gør det godt.
En leder, der ikke gør sit job ordentligt, kan
for eksempel ødelægge det. Jeg ville ikke
være tryg ved det, hvis jeg var VUC-lærer, siger han.
Henning Jørgensen fraråder på det kraftigste, at fagforeninger opgiver lønstigninger for til gengæld at satse på at få del i
skolernes overskud.
- Hvis det ikke længere skal være arbejdets art og medarbejdernes kvalifikationer, der afgør lønnen, men i stedet skolens økonomi, så falder alt, hvad fagbevægelsen har arbejdet for i 130 år til jorden.
Vil man bevare de fælles lønaftaler, er det
en dårlig idé, siger han. *
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Flere voksne udlændinge tager en

danskuddannelse

Antallet af udlændinge, som er i gang med en
danskuddannelse, er steget med 31 procent siden 2008.
Ifølge sprogcentrene er en af hovedårsagerne den
stigende internationalisering.

Veluddannede
vidensmedarbejdere og
studerende fylder mere og
mere på sprogcentrene, men
der er stadig flest kvinder.
Arkivfoto: Martin Foldgast
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{ A f S i g n e Lu kows k i }

I

2010 var der knap 50.000 kursister, som
fulgte danskuddannelserne for voksne.
Det svarer til en stigning på omkring 31
procent siden 2008.
Rapporten Danskuddannelse i tal er
udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og Social- og Integrationsministeriet og viser også, at flere kursister gennemfører deres uddannelse. Antallet af tilmeldte til prøve i Dansk 1, 2 og 3 var i 2010
steget med 14 procent i forhold til året før.
Nye kursistgrupper
Det er især på danskuddannelse 2 og 3
(DU2 og DU3), der er kommet flere kursister. På DU2 er antallet af kursister steget
med 43 procent, mens DU3 har fået 26
procent flere kursister siden 2008. Men
hvor det tidligere var flygtninge og indvandrere med begrænsede læse- og skrivefærdigheder, der udgjorde størstedelen af
kursisterne, er det andre grupper, som fylder sprogcentrene i dag.
- Vi har helt klart oplevet en stigning i
aktiviteten, og det skyldes primært den stigende internationalisering. Vi får flere internationale studerende og flere, der er kommet hertil for at arbejde - altså indvandret
arbejdskraft, fortæller forstander Birgit K.
Hansen fra Lærdansk Aarhus.
Også på Københavns Sprogcenter kan
de mærke, at det er nogle andre kursister,
der kommer i dag.
- Vi har mange kursister på danskuddannelse 2 og et stigende antal på danskuddannelse 3, så det siger jo noget om, at det
er personer med et vist uddannelsesniveau
i bagagen. Mange kommer fra nærkulturelle
områder som Europa, USA og Canada, og
de har typisk allerede arbejde eller en studieplads, når de kommer, siger forstander
Poul Neergaard.
De nye kursistgrupper har en anden tilgang til at lære dansk, og det bliver der taget højde for i undervisningen, forklarer
Poul Neergaard.
- Man kan sige, at hvor mange flygtninge og indvandrere tidligere kom ind i
bunden af samfundet uden uddannelse og
job, kommer mange nu ind fra oven. De har

arbejde eller studier, og det giver en anden
måde at gå til undervisningen på. Man lærer ikke dansk for at blive en del af samfundet, men fordi man er en del af samfundet.
Og det tilrettelægger vi selvfølgelig undervisningen efter.
Færre håndværkere, flere
vidensmedarbejdere
Den økonomiske krise har også haft betydning for kursistsammensætningen.
- For seks-syv år siden hentede man arbejdskraft ind fra udlandet i stort set alle
brancher. Så var der en periode, hvor det
primært var arbejdere i byggesektoren. Og
i dag er rigtig mange af kursisterne det,
jeg vil kalde vidensmedarbejdere. Det er
folk med lange uddannelser og specialviden, som for eksempel arbejder som ingeniører eller i medicinalindustrien, fortæller
Poul Neergaard.
I Kalundborg ser man den modsatte
tendens. Her er sprogcenteret gået fra at
have meget aftenundervisning til, at størstedelen af undervisningsaktiviteten nu ligger om dagen. Forstander Irene Wiborg forklarer ændringen med, at de har fået en del
flygtninge på sprogcenteret.
- Mange af de polakker og litauere, som
gik her om aftenen, er rejst hjem på grund af
finanskrisen. I stedet har vi fået en del flygtninge, som går her i dagtimerne. Vi havde
næsten ingen kursister på danskuddannelse 1 for nogle år siden, men nu har vi et
ret stort hold, siger Irene Wiborg.
Mere fokus på markedsføring
På Lærdansk Aarhus gør de også en større
indsats for at markedsføre sig over for nye
kursister, og der er et tæt samarbejde med
uddannelsesinstitutioner og virksomheder.
- Mange virksomheder ved ikke nok om
de tilbud og regler, der findes på området,
så det forsøger vi at orientere dem om. Hvis
et firma for eksempel har en udenlandsk
medarbejder, som ender med at blive i landet og skal søge varigt ophold eller statsborgerskab, skal medarbejderen jo have
gennemført danskuddannelsen, og derfor
er der behov for, at de kommer i gang så

hurtigt som muligt, siger Birgit K. Hansen.
Københavns Sprogcenter har også fokus
på at øge synligheden. Blandt andet gennem annoncer og ved at gøre meget ud af
sprogcenterets hjemmeside. Og forstanderen tror, at det er en generel tendens på
landets sprogcentre.
- Vi har været vant til, at kursisterne kom
af sig selv, fordi de var i systemet på den ene
eller den anden måde. Men nu skal vi mere
aktivt ud og profilere os for de kursister,
som bare bor her, siger Poul Neergaard. *

Fakta
Antallet af kursister er steget fra 37.834 i
2008 til 49.602 i 2010.
Der er en samlet overvægt af kvinder
på danskuddannelserne og især på
danskuddannelse 1, hvor to ud af tre
kursister er kvinder (66,9 procent).
Polakker er den største nationalitet på
danskuddannelserne efterfulgt af tyskere,
filippinere, tyrkere og kinesere. Kursister
fra ikke-vestlige lande udgør med 49,8
procent lige under halvdelen.
Kilde: Danskuddannelse i tal 2012,
Ministeriet for Børn og Undervisning
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NYT
Hvor meget tjener staten på dig?
Al uddannelse betaler sig – både for den enkelte og for samfundet. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
Samfundet får mere velstand, større skatteindtægter og færre overførselsindkomster.
Den enkelte får et mere stabilt arbejdsliv og
højere indkomst.
Men der er stor forskel på udbyttet af
forskellige uddannelser. Den bedste forretning for staten er at uddanne læger. For hver
læge, der uddannes, tjener staten 14,8 millioner kroner. Jurist- og økonomuddannelserne følger efter med afkast på mellem 11,8
og 12,9 millioner.
Typiske FTF-grupper med en mellemlang
videregående uddannelse – lærere, pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker m.fl. –
betaler gennem et helt liv 6,3 millioner kroner i skat. Udgifter til SU, dagpenge og kontanthjælp løber op i 2,4 millioner, og deres uddannelse koster 400.000 kroner. Samlet giver en uddannet lærer altså et overskud på
3,5 millioner kroner.
En frisør- eller kosmetologuddannet giver
under en million kroner set over et livsforløb –
men alle uddannelser giver overskud.
Samlet får staten et overskud på 1,5 millioner kroner for faglærte, mens dem med korte og mellemlange videregående uddannelse giver mellem 2,6 og 3,5 millioner, og dem
med lang videregående uddannelse bidrager
med 7,4 millioner kroner.
- Krise eller ej, så er uddannelse en god
forretning, siger senioranalytiker Mie Dalskov
fra AE til Politiken.

{ A f Lucas Vag n E n g e ll }

Efterløn – ja eller ej?
Hvis du er med i efterlønsordningen, kan du snart vælge at hæve de penge, du har indbetalt,
og dermed melde dig ud af ordningen. Det er en konsekvens af, at Folketinget kort før jul besluttede at ændre efterlønsordningen.
Men du skal tænke dig godt om, inden du beslutter dig. For mange vil det nemlig være en
rigtig dårlig ide at hæve pengene og melde sig ud.
Derfor er a-kasserne i fuld gang med at informere deres medlemmer.
Er du medlem af FTF-A og med i efterlønsordningen, har du allerede fået et brev og en
pjece, der både vejleder og giver gode råd. Desuden holder FTF-A stormøder i hele landet.
De første møder har været tilløbsstykker, så der kommer hele tiden nye møder til. Se hvor og
hvornår på www.ftf-a.dk
Lærernes a-kasse rådgiver ikke, men nøjes med at vejlede og informere om de nye regler. Her har alle medlemmer af ordningen også fået et brev, og der holdes orienteringsmøder
landet over. Se mere på www.dlfa.dk

Væk med prisloftet

Nye ord

Så er regeringen klar med det lovforslag, der
skal fjerne prisloftet på seks ugers selvvalgt uddannelse for ledige. Prisen ventes at blive omkring 225 millioner kroner, men beskæftigelsesministeren mener, de er givet godt ud:
- På det fremtidige arbejdsmarked kommer
vi til at mangle kompetencer og borgere med
uddannelse. Derfor synes jeg, det er rigtig godt,
hvis man bruger den periode, hvor man desværre må gå arbejdsløs til at få sig en uddannelse,
siger Mette Frederiksen til dr.dk.

Det danske sprog beriges løbende med
nye ord. For eksempel kunne man i seneste nummer af bladet Børns Hverdag
se følgende forsidehenvisning: ”Advarsler mod skolificering af børneområdet”
Og i en artikel på forsiden af dagbladet Politiken – om de cirka 700.000 i
den arbejdsduelige alder, der er på overførselsindkomst – blev en økonomiprofessor citeret for følgende: ”Under højkonjunkturerne blev der ikke for alvor
gjort indhug i den store gruppe ikkearbejdsmarkedsramte, så det bliver
ikke lettere nu.”
Men også tv-programmet Paradise
Hotel er leverandør af nye ord. Især en
ung pige ved navn Pernille er meget krativ – men vist nok ufrivilligt. Et eksempel: ”Han er mandshumanist.”

Unge skal tvinges i arbejde
Fire ud af fem danskere mener, at det er i orden at
tvinge unge kontanthjælpsmodtagere i arbejde eller uddannelse, viser en ny måling. Dermed er der
stor opbakning til regeringens ret og pligt-politik.
Kilde: avisen.dk

Millioner af fotos til undervisning

UNI-C sætter skolepirater i karantæne

SkoDa har fået en ny billedbase, der giver skoler adgang til mere
end to millioner fotos og illustrationer. Billedbasen hedder Britannica Image Quest, og hvis man for eksempel søger på ”zebra”, får man
93 billeder at vælge mellem. ”Electric car” giver 799 valgmuligheder.
Og ”earth” giver hele 5060 forskellige illustrationer. SkoDa benytter
også stadig billedbasen Polfoto.

Hvis en elev eller lærer fremover bruger skolens net til ulovlig fildeling,
bliver der straks skredet ind. I hvert fald, hvis skolen har UNI-Gateway. I
den nye version 3 introduceres nemlig to nye funktioner i kampen mod
ulovlig fildeling: en karantæne-funktion og en ny peer-to-peer-detektor
(P2P). Begge dele skal hjælpe med at få ram på den krypterede trafik,
der ikke tidligere kunne spores.
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Altid aktuelt
og opdateret

Dansk som andetsprog

Let at gå til
i studiecenter
eller hjemme

Modultest på nettet
Går der for meget tid med test-træning i
undervisningen?
Bruger jeres skole kostbare lærerressourcer på at
udvikle og vedligeholde skyggetest?

✓

Så lad kursisterne forberede sig på modultest.dk!

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 erfarne
undervisere, der har været forfattere på ministeriets
modultest og danskprøver.
Årsabonnement
Med UNI-login fra
ex. moms, afhængig af skolens størrelse.
Modultest.dk går i luften til april

Kr. 3999,-

13753
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At undervise
kursister med PTSD
Kursister med sygdommen posttraumatisk
belastningsreaktion stiller særlige krav til både
læreren, undervisningen og de fysiske rammer.
{ A f S i g n e Lu kow s k i – Foto : V i b e k e To f t }

H

ver tredje af de flygtninge, der kommer til Danmark, lider af posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD),
anslår Dansk Flygtningehjælp. Mange af
dem vil på et eller andet tidspunkt skulle
modtage danskundervisning, men det kan
være svært at vide, hvordan man som lærer
skal forholde sig, når man underviser kursister med PTSD. Man er måske slet ikke
klar over, at en kursist har PTSD, men undrer sig over, at bestemte kursister er meget svære at trænge igennem til eller slet
ikke synes at flytte sig sprogligt.
Det kan være meget vanskeligt for personer, som lider af PTSD, at få noget ud af
danskundervisningen. En af årsagerne er, at
de ikke kan tage det, underviseren siger, ind.
Ifølge Gordon Wildschiødtz, der er ledende
overlæge på Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT), betyder sygdommen, at der konstant kører stresshormoner rundt i kroppen, og det blokerer for
hukommelsescirklerne.

- De kan godt modtage et budskab, men
de har svært ved at bearbejde det. Det bliver
ikke lagret i korttidshukommelsen, og derfor kan de ikke nødvendigvis huske dagen
efter, hvad de har lært, siger han.
Som lærer er man derfor nødt til at være
tålmodig, for tingene skal gentages rigtig
mange gange. Og selv da er det alligevel
ikke sikkert, at det sætter sig fast. For at
kunne bruge det tillærte fremadrettet, skal
det nemlig flyttes fra korttidshukommelsen
og over i langtidshukommelsen, og det sker
især, når vi sover.
- Søvn har ret stor betydning for at få
flyttet information fra korttidshukommelsen
til langtidshukommelsen, og særligt drømmesøvnen. Mennesker med PTSD slapper
ikke på samme måde af under drømmesøvnen, fordi indholdet i deres drømme ofte er
forbundet med traumet. Derfor husker de
dårligere, forklarer Gordon Wildschiødtz.
Korte lektioner og mange pauser
Ud over at have svært ved at huske har
personer med PTSD typisk også meget
svært ved at koncentrere sig, og derfor er
det vigtigt, at undervisningen bliver særligt tilrettelagt.
- De skal ikke sidde alene, for så begynder de at svæve væk. De kan have meget svært ved at være i nuet og her’et, og
derfor skal de inddrages i undervisningen,
så man holder dem fast i den konkrete situation, siger Gordon Wildschiødtz og understreger, at det samtidig vil være enormt
trættende for personer med PTSD at skulle
være meget ”på”.

Han opfordrer lærerne til at holde sig til
korte lektioner med hyppige pauser:
- Man skal være opmærksom på, hvornår de holder op med at følge med. Og så
sørge for at holde nogle pauser, hvor de
kan få rørt sig og få lidt at drikke. Man kan
også bede dem om lige at rejse sig op og
trække vejret eller gå lidt rundt i lokalet, inden man genoptager undervisningen, forklarer overlægen.
Empati er vigtig
At undervise kursister med PTSD stiller
også nogle særlige krav til læreren. Først
og fremmest er det vigtigt ikke at fremstå
alt for autoritær, da mange tidligere har haft
dårlige erfaringer med autoriteter. Det er
vigtigt at være empatisk og give sig tid til
at lytte. Og så skal man sørge for at overholde de aftaler, man laver med kursisterne.
- Personer med PTSD er meget følsomme
over for svigt. Hvis man for eksempel kommer for sent, oplever de, at man ikke tager
dem alvorligt, så i den situation er det vigtigt at undskylde og give dem en forklaring,
fortæller Gordon Wildschiødtz.
Nogle mennesker er så traumatiserede,
at det aldrig vil lykkes dem at gennemføre
en danskuddannelse, mens andre skal bruge
rigtig meget undervisning, før det flytter noget sprogligt.
- Mange vil virkelig gerne og har prøvet
meget, og særligt de unge kan blive frustrerede over, at de har så svært ved at lære.
Men man må bevare optimismen - også som
lærer, siger Gordon Wildschiødtz. *
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PTSD

(posttraumatisk stresssyndrom eller
belastningsreaktion)
En psykisk tilstand, som opstår på baggrund
af en eller flere traumatiske hændelser, og
som har store konsekvenser for dem, der rammes. PTSD griber omfattende ind i evnen til
at udføre de mest basale opgaver i hverdagen,
og både sind og krop reagerer – meget ofte
som om man stadig befandt sig i centrum af
det traumatiske.
PTSD kendetegnes både ved biologiske ændringer og af psykiske symptomer og kompliceres ofte af depression, angst, misbrug, hukommelsesproblemer og andre fysiske og psykiske lidelser. I forbindelse med den traumatiske oplevelse opstår der ofte delvist hukommelsessvigt og vedvarende symptomer på
overfølsomhed og anspændthed såsom søvnproblemer, irritation eller vredesudbrud.
De fleste har vanskeligt ved at koncentrere
sig og er anspændte. Vanskelighederne kan
komme direkte efter traumet eller først optræde måneder senere.
PTSD-foreningen anslår, at omkring 55.000
mennesker i Danmark lider af sygdommen.
(Kilde: PTSD-foreningen i Danmark)

Tegn på, at en person lider af PTSD
Voldsom reaktion på lyde
Angst
Anspændthed
Bliver lettere vred og irritabel
Bliver hurtigt træt
	Har svært ved at koncentrere sig
og forsvinder ofte ind i sin egen verden
Undgår øjenkontakt
Rastløshed
Manglende progression
	Opmærksomhedskrævende

Hvad kan du gøre for at
imødekomme kursister med PTSD
Lav små hold og aktiver kursisterne
Hold mange pauser
	Vær nærværende og hav føling med
kursistens behov
Skab tillid og tryghed
Repetition
Lav få og overskuelige mål
	Undgå at virke for autoritær, men mød
kursisterne i øjenhøjde
	Sørg for at undervisningslokalet er
hyggeligt, gerne med masser af lys,
grønne planter og billeder på væggene

Små hold, overskuelige mål og ture
ud af huset er nogle af de redskaber,
lærerne på Noor benytter sig af, når de
underviser kursister med PTSD.

”Det er vigtigt
at holde fast
i den røde tråd”
{ A f S i g n e Lu kow s k i – Foto : V i b e k e To f t }

P

å Hejrevej i Københavns nordvestkvarter ligger Etnisk Rådgivningscenter Noor. De fleste af dem, som kommer her, lider af PTSD. Nogle har
selv været udsat for tortur eller andre traumer, andre er det, man kalder
sekundært traumatiserede gennem deres ægtefæller. Noor har en række forskellige tilbud - blandt andet psykoterapi, socialrådgivning og kropsbehandling. Og så kan man få danskundervisning. Centeret har fire lærere tilknyttet, som tilsammen underviser 47 kursister i små hold på en-seks personer.
- Vi har et tæt samarbejde med de andre faggrupper om hver enkelt kursist, så vi kan tilrettelægge undervisningen på den mest hensigtsmæssige
måde for eksempel i forhold til fysiske eller psykiske problemer, fortæller Joanna Wilder, der underviser på centeret.
Plads til grin i undervisningen
Lærerne på Noor lægger meget vægt på at lege sproget ind og tager ofte udgangspunkt i emner, som ligger tæt på kursisternes egen hverdag. Deres liv
og historie skal i fokus på en positiv måde, så de oplever, at de har noget relevant og værdifuldt at dele med andre. Og så bliver kursisterne opmuntret til
at gå op til modulprøver, fordi det giver dem en positiv oplevelse, når de består.
- Det er vigtigt at give dem noget empowerment, så der kommer et positivt fokus i stedet for fokus på traumet, siger Louisa Littell, der også underviser på Noor.
Og hendes kollega Helle Munk supplerer:
- Der er ofte en meget let stemning og meget grin i klasserne, helt anderledes end man kunne forvente. Vi arbejder meget med deres selvtillid og med
at finde deres ressourcer.
Kursisterne deltager løbende i forskellige kreative projekter, for eksempel
har de haft workshops, hvor de skrev digte eller lavede collager over temaer
som krig, frihed, kærlighed og sommer. De har også haft et dramaværksted
med en gæstelærer og tager ofte på ture ud af huset. De besøger museer,
legepladser eller grønne områder.
- Det er rigtig godt at komme ud i naturen, for det giver ofte nogle gode associationer. Det handler om at finde et sted, hvor det er rart at være, og hvor
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man kan komme lidt væk fra sine problemer,
siger Louisa Littell.

Sproglærer Joanna Wilder (th.) arbejder tæt sammen med andre
faggrupper om hver enkelt kursist, så hun kan tage hensyn til deres
fysiske eller psykiske problemer.

Joanna Wilder, Louisa Littell og Helle Munk gør meget ud af at skabe
hyggelige omgivelser og bruger også lærerværelset til undervisning.

Etnisk Rådgivningscenter Noor
Noor er en del af CBSI – Center for beskæftigelse, sprog og integration. Målgruppen er psykisk
syge, traumatiserede flygtninge, torturoverlevere og mennesker med svære psykosociale
problemer. Skolen på Noor er en afdeling af CBSI sprogcenter, men lærerne underviser
udelukkende de kursister, som er blevet specifikt henvist til Noor og selv ønsker at gå til
danskundervisning.

Masser af lys og vand
Der er meget lyst i undervisningslokalerne,
som er indrettet med blomster, billeder og
andre ting, som er rare at se på. Der er også
en madras, hvis en kursist har behov for at
hvile sig. Den bliver sjældent brugt, men
det giver en tryghed, at den er der, forklarer Helle Munk. Gymnastik er også tit en
del af undervisningen, og det er helt okay at
rejse sig op eller gå helt ud af lokalet, hvis
man har behov for det undervejs.
- Vi har altid vand på bordet, for mange
af kursisterne tager en masse smertestillende medicin, så det er vigtigt, at de får rigeligt at drikke. Vi har også te og kaffe og
ofte frugt, nødder eller rosiner, så de ikke
går sukkerkolde undervejs, fortæller Joanna Wilder.
I det hele taget bliver der gjort meget ud
af at gøre stedet hyggeligt, så det ikke bærer for meget præg af en institution. Lærerværelset, som er fyldt med bøger, planter
og opslagstavler med billeder af tidligere
og nuværende kursister, bliver også brugt
som undervisningslokale. Og i fællesrummet er der bløde sofaer, en reol fyldt med
nipsting, grønne planter og stakke med modemagasiner.
Der skal være progression
Lærerne arbejder med korte, overskuelige
mål og starter typisk undervisningen med
at gennemgå dagens program. Men det er
nødvendigt at være omstillingsparat.
- Man må nogle gange lave det hele om,
fordi der kommer en, som har det dårligt. Så
det handler også meget om at være nærværende og vurdere, hvor den enkelte kursist
er henne. Men det er vigtigt at holde fast i
den røde tråd, siger Helle Munk.
Hun fortæller, at det er vigtigt, at kursisterne oplever, at det er meningsfuldt for
dem at gå til danskundervisning, og at de
forventes at sige fra, hvis de synes, det er
svært eller ligegyldigt. Men der skal være
en progression, selv om den er langsom.
- Nogle når man langt med. Med andre
kommer man ingen vegne. Der er nogle,
som aldrig bliver færdige med at være her,
fortæller Helle Munk. *
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Ved UU-vejledere
nok om erhvervsuddannelser?
Foto: Martin Foldgast

Mange, som ikke har evner til
en boglig uddannelse, har en
uforløst urkraft i deres hænder. Hvorfor har uddannelsessystemet ikke rum til dem, når
arbejdsmarkedet skriger på
flere hænder?

taber pludseligt gnisten, møder ikke op til
med at droppe
ud til ingenting. Ikke fordi de ikke vil
lære, men fordi de må opgive over for det
boglige og projektarbejde i grupper.
Faktum er, at vi står med en meget stor
gruppe
unge,flere
somgår
ikkei tilhører
eliten,mens
og
tadig
gymnasiet,
som har
vanskeligt
ved
at finde
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færre
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tager
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med i
Men
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for mange
anden etnisk baggrund. Vi har alle et angymnasiet.
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svar for, at også disse unge mennesker får
og
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senere
en erhvervsuddannelse.
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deres potentialer.
En
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skifter.
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Derfor
er mit budskab: Pædagogikken
på
om
ungdomsuddannelserne.
Hver tredje
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

{undervisningen
A f M i k k e l Kamp
og} ender

S

Mange unge begynder på gymnasiet uden
at kende til andre muligheder, for hver tredje bliver
ikke udfordret af en vejleder. Det skyldes delvist,
at vejlederne er folkeskolelærere, som ikke kender
nok til erhvervsuddannelserne, mener elevformand.
styrkes i deres personlige kompetencer,
Detuden
afviser
vejlederne.
men
at det sker
på bekostning af det
faglige. Der skal stilles krav til dem, og deres læringstempo skal respekteres. De skal
føle, at de duer til noget, og beskyttes mod
flere nederlag i forbindelse med læring.
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bliver ikke vejledt. Så de begynder på gymnasiet, stort set uden at de har hørt om
andre muligheder, siger Christian Treholt,
formand for Erhvervsskolernes Elev-Organisation (EEO).
Han peger på, at mange vejlederes egen
baggrund ligger i folkeskolen, og at de desuden selv har gået i gymnasiet.
- Jeg hører jævnligt fra elever, der mener, de er blevet vejledt til at gå i gymnasiet,
fordi vejlederen selv har gået der. En vejleder, der har gået på gymnasiet, har ikke
et indgående kendskab til eksempelvis en
smedeuddannelse. Derfor kan han ikke vejlede lige så detaljeret, siger han.
Otte af ti er lærere
Ser man på vejlederne i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), har elevformanden
ret i, at langt de fleste kommer fra grundskolen. I sommeren 2010 havde 80 procent en
baggrund som folkeskolelærer, viser en opgørelse fra Danmarks Lærerforening (DLF).
Det er et fald fra 2005. Dengang kom
90 procent fra folkeskolen, og en konsulent i DLF vurderer, at tendensen med
færre lærere på centrene er blevet for-
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Vejledere med
folkeskolelæreruddannelse
i UU-centrene

UU-vejlederes
baggrund
i faktiske tal

Tre af ti elever
bliver ikke
udfordret

2010: 80 procent
2005: 90 procent

Folkeskolelærere:		
774
Socialrådgivere:		
ca. 50
Akademikere:		
ca. 50
HK'ere:			ca. 50
Uddannelsesforbundet:
15

Analysefirmaet YouGov/Zapera og Danske
Erhvervsskoler – Lederne har gennemført
en spørgeskemaundersøgelse om grundskoleelevers valg af ungdomsuddannelse, og
hvordan de har oplevet vejledningen.

Kilde: Undersøgelse af Danmarks
Lærerforening i 2010

Den viser bl.a.:
32 pct. af eleverne i 9. og 10. klasse mener
ikke, at vejlederen udfordrede dem, da de
skulle vælge ungdomsuddannelse, 21 pct.
mener, at de blev udfordret, mens resten
hverken er enige eller uenige.
37 procent har ikke for alvor overvejet
andre ungdomsuddannelser end lige netop
den, de har valgt.
Under 10 procent af de elever, der har valgt
en gymnasial uddannelse, har overvejet at
starte på en erhvervsuddannelse.
27 procent af de unge svarer, at det var
”svært/et stort pres” at vælge uddannelse.

Kilde: Danmarks Lærerforening

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse gennemført
af YouGov/Zapera og Danske Erhvervsskoler
– Lederne. Spørgeskemaet er besvaret af 562
unge i 9. eller 10. klasse i juni-juli 2011.

stærket en smule, siden undersøgelsen
blev gennemført.
Tallene taler dog deres tydelige sprog. I
faktiske tal er der 774 folkeskolelærere på
UU-centrene. Til sammenligning kommer
kun 15 vejledere fra de erhvervsuddannelser, som færre og færre vælger.
Reelt ved ingen dog, om det spiller ind.
- Der er intet videnskabeligt belæg for
det. Man har aldrig undersøgt, om sammenhængen eksisterer, så det bygger på rygter og fordomme, siger lektor Peter Plant
fra DPU.
Han tvivler kraftigt på, at der er en sammenhæng.
- Vejlederne på UU er vældig opmærksomme på, at der er flere forskellige retninger, de unge kan gå, siger han.
Lederen af UU i København betegner det
som lidt af en gåde, at der eksisterer den
opfattelse, at man kun kan vejlede kvalificeret om noget, man selv har prøvet.
- Vejlederne er professionelle mennesker,

som er uddannet til at vejlede. De bruger al
deres arbejdstid på at vejlede hos UU. Og
når de vejleder, tager de udgangspunkt i
den enkeltes drømme og sociale og faglige forudsætninger, siger Leif Pedersen.
Han mener, det er svært at undgå, hvad
han kalder myter om et forholdsvis nyt fænomen som UU, der blev skabt i 2004.
- Der vil altid være myter inden for et
felt, hvor man skal bedrive en helt ny profession. Før vejlederprofessionen er mere
grundfæstet og har fået sit eget liv, vil manges holdning være baseret på, hvad de husker fra deres egen skoletid.
Til gengæld er vejlederne oppe imod, at
forældrene ofte slår automatpiloten til, når
deres børn skal vælge uddannelse, mener
Peter Plant.
- Da jeg gik i gymnasiet, var det en lille,
eksklusiv vej for de få. Vi var kun syv procent af en årgang, hvilket gav en vis prestige. Det er en gammel snak, men det hænger ved og spiller en rolle, ligesom der også

er en vis lemmingeeffekt. Man gør, hvad de
andre gør, siger lektoren.
Studenter bliver gode håndværkere
Det er dog ikke så slemt først at gennemføre gymnasiet for derefter at tage en erhvervsuddannelse, mener Lars Jørgensen,
der er rektor på Maribo Gymnasium.
- Erhvervsskolerne er glade for disse studerende, og de bliver gode håndværkere,
som både kan håndtere det faglige og tale
med kunderne, siger Lars Jørgensen, der
oplyser, at omkring 15 procent af studenterne på Lolland-Falster tager en erhvervsuddannelse, efter de har fået studenterhuen.
Han mener ikke, at vejlederne sender
for mange videre til gymnasiet.
- Hvis flere end 50 procent af de unge
skal tage en videregående uddannelse,
skal de også have en gymnasial uddannelse først, siger han. *
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UU-chef:

eVejledning

{ A f M i k k e l Kamp }

passer ikke til
grundskoleelever

Januar sidste år åbnede eVejledning. Den blev blandt
andet finansieret ved at fjerne ressourcer fra vejledningen
af elever i grundskolen. De skal i stedet bruge eVejledning,
men færre end hver tiende elev var sidste år i kontakt
med den nye elektroniske vejledning. Derfor blev de ikke
udfordret i deres valg.

E

t kæmpe serviceløft, som skal frigøre ressourcer ude i kommunerne
til dem, der har svært ved at træffe et
uddannelsesvalg. Nogenlunde sådan lyder
den korte version af tidligere undervisningsminister Tina Nedergaards (V) ord, da hun
i januar 2011 lancerede eVejledning, hvor
man kan få vejledning om uddannelse via
chat, mail, sms og telefon.
Nu et års tid efter lanceringen møder
den elektroniske vejledning kritik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).
- Eleverne kommer i erhvervspraktik og
brobygning, og i det hele taget møder de
en god vejledningspraksis. Derfor irriterer
det mig, at de i slutningen af forløbet spises af med en uforpligtende take away-vejledning. De får ikke udfordret deres uddannelsesvalg. Hvis de har evnerne til at gå på
gymnasiet og gerne vil det, spørger ingen
ind til, om det ville være bedre for den en-
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kelte unge at vælge en anden vej – for eksempel en erhvervsuddannelse, siger Leif
Pedersen, der er leder af UU-vejledningen
i København.
Han understreger, at eVejledning er et
godt alternativ for voksne og elever på ungdomsuddannelser, der skal videre i uddannelsessystemet. For en elev i niende klasse
skal der imidlertid mere til.
- De unges uddannelsesvalg er vigtigt
og ikke noget, der skal klares over chatten. Det er måske nok en succes i forhold
til gymnasieelever og lignende, men når det
gælder grundskoleelever, der skal videre på
en ungdomsuddannelse, er man på tynd is
– hvis man da ikke allerede er gået igennem isen, siger Leif Pedersen og uddyber:
- Det er for uforpligtende, og forældrene bliver ikke inddraget i vejledningen.
Ofte oplever vejlederne, at de unge logger
af chatten, når der bliver spurgt lidt ind, og
spørgsmålene bliver sværere, fortæller han.
Ressourcer fjernet fra grundskolen
Det er ikke kun selve vejledningen, der er et
problem i forhold til folkeskoleelever, som
skal vælge ungdomsuddannelser. Det største problem er, at en stor del af grundskoleeleverne slet ikke bliver vejledt. Sidste år
fik eVejledning ifølge sine egne opgørelser
knap 9600 henvendelser, der handlede om
valg af ungdomsuddannelse. Det skal ses i
lyset af, at landets niende og tiende klasser
tilsammen talte 107.000 elever.
Dermed er det færre end hver tiende, der
har været i kontakt med eVejledning. Det
er ekstra uheldigt, fordi der sidste år blev
fjernet ressourcer fra netop UU’ernes vejledning af folkeskoleelever. Der blev nemlig
gennemført en såkaldt DUT-regulering, der
betyder, at kommuner ikke får ekstra opgaver uden at få penge til dem eller - som i
dette tilfælde – ikke får penge for opgaver,
de ikke længere løser. Tanken bag nedskæringen er, at UU-vejlederne skal tale med
færre grundskoleelever, fordi de nu bruger
den elektroniske vejledning.
- Vi har stadig ansvaret for at vurdere
elevernes uddannelsesparathed, men en
del af ressourcerne er flyttet til eVejled-

ning. Taberne er grundskoleeleverne, der
får mindre vejledning, siger Leif Pedersen.
Afviser kritikken
Lederen af eVejledning, Kirsten Hahn Larsen, afviser kritikken. Hun mener, at skoleeleverne bliver udfordret ved e-vejledningen.
- Vores oplevelse er, at når vejledningen
foregår gennem chatten, er de unge mere
åbne og ærlige, end hvis de sad over for en
vejleder. Vi vejleder dem, spørger ind og får
dem til at reflektere. Vi får ridset i overfladen, siger Kirsten Hahn Larsen og tilføjer,
at e-vejlederne har kendskab til hele uddannelsessystemet. Derfor er de gode til
at vejlede unge, så de får en plan, der går
hele vejen fra ungdomsuddannelse og videre i systemet.
Kirsten Hahn Larsen medgiver, at færre
end hver tiende grundskoleelev har henvendt sig om valg af ungdomsuddannelse.
Hun har dog visse forbehold.

- Vi blev etableret på et tidspunkt, da
UU-vejlederne allerede havde vejledt eleverne, så derfor havde de ikke brug for at
kontakte os i begyndelsen af året. Samtidig er statistikken baseret på, at brugerne
selv krydser af, hvad henvendelsen handler om. Det er de ikke altid helt skarpe til.
Statistikken for begyndelsen af 2012 tyder på, at mange flere grundskoleelever
bruger os nu.
Hun kan dog følge en del af kritikken
- Man kan ikke tvinge unge til at henvende sig, hvis de ved, hvad de vil, men det
gælder også anden vejledning. Hvis man
skal påpege et problem i vejledningen, er
det, at vejledningen burde starte tidligere.
Valget ville blive mere kvalificeret, hvis eleverne kendte de forskellige muligheder,
længe inden de skulle vælge, siger lederen af eVejledning. *

Elever i 9. og 10. klasse
I september 2011 gik:

68.335 elever i 9. klasse 	

38.888 elever i 10. klasse

Kilde: Danmarks Statistik

Henvendelser til eVejledning i 2011
		

Antal

Andel i procent

Generelt
Ungdomsuddannelse
Videregående uddannelse
Voksen- og efteruddannelse
I alt

13.276
9.578
30.047
7.420
55.172

22
16
50
12
100

Tallene gælder for uge 9 til 52 2011
Kilde: ug.dk/evejledning
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VI ARBEJDER
FOR DEM
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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.

”Alle har
brug for noget
forskelligt”

{ A f H EI D I K V I STG A A R D G ÜTT L E R }

Peter Havndrup
Larsen havde mange
overvejelser om,
hvordan han kunne
hjælpe den bogligt
meget stærke elev på
sit hold af transportog logistikelever.
En lidt utraditionel
metode blev
løsningen.

P

å sit hold af transport- og logistikelever på Syddansk Erhvervsskole i
Odense spotter faglærer Peter Havndrup Larsen en elev, som ikke trives. Hun
er bogligt meget stærk og har meget nemt
ved at tilegne sig pensum, men hun keder
sig og føler sig ikke som en del af holdets
fællesskab og jargon.
Hvad gjorde situationen vanskelig?
- Jeg var kontaktlærer for hende, og jeg vidste derfor gennem vores samtaler, at hun
brændende ønskede sig at blive redder. Et
bestået grundforløb fra en erhvervsuddannelse eller et år på handelsskole, gymnasium eller hf er et krav, hvis man er under
25 og skal optages som redderelev hos
Falck. Derfor havde hun meldt sig på holdet. Hun var bogligt meget stærk og havde

et helt klart defineret mål. Men det gjorde
det lidt svært for hende at falde til på holdet, hvor de andre ikke var lige så bogligt
stærke eller afklarede – og så var der en
klar overvægt af hankøn og en jargon, hun
ikke følte sig hjemme i. Jeg går meget op
i, at alle på holdet skal kunne nå med. Og
nogle gange er man nødt til at sige tingene
25 gange. Det er måske lige gang nummer 25, du får den sidste elev med. Men
det sker altså desværre nogle gange på
bekostning af de stærke elever. Jeg syntes, det var svært at se på, hvor meget hun
brændte for sit mål, og hvor lidt hun følte,
hun passede ind.
Hvordan greb du situationen an?
- Jeg spekulerede faktisk meget over, hvordan jeg bedst kunne hjælpe hende, for det
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Venskab, Ægteskab,
IKEA-skab

var tydeligt for mig, at Falck virkelig ville
gå glip af noget, hvis hun gav op, fordi hun
syntes, det var for kedeligt og for svært i
forhold til fællesskabet. Så jeg valgte at
opfordre hende til at søge praktik på en
række Falckstationer. Normalt har vi den
mulighed, at eleverne kommer 14 dage i
praktik i grundforløbet. Men her lavede
vi en slags virksomhedsforlagt undervisning eller meget udvidet praktik. Hun var
af sted på tre eller fire forskellige stationer, og det endte med, at hun blev tilbudt en uddannelsesaftale, fordi de ikke
ville af med hende igen.
Var du i tvivl om, hvordan du skulle løse
situationen?
- I starten, ja, indtil jeg fik ideen om udvidet praktik. Det er et dilemma, hvordan man tilgodeser både de stærke og
de svage elever; differencen er meget
stor. Og nogle af de stærke elever har
lidt svært ved at forstå mit engagement
over for de mere svage elever. Så prøver jeg at sige: ”Har du aldrig oplevet noget, som du synes er svært?” Denne elev
her brokkede sig ikke og talte ikke skidt
om de andre; hun sad der med anstand
og fulgte med og forfulgte sit mål, men
det sagde hende jo ingenting. Og så fik
jeg ideen om praktik. På den måde følte
jeg nemlig, at jeg også var med til at tilgodese hendes behov og vise hende,
at jeg interesserede mig for hende, selv
om jeg også havde 18 andre på holdet.
Jeg følte, det var den bedste måde, jeg
kunne hjælpe hende på – at få hende
ud i marken.
Talte du med nogen om din tvivl?
- Ja, med vores studievejleder, som jeg
sparrer rigtig godt med.

HHHHH

Har dit valg haft konsekvenser?
- Hun blev jo meldt ud af vores uddannelse, fordi hun fik en uddannelsesaftale med Falck. Så det var en konsekvens. Men en god en, synes jeg. Der
skal helst være vindere hele vejen rundt,
synes jeg. Det nytter ikke, at skolen vinder, hvis eleven taber. Alle skulle gerne
vinde noget. Så jeg synes ikke, det var
meningsfuldt at insistere på, at ”hør her,
du skal være her og lære, hvordan man
kører en kran”, når jeg vidste, hun aldrig
ville få brug for det som ambulanceredder. Det gav mere mening, at hun fandt
de praktikpladser og kom videre med
det, hun gerne ville.
Ville du have løst situationen
anderledes i dag?
- Nej, det tror jeg ikke. Det er klart, at hvis
det var endt skidt – med at hun bare var
droppet ud eller ikke kommet videre –
så havde jeg måske fået kritik. Men jeg
ville gøre det samme igen. Jeg er sikker
på, det var det rigtige valg. Jeg har ikke
stået i en lignende situation siden, men
hvis jeg mødte en kollega, som stod i
samme situation, ville jeg også råde ham
eller hende til at forsøge det samme.
Hvad har det lært dig?
- At man hele tiden skal se på mulighederne frem for måske at insistere på, at
det skal være, som det plejer. Det er lidt
som at fiske. Du har 18 snører ude, og der
skal noget forskelligt til for at hale hver
enkelt ind. Nogle skal hales ind med det
samme, nogle skal have mere snor. Alle
har brug for noget forskelligt for at nå i
mål. Og det skal der helst være plads til. *

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.

Uddannelsesbladet

Bøger man kan
bruge til noget!
fakta&fiktion er en frilæsningsserie til voksne som
er vant til at stille krav til kvalitet og som gerne vil
bruge deres læsetid på noget relevant.
For at sikre at der er bøger af reel interesse for
alle, introducerer fakta&fiktion faglig læsning til
modultest. Fagbøgerne lægger vægt på at formidle emner af særlig interesse for udlændinge,
fx personer, steder eller virksomheder som er med
til at brande Danmark.
Titlerne i fakta&fiktion er inddelt i fire niveauer
efter sproglig og indholdsmæssig sværhedsgrad,
og bøgernes omhyggelige læsepædagogiske
bearbejdning gør dem velegnede også til danske
unge og voksne med læsevanskeligheder.
Pris pr. bog fra

Kr. 79,- ex moms

Indlæst på faktaogfiktion.gyldendal.dk

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).

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

13732
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Dansk som andetsprog
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Pausen

Hvor svært kan det være?
En turist går ind på et hotel i en lille by i Grækenland. Hun lægger en 100 euro-seddel i
receptionen og går op for at se på værelset.
Hoteldirektøren tager straks de 100
euro med sig og løber hen til slagteren og
betaler sin regning.
Slagteren tager pengene og betaler
bondemanden for det kød, som han har
købt på klods.

Bonden tager pengene og betaler sin
regning på benzintanken, hvor han har tanket på kredit.
Bestyreren af benzintanken går til den lokale luder og betaler sin gæld på 100 euro.
Luderen går hen på hotellet og betaler,
hvad hun skylder, med 100 euro-sedlen.
Hoteldirektøren lægger sedlen på disken,
og turisten kommer tilbage til receptionen.

Hun bryder sig ikke om værelset og tager
sine 100 euro tilbage.
Ingen har tjent så meget som en øre,
men hele byen er gældfri, og alle ser fremtiden an med sindsro. *

Løsningen kan ses på www.uddannelsesforbundet.dk
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Nogle skoler er begyndt at udbetale overskud i form af naturalier, fx hvis flere elever gennemfører.

Sudoku LET

Sudoku svær

Løsningerne kan ses på www.uddannelsesforbundet.dk
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Unges klubhus
ligger på nettet

Unge er mere syge end ældre
Unge har flere sygedage end seniorerne. Både i den private og offentlige sektor har unge
mellem 20 og 30 år flest sygedage. For eksempel havde 25-29-årige kommunalt ansatte omkring 40 procent flere sygedage i 2010 end de 60-årige på samme arbejdsplads.
Dansk Arbejdsgiverforening mener, at det skyldes en dårlig fraværskultur i uddannelsessystemet.

Mange unge er så vant til at bruge internettet, at det er naturligt for dem at søge hjælp
dér, når de har problemer. Det viser en undersøgelse af Danmarks første og meste besøgte digitale ungerådgivning: cyberhus.dk
Siden 2004 har unge kunnet få gode råd
af andre unge og af frivillige voksne i det
digitale klubhus, og fra 2008 til 2010 steg
antallet af unikke besøgende fra 18.178 til
42.052.
Det er især ulykkelig kærlighed, selvmordstanker og mobning, de unge ønsker
gode råd om.

Kilde: Ugebrevet A4

Undervisning om arbejdsmarked blive sjoflet
Skoleelever har store huller i deres viden om arbejdsmarkedet, fordi lærerne ikke prioriterer den del af undervisningen højt nok. Det mener 80 procent af cheferne på landets UUcentre (Ungdommens Uddannelsesvejledning). Derfor ved eleverne ikke, hvad en overenskomst, trepartsforhandlinger eller den danske model er.

Kilde: Politiken Lørdagsliv

Kilde: Newspaq

Nu er den her

Malene Kjærsgaard

SolidWorks

Se mere &
bestil på

på dansk

ef.dk

Malene Kjærsgaard har begået en lille
genistreg med det gennemarbejdede værk til
SolidWorks, som består af to dele. Bøgerne
kan bruges af alle, der skal i gang med at
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2,6
millioner

gange
blev Rasmus Bjergs musikvideo til
fraværskampagnen ”Det er bedst,
når alle er her” set på nettet, inden
kampagnen officielt sluttede. Og
34.500 har lavet deres egen version af videoen.
Næsten 600.000 klikkede ind på
kampagnesitet godtdukom.dk, og der
blev udført 50.000 wake-up-calls de
første 11 dage af kampagnen.

AMU-svindel skal stoppes
E

n ny taskforce skal styrke tilsynet med
AMU-kurserne, og betingelserne for tilskud skal skærpes. Det er blandt de initiativer,
som børne- og undervisningsminister Christine
Antorini spiller ud med i kampen mod den omfattende svindel med AMU-tilskud.
Svindlen er blevet kulegravet, og især skal der
ekstra fokus på private aktører.
- I de tidligere tilsynssager har der været en
væsentlig overrepræsentation af private aktører,
som har medvirket til at svække tilliden til systemet. Derfor vil vi se på betingelserne for udlicitering, siger Christine Antorini.
Den annoncerede taskforce skal være klar
fra 1. maj, og udbydere skal kunne fratages deres godkendelse, hvis de snyder.

Jyske
elever er
mest tilfredse
Erhvervsskoleelever i Jylland er lidt mere tilfredse med deres skole, end elever andre
steder er. Og der er tilsyneladende en direkte
sammenhæng mellem trivsel og frafald. Se
selv her (tal i procent):
	TilfredshedFuldførelse
Nordjylland
7076
Midtjylland
6873
Syddanmark
6874
Hovedstaden
6667
Sjælland
6571
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet
samt Ennova

Uddannelsesforbundet er enig i, at der skal
ryddes op, og at kravene skal skærpes.
- Men det bør slet ikke være muligt for skolerne at udlicitere undervisningsopgaven. De godkendte skoler skal selv stå for de kurser, de er
godkendt til. Og skal der private udbydere ind
over AMU, må det være ministeriet, der bestemmer hvem og til hvad, og ministeriet, der selv fører tilsyn og kontrollerer kvaliteten, siger Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan,
og fortsætter:
- Hvis kun ministeriet kan godkende private
udbydere af AMU, og hvis de skal leve op til kravene om lærerkompetencer og voksenpædagogiske miljøer, vil ministeren med ét slag sikre, at
der kun er seriøse uddannelsessteder på banen.

Skod-aktivering
Kommunerne skal betale 500 millioner kroner tilbage til staten, fordi de ikke har fået alle ledige aktiveret i tide. Kommunernes Landsforening, KL, kalder det dummebøder og
mener, at det system siden 1. januar
2011 har fået kommuner til at sende
hundredvis af ledige i formålsløs aktivering for at undgå at skulle betale
tilbage til staten.
En arbejdsløs under 30 år skal
aktiveres inden tre måneder, for folk
over 30 år er fristen ni måneder. Overholder kommunen ikke tidsfristerne
skal den betale 30 procent af dagpengesatsen tilbage for hver dag, fristen overskrides. Det vil typisk være
240 kroner pr. dag, fristen overskrides for en ledig, der får 16.000 kroner om måneden.

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

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

Regionscentre
Odense
Klaregade 7, 1.
5000 Odense C
Tlf: 7010 0018
Esbjerg
Skolegade 81, 3.
6700 Esbjerg
Tlf: 7010 0018
Århus – Risskov
Ravnsøvej 6
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018
Aalborg
C. W. Obels plads 1 B, 1.
9000 Aalborg
Tlf: 7010 0018
København
Hestemøllestræde 5
1464 København K
Tlf: 7010 0018
Åbningstider
Man - tors: 10.00–15.30
Fre: 10.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018
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Regeringen udsætter stop for dagpenge
Regeringen forlænger dagpengeperioden, så ingen falder ud af dagpengesystemet i 2012, med
mindre de har været ledige i fire år. Det vil sige en forlængelse af perioden med op til et halvt år.
Godt 10.000 danskere ville ellers være faldet for den grænse, som den tidligere regering
indførte i 2010, da den halverede perioden fra fire til to år. Den nuværende regering har tidligere forlænget perioden for dem, der ville falde ud af systemet til sommer.

EU i undervisningen

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

hedder en ny indgang på emu.dk. Den samler alle trådene til undervisningsmaterialer om EU.
Til grundskoleniveauet er der blandt andet et ”Komplet undervisningsforløb om EU” med quizzer, lyd og video. Til ungdomsuddannelserne er der et tema om EU’s historie og opbygning med
forslag til undervisningsforløb, øvelser og opgaver.

Flere
praktikpladser,
men endnu
flere søger
I december 2011 blev der indgået cirka
3400 uddannelsesaftaler. Det er fire procent flere end året før. Men samtidig var
antallet af elever, der søgte praktikplads,
steget med 18 procent til cirka 8500.

Få Danmarks højeste rente
på din lønkonto
Som medlem af Uddannelsesforbundet kan
du få en lønkonto med Danmarks højeste
rente. Vælg en bundsolid bank, som har
fokus på dig og de ting, som du synes er
vigtige.
Få en lønkonto med 5% i rente.
Danmarks suverænt højeste
Med LSBprivat®Løn får du hele 5% på de
første 50.000 kr. på din lønkonto og 0,25%
på resten. Det betyder, at du får mere ud
af dine penge hver eneste dag, også når du
ikke bruger dem.

For at få den høje rente skal du være medlem
af Uddannelsesforbundet, have afsluttet
din uddannelse – og du skal samle hele din
privatøkonomi hos Lån & Spar.
Undtaget er dit realkreditlån, som du ikke
behøver at flytte, før du lægger lånet om.
LSBprivat®Løn er en del af en samlet
pakke af produkter og services. Vi skal
kunne kreditvurdere din økonomi i forhold
til den samlede pakke.
Rentesatserne er variable og gældende
pr. 12. januar 2012.

SåDan Får Du 5%
på Din lønkonto
ring:

Ring til os på 3378 1965

online: Gå på lsb.dk/uddannelsesforbundet og vælg ’book
møde’. Så kontakter vi dig,
så du kan få mere at vide
om, hvad det betyder at få
Danmarks højeste rente på
din lønkonto.
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Spareråd

i en krisetid

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

Rent
velvære

Efter en kold og mørk vinter kan kroppen godt
trænge til at blive forkælet lidt. Og lader man
kosmetikerelever stå for behandlingen, kan det gøres
for en meget overkommelig pris.
{ A f S i g n e Lu kow s k i – Foto : M i cha e l R asmuss e n }

J

eg træder ind i den flotte, nye bygning
på Rørdalsvej 10, som huser Style and
Wellness College Aalborg, og gennem
glasvæggene lidt længere henne kan jeg
se frisøreleverne gøre klar til dagens undervisning. Til højre og ned ad et sæt trapper finder jeg lokalerne, hvor skolens kosmetikerelever huserer.
Sammen med syv andre står jeg pænt og
venter, indtil jeg bliver hentet af Nanna, som
er min behandler i dag. Hun er i gang med
sit andet hovedforløb, og er yderst professionel, mens hun rækker mig en morgen-

kåbe, engangstøfler og viser mig hen til omklædningsrummet. Fem minutter senere er
jeg klar til at lægge mig på briksen og lade
min trætte og vinterblege krop forkæle.
Nanna starter med at stille mig en række
spørgsmål om alder, profession, børn, eventuelle skavanker og allergier. Derefter går
vi i gang med dagens første indslag: helkrops-peeling. Arme, ben, ryg og mave bliver skrubbet godt med en grov salt-scrub
fra Det Døde Hav; det fjerner døde hudceller og giver mig babyblød hud.
Så er det tid til en tur i badekarret og

slappe af med lidt frisk frugt og en smoothie.
Skolens badefaciliteter er virkelig flotte, og
jeg glemmer helt, at jeg ikke befinder mig
på en rigtig skønhedsklinik, mens jeg sidder i det store kar med dæmpet belysning
og stille musik i højttalerne.
Efter badekarret hopper jeg ind under
bruseren og køler lidt ned, mens jeg får
skyllet det sidste salt-scrub af. Nu er jeg
klar til at komme tilbage på briksen, og lade
mig udsætte for en lerindpakning. Nanna
smører den næsten sorte masse på med
en bred pensel, og det føles meget beha-
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geligt. Hun pakker mig ind i tæpper, og mens leret tørrer, får jeg en gang hovedbundsmassage, som jager de sidste rester af anspændthed på flugt.
Jeg er så afslappet, at jeg næsten falder i søvn, som jeg ligger der under de varme tæpper.
Men vi skal videre i dagens program, for det primære formål er jo, at Nanna skal øve
sig på forskellige behandlinger, og jeg er bare prøvekanin. Så jeg må endnu en tur under
bruseren for at vaske leret af, inden vi kan fortsætte til det sidste punkt: ansigtsbehandling. Nanna starter med at rense min hud grundigt, og derefter kommer jeg en tur under
hendes lup, så hun kan analysere min hudtype og finde ud af, hvilken maske og ansigtscreme der passer bedst til mig.
Jeg får også en tur under dampmaskinen og får fjernet urenheder på næsen, og til sidst
er min hud helt ren, fin og gennemfugtet. Nanna slutter af med at give mig lidt make-up på.
Jeg er klar til at vende tilbage til virkeligheden efter tre timers rent velvære. *

Her kan du få
wellness-behandlinger:
Style and Wellness College (Aalborg):
Book en tid på skolens hjemmeside.
CPH West (København):
Book en tid på skolens hjemmeside.
Syddansk Erhvervsskole (Odense):
Ring på 2927 7708 mellem kl. 8.30 og 12.

Det skal du huske:
Wellness-behandlingerne kan have forskelligt indhold og varighed afhængigt
af, hvilken skole man booker på. Og de
tilbydes kun i et begrænset omfang,
når det passer med elevernes undervisning, så hold øje med skolernes hjemmesider for at booke en tid.
Priserne varierer, men er yderst rimelige og langt under det, man skal give
på en privat klinik.

Dine spareråd:
Kender du andre steder, hvor Uddannelsesforbundets medlemmer kan spare, hører vi meget gerne fra dig. Send
en mail til blad@uddannelsesforbundet.dk og skriv ”Spareråd” i emnefeltet.
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{ A F H EI D I K V I STG A A R D G ÜTT L E R – FOTO : P I A B U R M Ø L L E H A N S EN }

LO og DA enige:
Støtter fleksuddannelsen
På Uddannelsesforbundets konference om
unge og voksne på kanten af arbejdsmarkedet var
der klare udmeldinger fra både DA og LO. Begge
parter bakker op om en fleksuddannelse.

8

0.000 unge er hverken i job eller under uddannelse, men erhvervsskolerne kan ikke uddanne dem alle.
Det var der bred enighed om, da Uddannelsesforbundet i begyndelsen af februar
holdt konference i Fællessalen på Christiansborg. Omkring 100 mennesker – de fleste fra kommunale jobcentre og beslægtede områder - var mødt op for at høre og
deltage i diskussionen om unge og voksne
på kanten af arbejdsmarkedet.
Hvordan giver vi dem kompetencer til at
kunne klare sig på fremtidens arbejdsmarked? Det spørgsmål var konferencens omdrejningspunkt.
Her kom en kommende fleksuddannelse hurtigt til at spille en rolle i debatten,
selv om den endnu kun ligger på regeringens tegnebræt, og både indhold og form
kun er i skitseform.
- Vi må jo tage fat et sted. Hvilken alternativ uddannelse kan vi udvikle til den
gruppe, som falder udenfor? Fleksuddannelsen er blevet talt i gang, og jeg tror, at
det er en god idé at tage fat der, lød det fra
chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening
(DA), Simon Neergaard-Holm.
Det var LO-sekretær Ejner K. Holst enig i:
- Der er nogle unge, som er på kanten,
og dem synes jeg, man er nødt til at give en
hånd. Så ja, vi vil gerne være med til fleksuddannelsen, lød det fra LO.
Men, men, men…
Selv om både DA og LO var klare i mælet
om deres positive syn på fleksuddannelsen,
var der dog også klare forbehold.
- Vi skal være meget forsigtige med at
tro, at en fleksuddannelse er universalløsningen, advarede Ejner K. Holst.

Han kaldte fleksuddannelsen for ”den lille
løsning”, mens ingredienserne i ”den store
løsning” i stedet hed uddannelsesgaranti til
de unge, kompetenceløft til de voksne på
arbejdsmarkedet og en aktiv arbejdsmarkedspolitik, hvor arbejdsmarkedets parter
”faktisk er med til at tage ansvar og vurdere, hvad der er behov for”.
Heller ikke hos DA tror man på, at en
fleksuddannelse kan trække læsset alene.
- Vi mangler en oprustning, en uddannelsesvækkelse. Det er ikke nok, vi ændrer på uddannelserne hist og pist, hvis vi
ikke får kombineret vores udvikling af uddannelsessystemet med bevidstheden om,
at vi skal lære vores børn, at de skal være
parate til at konkurrere med andre for at få
sikker adgang til arbejdsmarkedet, når de
kommer ud af niende klasse, sagde Simon
Neergaard-Holm.
Uddannelsesforbundets formand, Hanne
Pontoppidan, klemte trods forbehold dog et
klart svar om fleksuddannelsen ud af alle
parter, da det blev hendes tur til at spille
spørgsmål til panelet:
- Simon, du siger, at de uddannelser, vi
har, ikke er dårlige, de passer bare ikke til
alle. Vil I stå politisk på mål for at afsætte
ressourcer til en ikke formelt kompetencegivende udannelse til denne gruppe? Også
hvis der går ressourcer fra de formelt kompetencegivende?
- Ja, for jeg tror på, at pengene er givet
godt ud, var svaret fra Simon NeergaardHolm, mens LO blot kommenterede ”enig”.
Endnu kortere var svaret fra debatpanelets sidste deltager, Bente Sorgenfrey,
formand for FTF:
- Ja! *
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Unge og voksne på kanten
af arbejdsmarkedet
På Uddannelsesforbundets konference
præsenterede fire forskellige projekter
deres projekt, og hvordan de arbejder
med målgruppen. Et af projekterne –
Greve Produktionsskole – er tidligere
omtalt i Uddannelsesbladet sammen
med et interview med arbejdsmarkedsforskeren Thomas Bredgaard, der også
holdt oplæg på konferencen om, hvad
der virker for målgruppen – og hvorfor.
Se Uddannelsesbladet nr. 2, februar
2012, s. 6-8.
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NYE BØGER
Redaktionen har modtaget følgende bøger.
Nogle af dem vil blive anmeldt i kommende
numre af Uddannelsesbladet.

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

Rodebutikken – de svære ord.
Af Povl Terkelsen. Sprogcentrets Forlag
2012. 44 s. 50 kr.

Professionernes sociologi
og vidensgrundlag.
Af Martin Blok Johansen & Søren Gytz
Olesen, red. VIA Systime 2012. 358 s.
Pris ikke opgivet.

Triplex. Kortspil.
Af Kirsten Koch Jensen. Special-pædagogisk 2012. Spillekort m/vejledning 148 kr.

Aktivt dansk – begynderbog.
Af Lise Bostrup. Alfabeta 2012. 136 s. inkl.
cd: 230 kr.

Tidligere anbragte unge og uddannelse.
Af Inge M. Bryderup & Marlene Q. Trentel.
Klim 2012. 258 s. 299 kr.

Grundbog i sprog.
Af Michael Ejstrup. Gyldendal 2012. 237 s.
Pris ikke opgivet.

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

Klar til dansk.
Af Mette Vang. Munksgaard 2012. 232 s.
278 kr.

Læremidler i didaktikken
– didaktikken i læremidler.
Af Stefan Ting Graf m.fl. Klim 2012. 305 s.
299 kr.

Ved vejen.
Af Herman Bang. Systime 2012. iBog af Per
Dahl m.fl. (red.). Lærer/klasselicens pr. bruger ½ år 38 kr. 1 år 48 kr. 2 år 86 kr. 3 år
114 kr. 40% rabat v/køb af min. 50 stk.

Den ny skriftlighed – skriv i alle fag.
Af Ole Schou Hansen & Mette Jørgensen.
Systime 2012. 154 s. 148 kr. v/100 stk.
124 kr./stk. eBog 37 kr.

ANMELDELSER
 Voksnes læreprocesser. Kompetenceudvikling i uddannelse og arbejde
Af Bjarne Wahlgren. Akademisk Forlag 2010.
224 s. 249 kr.
Lad det være sagt med det samme: Her er en
bog for voksenundervisere, som er vilde med at
sætte ord på, hvad det er, vi gør, når vi gør det.
Altså at reflektere over vores egen undervisningspraksis. Og her er en bog, som kan give
større viden inden for områderne: Hvordan forløber læringsprocesser? Hvad fremmer læring
og transfer? Hvilke barrierer er der?
Det er en virkelig god bog, som har stor
brugsværdi, men jeg savner, at Bjarne Wahlgren
tydeligt vurderer og perspektiverer, altså sætter
alle de gode beskrivelser, analyser og forklaringer i et mere alment didaktisk lys.
For det er jo bare så rigtigt, at man som voksenunderviser skal være en ”reflekterende praktiker”, men i en tid, hvor mange af vore voksne kursister er ret forslåede både i en psykisk
og i en social forstand (man mærker som voksenunderviser den samfundsmæssige stramning for de lavestlønnede og lavest uddannede
i samfundet) – ja, så kan man altså ikke blot nøjes med at reflektere over læringsprocesserne.
Nej, man er nødt til også at reflektere over og
forholde sig til læringsindhold og -formål – altså: hvad kan/skal vore voksne kursister egentlig bruge deres uddannelse til, og hvad skal indholdet egentlig være?
Men nu er denne bog altså fra Bjarne Wahlgrens side ment som ”blot” en systematisk bog,
der vil give overblik over voksnes læreprocesser,
og bl.a. belyser Bjarne Wahlgren modstand mod
læring, læringsmiljøets betydning og transfer på
spændende vis.
Især er afsnittet om transfer særdeles godt.
Man mærker, at her er noget, forfatteren brænder for: At det, man lærer, faktisk omsættes, så
det kan bruges i den rette sammenhæng! Jeg
kan i øvrigt anbefale at se Bjarne Wahlgrens
forelæsning om netop transfer på net-tv DR 2:
Danskernes akademi.

Lærke Grandjean

 Grundbog i bioteknologi 1 + 2
Af Kim Bruun m.fl. Gyldendal 2010-11. 208 +
296 s. 259 og 299 kr..
Hvis der er nogle af de naturvidenskabelige fagområder, som moderne unge mennesker interes-

serer sig for, er det så afgjort emnet for disse lærebøger. Bioteknologi er et relativt ungt begreb,
som rummer talrige discipliner, der nemt skaber
overlapninger til andre fagområder. Samtidig berører bioteknologiske emner en lang række itbaserede opgaver og -løsninger, som i sagens
natur matcher mange unges holdninger – både
positive, negative og skeptiske.
Disse lærebøger udsendes som grundbøger
til de gymnasiale uddannelser – og rummer både
kernestof og supplerende stof.
Forfatterne indleder hvert kapitel med et eksemplarisk eksperiment og afslutter med opgaver på niveauer med flere sværhedsgrader. Både
eksperimenter og opgaver bygger på de naturvidenskabelige traditioner i fagene kemi og biologi. Ligeledes kan vore elever læse om forklaringerne på principperne for naturvidenskabelige
arbejdsmetoder både i praksis og teori.
Men herudover får læseren også muligheder
for at gå dybere ind i substansen med de aldeles
glimrende faktabokse, hvor forskellige emner bliver uddybet, og disse faktabokse kan fint læses
i sammenhæng med teksten i samme kapitel eller bruges til at repetere kernestoffet.
Endelig er de såkaldte bioteknologiske perspektiver i de enkelte kapitler en appetitvækker til læseren om at læse mere om emnerne.
Bog 1 rummer følgende kapitler: Introduktion til bioteknologi, Gæring, Fedtstoffer, DNA og
gener, Enzymer og Biologisk produktion. Bog
2: Genteknologi, Dyrkning af mikroorganismer,
Enzymkinetik, Stofskifte, Immunsystemet, Nervesystemet og lægemiddelproduktion, Planteproduktion – transgene planter og Forplantning og hormoner.
Man mærker tydeligt, at forfatterne har gjort
sig umage med at disponere kapitlerne i tilpas
doser, så det nemmere kan overskues – både
målt på længden af selve tekststykket og på det
komplicerede stof. Desuden virker teksterne velskrevne – også her fornemmer man tydeligt forfatternes erfaring med formidling.
Stor ros skal gives specielt til bøgernes illustrationer. Her kan læseren nemt få uddybet
teksterne med letforståelige grafer og tegninger,
og ikke mindst giver de velvalgte billeder gode
perspektiver og vækker ofte til eftertanke. Det
er bare godt gjort!
Bøgerne er tiltænkt gymnasiale uddannelser som stx og htx, og på disse områder vil de
utvivlsomt stå stærkt. Men også på eud, KVU,
avu, hf m.m. vil de kunne bruges – ikke for alle
elevgrupper, men for elever og kursister, som i
forvejen er fagligt stærke i kemi og biologi. For
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vore elever og kursister skal bøgerne nok ikke
serveres i fuld udstrækning, men brugt i uddrag
og suppleret med bilag og opgaver relateret til
eget fagområde kan de varmt anbefales.
Summa summarum: ros til forfatterne for at
gøre et svært fagområde forståeligt med enkelt og ukrukket sprog – og ros til forlaget for
en glimrende indsats med illustrationer. Bøgerne skal naturligvis stå på skolens bibliotek – og
skal købes til alle lærere med undervisning inden
for disse og tilgrænsende fagområder.
Ole Fournais

 Den halvnøgne sandhed. Paradise Hotel
og andre opskrifter på virkeligheden
Af Trine Vendelboe Juul. Turbine 2011. 64 s.
229 kr
Forlaget præsenterer selv bogens indhold som
”en grundig gennemgang af reality-tv og realitytv’ets virkelighed”. Desværre ofrer den ikke mange ord på det faktum, at der er tale om realityshow. Altså med et klart mål om at underholde
og ikke nødvendigvis at fremstille virkeligheden.
Ved første øjekast og gennemsyn var mit indtryk
af denne bog, at den aldrig skulle have været
skrevet. Ikke at anmelderen her har noget personligt udestående, men på denne måde - med
en undervisningsbog i hånden som argument –
at kolonisere og mase sig ind på de unges frirum, ja, det var bare for meget. Det følgende er
dog skrevet på baggrund af læsning og eftertanke i flere omgange.
Bogen indeholder fire overordnede temaer
om udvikling af reality-tv som genre, iscenesættelse og konstruktion af virkeligheden, dyrkelse
af drømmen om berømmelse og - som det centrale i bogen - Paradise Hotel og programmets
store fokus på sex og relationer.
Teksten er rigt illustreret, og der er små faktabokse med forklaring af ”svære ord” som auditions, sammenhængskraft, eksponering mv. Desværre ikke af wrestler og cand.scient.adm.
Sproget er ind imellem faretruende indforstået. Har vi som læsere samme definition på fx rollemodeller, omstillingsparathed og fleksibilitet?
Og har vi samme forståelse af de mange ordsprog og dagligdags vendinger? Det kunne opklares som en markant del af arbejdet med bogen i undervisning.
Flere voksne eksperter bliver interviewet om
deres syn på reality-tv. Syv elever fra 8. og 9. klasse har bidraget med kommentarer til reality-programmerne og de unge mennesker, der deltager.

Det præsenteres løbende. Elevernes kommentarer danner fint bro til diskussioner om venskab,
drilleri og status. Når de udtaler sig om programdeltagere som værende dumme, stereotype, latterlige og som værende ingenting, hvor kommer
den bedreviden så fra?
I afsnittet ”Kongens bare røv” får læseren –
som et af flere steder – præsenteret en bemærkelsesværdig påstand om, at ”status og anerkendelse var i høj grad forbundet med den samfundsklasse, man var en del af”. Og videre: ”i gamle dage (i begyndelsen af 1800-tallet) var det
meget vigtigt at overholde normer og uskrevne
regler for, hvilken opførsel der forventedes af en
for at samfundet kunne bestå”. Sådan er det ifølge bogen så ikke i 2012. ”Det moderne menneske er et frit menneske”, hedder det på side 36.
Sådanne formuleringer giver på en udmærket måde bolden op til at diskutere det lille samfund i klassen, på øen, hotellet og andre steder
kontra det store samfund som byen, Danmark,
Europa, Universet. Og så i øvrigt genlæse H.C.
Andersens eventyr om ”Kejserens nye klæder”.
Til sidst en sløjfe tilbage til indledningen. Det
virker næsten som en naturlov, at ungdom står
for fald i forældregenerationens øjne. Uanset om
det skyldes hårlængde, sprog, tøj eller andet. Et
karakteristika ved enhver overgangsalder er vel
at få plads og ro til at finde fodfæste. Det inviterer i værste fald andre grupper til rendyrket moralsk kvababbelse. Men kan heldigvis også få
plads som provokerende udfordring til samtaler
om livets store spørgsmål.
Bogen kan anbefales til køb, hvis eleverne selv ytrer ønske om at arbejde med emnet!
Marianne Bindslev

 Klar til sosu – sprog og kultur
Af Bente Kofoed & Laura Blicher Trojaborg.
Munksgaard 2012. 176 s. 220 kr..
Bogen indeholder tekster og opgaver, der tilsammen giver fremmedsprogede elever en introduktion til social- og sundhedsuddannelsen.
Dansksprogede elever kan også have god gavn
af dette læsevenlige materiale.
Her opstilles dilemmaer og problematikker,
der alle er relevante i sosu-uddannelsen. I en
tilknyttet lydbog kan eleven få adgang til hele
teksten og opgaverne i elektronisk form, ekstra digitale redskaber og bogens tekster som
lydfil. Der er altså stof, der tilgodeser og imødekommer elevernes forskellige indlæringsrytme og styrker/svagheder. Hvis det skrevne ord

ikke giver mening, er der således mulighed for
at høre teksten læst op.
Som helhed er der kun godt at sige om bogen. Klar og overskuelig opbygning, tydelig typografi, relevante og virkelighedsnære tekster. Der
er ordliste, stikordsregister, henvisninger til links
og realistiske illustrationer – ja , anmelderen her
skulle faktisk læse om til side 64 før det første
af kun ganske få ”suk” faldt. Afdelingssygeplejersken Anne-Marie bliver talerør for den vedtagne ældrepolitik. Selvfølgelig. Forsvaret for ”hjælptil-selvhjælp-politikken” i hjemmeplejen. Udtalelsen står uimodsagt. Lige før bliver det dog påpeget, at de to vigtige principper, som alle ansatte i
ældreplejen i en kommune skal arbejde efter, er
selvbestemmelsesretten og hjælp til selvhjælp.
Altså en arbejdsrelation med visse præcise forpligtelser for personalet, der varetager de ydelser, der er bevilget. Godt at få fastslået.
Anmelderens suk, fordi der desværre ikke
med et eneste ord i introduktionen til denne del
af det danske sundhedssystem tages hul på diskussionen om, hvad der er vigtigst for brugeren,
de pårørende, personalet og de besluttende myndigheder. Er der plads i systemet til forskellighed, og hvad er fremtidspespektivet?
Andre vigtige emner lige fra pausesnak til
sygdom og dødens indtræden, over uskrevne
regler og fordeling af ansvar på en dansk arbejdsplads og til sundhedsvæsnets opbygning,
behandles imidlertid særdeles seriøst. Der er
masser af ideer og inspiration til samtale og eftertanke i alle sværhedsgrader.
Evigt aktuel og kan stærkt anbefales.
Marianne Bindslev

 Bøj og stræk. Morfologi for FVU 2 og DU3
Af Lene Bagger. Alfabeta 2011. 64 s. 106 kr.
Dette materiale er indbydende og lækkert! Layout, format, fotos, typografi, relevante nutidige emner – jeg har lyst til at gå i gang med det samme!
Morfologi, som er bogens emne, handler om
betydningen af ordenes endelser og om, hvordan ord er sat sammen. Her åbner det ikke bare
for en lærerig, men også en sjov måde at få en
ny og dybere forståelse af det danske sprog.
Bøj og stræk er beregnet til kursister på FVU
trin 2, men kan også med fordel benyttes i den
almene danskundervisning for udlændinge på
DU2 modul 5 til DU3 fra modul 3. Bøj og stræk
er både til klasseundervisning og selvstudier, eftersom en facitliste til opgaverne kan findes gratis på forlagets hjemmeside. Bogens fokus ligger
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ANMELDELSER
på de tre vigtigste ordklasser (substantiver, adjektiver og verber), på begreberne rod- og bøjningsmorfem, limbogstav, afledning og forstavelse. Materialet er opbygget kapitelvis med en
læsetekst, som er grundlag for en gennemgang
af den relevante morfologi. Opgaverne er tilrettelagt som teori omsat til praksis. Emnerne, der
danner grundlag for arbejdet med morfologi, er
Sproget, Hulemanden og turbopræsidenten om
Anders Fogh og Sarkozy, Runer – Nordens tidligste skriftsprog, Åndenød og Ulykker i Bjergene om Mount Everest, Sikkerhed på ski samt et
afsnit med diverse opgaver.
Min eneste anke er, at tre ud af seks kapitler omhandler bjerge, sne og ski – en variation i
emnevalg ville have været anbefalelsesværdig.
Materialet kan alt i alt klart anbefales, og jeg
vil anbefale undervisere også eksempelvis på erhvervsuddannelser at inddrage materialet til ordblinde, læsesvage og/eller fremmedsprogede
elever. Bøj og stræk giver nemlig en samlet, systematisk præsentation af morfologi – lige til at
gå i gang med: God fornøjelse!
Susan Haahr

 Skjulte fejl og mangler
Af Elsebeth Egholm. Special-pædagogisk forlag
2011. 107 s. 98 kr.
Elsebeth Egholms spændende krimiserie om
journalisten Dicte Svendsen er velkendt for mange danske boglæsere. Her er seriens første bog,
Skjulte fejl og mangler, sprogligt bearbejdet til
at ramme et læsesvagt publikum. Uden at bogen mister hverken stemning eller spænding, er
det her muliggjort for svage læsere at læse ny
dansk litteratur.
Bogen har et overskueligt layout, større skriftstørrelse end ellers, oversigt over kapitlerne med
overskrift samlet på én side, ligesom en liste over
bogens personer gør, at der er tænkt over de
hurdler, læsesvage læsere skal forcere.
Handlingen er kort følgende: Journalisten
Dicte Svendsen og hendes veninder fejrer hendes 40 års fødselsdag på en café ved åen i
Aarhus. Stemningen bliver brat afbrudt, da Dicte får øje på en balje i åen. I baljen ligger et dødt
spædbarn indsvøbt i håndklæder. Opklaringen af

denne hjerteskærende mordgåde bliver historien om almindelige liv, hvor alt fremstår pænt og
normalt, men hvor der samtidig viser sig ting under overfladen.
Bogen er udgivet i serien Lette Klassikere,
hvor der foruden de ældre, fortrinsvis danske, litterære klassikere nu også findes ny dansk litteratur som netop Elsebeth Egholms, men også den
populære Jette Kaarsbøls. At man som svag læser også kan være up to date med ny dansk litteratur og deltage i samtaler om bøger er uendelig
vigtigt, hvilket forhåbentlig vil øge motivationen
til at læse endnu en bog og endnu en bog og …
Indholdsmæssigt og spændingsmæssigt er
der ikke givet køb på noget ved at bearbejde
sproget i Skjulte fejl og mangler. Det arbejde er
klaret flot af Ulla Koch Gregersen.
Jeg vil klart anbefale denne bog til fortrinsvis FVU-dansk og til dansk for udlændinge. Men
god litteratur bearbejdet til svage læsere er stadigvæk god litteratur og derfor relevant i mange flere undervisningssammenhænge for unge
og voksne.

Susan Haahr
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Hvem står klar med penge, sparring
og rådgivning, hvis du mister jobbet?
Sms*
uddannelse
til 1969, så
kontakter
vi dig!

Tilmeld dig allerede i dag på ftf-a.dk

* koster kun alm. sms-takst.
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KURSER, MØDER MV.

Generalforsamling
– Pædagogisk
Sammenslutning
Pædagogisk Sammenslutning
indkalder til
generalforsamling.
Tid: lørdag den 28. april 2012
kl. 11.15-12.30 med efterfølgende frokost.
Sted: Torvehallerne, Kirketorvet 10-16,

Storkursus
Pædagogisk Sammenslutning, Landsklubben
for lærere i folkeoplysningen og Sektionen for
ansatte ved oplysningsforbund og daghøjskoler afholder storkursus.
Tid: fredag den 27. og lørdag den 28. april
2012.
Sted: Torvehallerne, Kirketorvet 10-16,
7100 Vejle.

7100 Vejle.
Indhold:
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Generalforsamlingen afholdes i
tilknytning til storkursus – se nedenfor på
www.uddannelsesforbundet.dk
For bestyrelsen
Henrik Kudahl, tlf. 9890 3275

Generalforsamling
– LvA’s Seniorklub
LvA-s Seniorklub indkalder
til generalforsamling.
Tid: tirsdag den 15. maj 2012 kl. 13.00.
Sted: AMU SYD, C.F.Tietgens Vej 6,

6000 Kolding.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag skal leveres skriftligt til formanden
senest 15. april 2012.
Tilmelding: Deltager man kun i generalforsamlingen fra kl. 13, kan man bare møde
op. Ønsker man at deltage i spisning kl. 12
før generalforsamlingen, er tilmelding nødvendig senest den 1. maj 2012 til Teddy Pedersen, tlf. 2346 2535, hanted@stofanet.dk

Hjernen og læring: Opmærksomhed og hukommelse - vigtige funktioner ved læring.
PAS-redskab: PAS er et kognitivt-neuropædagogisk redskab, der kan finde og analysere modeller i elevens måde at løse opgaver på.
Beskæftigelsespolitik: Hvilke visioner har SF?
Efterlønsreformen: Pension og efterløn.
Som sædvanlig er der afsat tid til socialt samvær.

Debatmøder om
medarbejderindflydelse
FTF har sammen med arbejdsmarkedsforskere på Aalborg Universitet (CARMA) undersøgt,
hvordan det står til med medarbejderindflydelsen på arbejdspladserne.
Formålet er at få input til at drøfte og udvikle
faglige strategier om arbejdslivstænkning,
medindflydelse og fagpolitisk uddannelse
i FTF-organisationerne og ude på arbejdspladserne. En række af Uddannelsesforbundets tillidsrepræsentanter har deltaget i undersøgelsen.
På en række fyraftensmøder i regionerne vil
FTF's formand, Bente Sorgenfrey, præsentere de vigtigste resultater og diskutere, hvordan
organisationerne og FTF tackler de udfordringer, som undersøgelsen peger på.

Oplægsholdere:

Region Hovedstaden:

Karen Stougaard, lektor i specialpædagogik,
University College Lillebælt
Steen Hilling, neuropsykolog
Eigil Andersen, arbejdsmarkedsordfører for SF
Niels Møller, chefkonsulent, Lærernes a-kasse

Onsdag den 11. april 2012 kl. 16–19.
Sted: kontakt formand Alice Linning på
tlf. 4731 5990.

Pris inkl. forplejning og overnatning:
Medlemmer af Pædagogisk Sammenslutning
samt fuldtidsledige: 500 kr.
Øvrige medlemmer af sektionen: 900 kr.
Andre medlemmer af Uddannelsesforbundet: 1550 kr.
Bemærk: Du kan melde dig ind i Pædagogisk Sammenslutning senest den 13. april
og få kurset til 500 kr. Du kan evt. tjekke
din PBS for at se, om du er medlem af
Pædagogisk Sammenslutning.
Tilmelding: Senest 13. april 2012 på
uddannelsesforbundet.dk (under kurser).

Region Syddanmark:
Onsdag den 25. april 2012 kl. 15.30–18.
Sted: BUPL Sydjylland, Gejlhavegård 14 b,
Kolding

Region Midtjylland:
Torsdag den 1. marts 2012 kl. 16-19.
Sted: FTF Midtjylland, Marienlystvej 14,
Virklund, 8600 Silkeborg.

Region Nordjylland:
Tirsdag den 28. februar 2012 kl. 16–19.
Sted: FTF Nordjylland, Sofiendalsvej 3,
9200 Aalborg.
Mødet i Region Sjælland er afholdt.

Tilmelding:
Spørgsmål om kurset: Henrik Kudahl,
tlf. 9890 3275, henrik@aof-vendsyssel.dk

ftf.dk/regioner
(klik herefter på den relevante region)

Henrik Kudahl,
formand for Pædagogisk Sammenslutning

Undersøgelsen kan hentes på ftf.dk
– både den fulde rapport og en ”pixiudgave”.

Bestyrelsen
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STILLINGER

Blokade
Lærernes Centralorganisation iværksætter sympatiblokade mod
grønlandske stillinger
Fra 1. marts 2012 må medlemmer af Uddannelsesforbundet
ikke længere søge eller lade sig ansætte i stillinger, som er omfattet af overenskomsterne mellem Grønlands Landsstyre og den
grønlandske lærerforening IMAK. Det samme gælder medlemmerne af de øvrige organisationer i Lærernes Centralorganisation (LC).
Baggrunden er, at forhandlingerne om nye overenskomster
for lærerne i folkeskolen i Grønland - både fastansatte, timelærere og vikarer m.fl. - er brudt sammen. Og de hidtidige overenskomster er sagt op.
IMAK har derfor varslet blokade, og LC har valgt at følge
IMAKs opfordring om sympatiblokade.
Blokaden gælder samtlige medlemmer af Uddannelsesforbundet, og den trådte i kraft fra døgnets begyndelse den
1. marts 2012.
Hvis et medlem overtræder blokaden, bliver vedkommende
ekskluderet fra Uddannelsesforbundet med øjeblikkelig virkning.
Så hvis du overvejer at søge job som lærer i Grønland, bør du
først ringe til Uddannelsesforbundet.

LB-FONDEN til ALMENVELGØRENDE FORMÅL
Det er fondens primære formål at
yde støtte til kulturelle, uddannelsesmæssige og/eller forskningsmæssige formål til gavn for undervisningsområdet.
Der vil blive lagt vægt på, at
støtten ydes til projekter, som
sigter mod at skabe pædagogisk
udvikling med et fremtidsorienteret perspektiv.
Der er i 2012 en million kroner
til uddeling i én stor og en række
mindre portioner.

Fondsbestyrelsen har besluttet,
at årets hovedtema er: Hvordan
øges elevernes inddragelse i
undervisningen, så deres engagement og læring forbedres?

Hovedtemaet medfører ikke,
at ansøgninger om andre emner
udelukkes.
Uddeling finder sted i december 2012. Ansøgningsskema
skal rekvireres på www.lb.dk og
indsendes senest 15. september
2012 til:

LB-FONDEN
Lærerstandens Brandforsikring G/S
Farvergade 17, 1463 København K.
Gerne som mail til ibt2@lb.dk
LB-Fonden til Almenvelgørende Formål er stiftet 1997 af Lærerstandens Brandforsikring G/S

Underviser til Fredericia Maskinmesterskoles kursusafdeling
I forbindelse med øget aktivitet i Fredericia Maskinmesterskoles kursusafdeling, Center
for Drift og Vedligehold (CDV), søges en underviser, der primært skal undervise på vores
håndværkerkurser og i mindre grad på vores Værkstedskole.
Arbejdsområder:
I kursusafdelingen skal du undervise på kurser indenfor drift og vedligehold. Nogle kurser afholdes som AMU kurser mens andre er virksomhedstilpassede. Du skal derfor være i stand til at tilpasse undervisningsmaterialer og undervisningen, til de ønsker vore kunder har. De kurser du
skal undervise på indeholder både teori og praktiske øvelser. Kurserne afholdes oftest på Fredericia Maskinmesterskole, men kan også være hos
en virksomhed. Kursuslængden varierer fra 1 – 5 dage.
På Værkstedsskolen kan du komme til at undervise i f.eks. sikkerhed, materialelære, motorlære og tegningslære, alt efter dine kvalifikationer.
Der vil blive lagt vægt på følgende kvalifikationer og kompetencer:
• Minimum en håndværksmæssig baggrund, gerne som maskinarbejder eller værktøjsmager
• Undervisningserfaring med pædagogikum, men vi uddanner gerne den rette
• Skal være fleksibel med undervisningsbelastning
• Et stort plus hvis du kan undervise på engelsk, men efteruddanner gerne
• IT kompetencer med CAD tegning vil være et stort plus
• Erfaring indenfor drift og vedligehold
Vi er indstillet på at give den rette en grunddig oplæring. Du vil derfor selv komme med som kursist og medunderviser, på de kurser hvor du
senere skal forestå undervisningen.
Du ansættes i en fuldtidsstilling hvor ansættelsen sker efter aftale mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation (Cirkulære om
lærere ved de Maritime Uddannelser).
Ansøgningen stiles til Fredericia Maskinmesterskoles rektor, Torben Dahl og sendes på mail: td@fms.dk
Har du spørgsmål til indholdet i stillingen, kan du kontakte Lars Jenry Petersen på ljp@fms.dk eller på telefon: 22 34 86 20.
Fredericia Maskinmesterskole anbefaler alle uanset køn – religion og etnisk oprindelse til at søge jobbet, da vi er en skole som sætter værdier
som tolerance – hjælpsomhed og humor højt på dagsordenen. Du kan læse mere om Fredericia Maskinmesterskole på www.fms.dk
Stillingen ønskes besat snarest, men vi kan godt vente på den rette.
Ansøgningsfrist er 20. marts - 2012
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FAGLIGT AKTUELT

Af Erling Kure, konsulent i Uddannelsesforbundet

Sygdom i familien

- hvilke regler gælder?
I

overenskomsterne på Uddannelsesforbundets områder er der aftalt nogle muligheder, som kan benyttes ved sygdom
i familien. Reglerne gælder for månedslønnede, som er ansat efter overenskomsterne
i staten, kommunerne og på det private område (FOAS).
Barnets 1. og 2. sygedag
Arbejdspladsen kan give den ansatte hel eller delvis fri med løn til at passe et sygt barn
på barnets første og anden sygedag, når:
- hensynet til barnet gør det nødvendigt,
- barnet er under 18 år og hjemmeværende, og
- forholdene på arbejdspladsen tillader det.
Bemærk, at den anden sygedag er den
kalenderdag, der ligger i umiddelbar forlængelse af første sygedag, uanset om det er
en arbejdsdag eller en fridag.
Omsorgsdage
Forældre har ret til to omsorgsdage pr. barn
pr. år, indtil barnet fylder syv år - i alt 16 dage
fra det år, barnet er født. Omsorgsdage er
fraværsdage med løn og skal bruges i det
enkelte kalenderår.
Ubrugte omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født, kan dog overføres til det efterfølgende kalenderår.
Den ansatte skal varsle afholdelse af dagene så tidligt som muligt. Der skal ved afholdelsen af dagene tages hensyn til forholdene på arbejdspladsen.
Ulykker og akut sygdom
Ansatte har ret til tjenestefrihed af kortere varighed, når tvingende årsager som

sygdom eller ulykke i familien gør det påtrængende nødvendigt, at den ansatte er
til stede øjeblikkeligt. Normalt vil tjenestefriheden gives med løn.
Børns indlæggelse
Ansatte med børn under 14 år har ved barnets indlæggelse ret til tjenestefrihed med
sædvanlig løn i op til fem arbejdsdage pr.
barn inden for 12 måneder. Hvis begge forældre er omfattet af aftalen, kan den samlede tjenestefrihed højst udgøre fem dage
for forældrene tilsammen.
Alvorligt syge børn
Forældre med alvorligt syge børn under 18
år har ifølge barselslovens § 26 ret til dagpenge fra kommunen, hvis de i forbindelse
med barnets sygdom helt eller delvist opgiver lønarbejde og passer barnet. Det er
en betingelse, at barnets sygdom skønnes
at medføre behov for ophold på hospital eller lignende institution i 12 dage eller mere.
Ansatte har efter Uddannelsesforbundets overenskomster ret til frihed med løn
fra arbejdsgiveren i stedet for sygedagpenge, som til gengæld tilfalder arbejdspladsen. Arbejdsgiveren kan begrænse tjenestefriheden til en måned pr. år pr. barn.
Pasning af nærtstående med betydelig
og varig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne
Ifølge servicelovens § 118 er der mulighed
for at blive ansat af kommunen til at passe
en nærtstående med betydelig og varig
nedsat, fysisk eller psykisk funktionsevne.
Overenskomsten giver ret til orlov uden løn.

Pasning af døende i hjemmet
Ifølge servicelovens § 119 er der mulighed
for at få plejevederlag for at passe en nærtstående, som ønsker at dø i eget hjem. Det
er dog en betingelse, at en læge vurderer,
at hospitalsbehandling er udsigtsløs, og at
den syges tilstand ikke gør det nødvendigt
med et hospitalsophold.
Ansatte har efter Uddannelsesforbundets overenskomster ret til frihed med sædvanlig løn. Arbejdsgiveren kan til gengæld
få udbetalt det plejevederlag, som den ansatte er berettiget til.
Er du i tvivl?
Kontakt din kommune, hvis du har spørgsmål om mulighederne for hjælp i den sociale lovgivning. Ellers kontakt din tillidsrepræsentant eller Uddannelsesforbundets
sekretariat. *
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Vo r e s m å l e r at byg g e f u n dam e n t e t t i l e n
k ult ur fo ra n dr i n g , så b å d e l æ r e r e o g l e d e r e
tæ n k e r udda n n e ls e på e n n y m å d e .
d o rr i t sør e n s e n

Eksperimenter skal
gøre uddannelser bedre
Vi skal eksperimentere med uddannelser, så
de bliver bedre, og flere tager dem. Det er målet
for et nyt uddannelseslaboratorium.

uddannelsesbladet 03-12
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å trods af mange års målrettet indsats for at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive, er der stadig
mange, som ikke tager en uddannelse, og
for mange, som falder fra undervejs. De unges motivation har ikke for alvor rykket sig.
Det er udgangspunktet for et nyt initiativ, hvor forskning, udvikling og praksis skal
udgøre et nytænkende vidensmiljø i projektet Det Erhvervsrettede Uddannelseslab,
også kaldet UddX.
Projektet skal ved hjælp af eksperimenter nytænke uddannelser, så de i højere grad afspejler de kompetencer, som
arbejdsmarkedet har brug for. Og det skal
være med til at styrke motivationen og kompetenceniveauet blandt de unge i Region
Hovedstaden.
Uddannelsesbladet har besøgt Dorrit Sørensen, der er projektchef for Det Erhvervsrettede Uddannelseslab, for at høre, hvordan de vil eksperimentere med uddannelser, og hvad det skal føre til.
Hvordan vil I eksperimentere?
- Vi vil tage afsæt i aktuelle udfordringer. Vi
skal være nysgerrige på uddannelsesområdet og turde ændre ved det, som virker
nu. Vi skal turde eksperimentere og stille
spørgsmålet ”Gør vi nu det rigtige rigtigt?”
For hvad nu, hvis det kunne gøres endnu
bedre? Der er en tendens til primært at måle
uddannelse kvantitativt - vi får hele tiden
rapporter med masser af tal, som egentlig
ikke siger noget om, hvad vi skal gøre ved
udfordringerne. Vores mål er at oversætte
tallene fra rapporter og evalueringer til eksperimenter i praksis og på den måde løse
udfordringerne på en ny måde og skabe
flere og endnu bedre løsninger. Vi skal blive
bedre til at observere og dokumentere det,
vi er gode til, og på den måde få skabt noget stolthed omkring praksis på erhvervsuddannelserne.
Hvordan vil I konkret bære jer ad?
- Vi er i den tidlige opstartsfase, så meget
er endnu kun på tegnebrættet. Vores landkort over eksperimenter er under konstruktion. Men overordnet: Vi har en bred kreds
af partnere, som glæder sig til at komme
i gang med at eksperimentere. Eksperimenterne vil foregå inden for nogle ram-

mer, som vi opstiller i form af to hovedtemaer og nogle fokusområder under dem.
Tanken er, at man laver en innovationslinje
- eller sagt med fagsprog: en baseline - der
danner udgangspunkt for, hvordan man ser
på udfordringer som for eksempel frafald.
Man læser de nyeste rapporter, tager ud
på de skoler, der har gode initiativer, og får
på den måde en fælles referenceramme.
Derfra ser vi på, hvilke eksperimenter vi
kan sætte i gang. Vi vil blandt andet etablere forsøgsklasser, hvor man for eksempel
eksperimenterer med pædagogiske metoder og ændrede formidlingsformer. Gennem
systematisk opfølgning og evaluering kan vi
hurtigt undersøge og vurdere effekten - og
hurtigt implementere mere af det, der virker.
Hvad er det nye i jeres initiativ?
- Det er den eksperimenterende tilgang,
som er et brud med den klassiske måde at
tænke et projekt på som noget, der oftest er
klart beskrevet fra starten og har et forløb
med en tydelig begyndelse og afslutning.
Den metode styrer det output, man får, og
tit bliver det et fint, afgrænset projekt med
en fin rapport, som ikke ændrer så meget
på praksis. Der skal være synergi mellem
udvikling og drift, det skal ikke være to spor.
Derfor er der i UddX ikke fra starten fastlagt et klart projektforløb, og udvikling og
drift er som udgangspunkt sammenkoblet.
Det er meningen, at der skal udvikles nyt
hen ad vejen. Effekter fra gennemførte eksperimenter og erfaringer fra de lærere, ledere og elever, som deltager i processen,
påvirker udviklingen af nye eksperimeter.
Hvorfor eksperimentere?
- Fordi uddannelse nødvendigvis må være
svar på behov og udfordringer, der er i samfundet. Uddannelser kan aldrig være stati-

ske. Derfor er man nødt til løbende at undersøge, hvilke processer der kan være
løsningen på de udfordringer, som hele tiden skifter. Det er tid til at tage det store,
seje træk og gentænke uddannelsessystemerne. Der er behov for at udvikle nye
undervisningsformer, udvikle underviserrollen og skabe et mere smidigt system,
som i højere grad afspejler det faktum, at
de kompetencer, som arbejdsmarkedet
har brug for, er i konstant udvikling. Vi skal
blive bedre til at imødekomme hurtige forandringer i behovet og for livslang uddannelse, så brugerne kan flekse ind og ud af
uddannelserne og samle de kompetencer,
der er nødvendige nu og her.
Hvornår løber de første eksperimenter
af stabelen?
- I øjeblikket er vi ved alt det projekttekniske. I den tidlige sommer vil de første
eksperimenter være i gang, og så vil der
blive eksperimenteret for fuld kraft i to år –
efterfulgt af et halvt års opsamling.
Projekter ender ofte med flotte
resultater, fordi der er ekstra penge og
ekstra bevågenhed. Hvordan vil I sikre,
at succeserne fortsætter, når det er
hverdag?
- Vores klare mål er at skabe så meget
lokal forankring, at tankesættet består, når
projektet forgår. Målet er at bygge fundamentet til en kulturforandring, så både
ledere og lærere gennem arbejdet med eksperimenterne tænker uddannelse på en ny
måde, og at det derfor ikke bare bliver et
projekt, som stopper. Der er ingen udløbsdato på tænkningen. Skolerne skal etablere nogle arenaer, hvor det er helt naturligt at eksperimentere med den pædagogiske viden. *

Det Erhvervsrettede Uddannelseslab – UddX:
Projektet løber til udgangen af 2014.
	TEC og Professionshøjskolen Metropol har søgt projektet sammen.
	Fem andre deltager: CPH West, Københavns Tekniske Skole, KEA, Ingeniørhøjskolen og Social- og Sundhedsuddannelses Centret. Desuden medvirker tænketanken DEA, tre hospitaler,
CEFU, NCE, UCC og UU København.
	Region Hovedstaden og EU Social Fond har givet 37,5 mio. kr. til projektet.
	Projektchef Dorrit Sørensen har en master i projektledelse, er cand.pæd. i generel pædagogik
og har arbejdet med erhvervsrettede uddannelser de seneste 15 år, senest i NCE - Metropol.
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DU 2

Den gode samtale
og den rigtige lyd
PingPong er et grundbogsmateriale, som viser,
hvordan man underviser i samtale på samtalesprogets egne præmisser – og ikke på skriftsprogets. Grundbogen er rettet mod DU3 modul 3-5
og DU2 modul 4-6.
Det lyder godt er et grundbogsmateriale, som
viser, hvordan man underviser i udtale på en ny
og sjov måde. Materialet dækker alle udtalemål
på de to første moduler af DU 3 og DU 2.

af Line Falkenberg Lorenzen
og Jacob Wittstrøm Selsbæk

Læs mere om bøgerne på alfabetaforlag.dk.
af Kirsten Snefstrup og
Lars Schmidt Møller

Kr. 180,- inkl. fri download
af autentiske samtaler
86 sider
ISBN: 978-87-636-0268-6

Kr. 170,- inkl. cd
68 sider
ISBN: 978-87-636-0252-5

Få nyhederne, når de er helt friske!
Tilmeld dig e-nyt på alfabetaforlag.dk.
Vognmagergade 11 · 1148 København K · Telefon 3691 7070 · info@alfabetaforlag.dk · alfabetaforlag.dk
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