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KTS-DAGEN
Københavns Tekniske Skole har for første gang skudt skoleåret i gang
ved at samle alle lærere fra skolens mange afdelinger til en dag med faglig og pædagogisk inspiration, erfaringsudveksling, socialt samvær og
fest. Selv undervisningsministeren kiggede forbi. Læs mere på s. 24-25.
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Skal indvandrere
ikke længere integreres?

Af Hanne
Pontoppidan,
formand for
Uddannelsesforbundet

UDLICITERING HAR KONSEKVENSER! Når prisen presses, går det ud over kvaliteten og arbejdsmiljøet. Det viser
sig efterhånden meget tydeligt på landets sprogcentre.
Nu har regeringen i sit forslag til finanslov for 2013
lagt yderligere gift ud for kvaliteten - oven i købet i store
mængder. Den lægger op til, at cirka 15 procent af den
nuværende bevilling skal skæres væk.
Lever de på en helt anden planet? Det fristes man
til at spørge.
I hvert fald må man spørge: Skal indvandrere have
en plads på arbejdsmarkedet? Vil I have integration
frem for en over- og en underklasse, der lever i hver deres subkultur?
Hvis svarene er ja, så er det altså nu, bremserne skal
slås i. Ja, endog meget hårdt i.
GENNEM DE SENESTE år, er der i kommunerne kommet
større og større fokus på, hvor billigt det er muligt at få
danskuddannelser til kommunens indvandrere. Sprogcentre og andre udbydere er hoppet på limpinden og
byder sig til med lavere og lavere priser.
Det er lærerne og kursisterne, der betaler regningen
i første omgang. Men på den lange bane kan den meget vel ende hos kommunen igen, når det viser sig, at
danskundervisningen ikke var tilstrækkelig til, at de nye
borgere kan klare sig på arbejdsmarkedet.
Nu og her er konsekvensen af de lave priser, at
- indvandrere får færre undervisningstimer i dansk, dvs.
ringere danskuddannelse
- undervisningen foregår på større hold, dvs. mindre tid
til den enkelte kursist
- der undervises snævert hen mod det, der senere testes,

hvorimod bredden i sproget tabes, dvs. at man lærer
at bestå prøver i stedet for at lære et brugbart sprog
-	mere undervisningstid foregår uden lærer og alene
sammen med andre indvandrere, dvs. at man ikke får
trænet og udviklet sit talesprog
-	der systematisk tilbydes supplerende undervisning under anden lovgivning for dog at sikre, at kursisterne får
danskundervisning, dvs. kassetænkning og dræning af
andre budgetter.
Det giver indvandrerne et betydeligt ringere undervisningstilbud, som medfører, at de ikke får et nuanceret sprog, men alene et forsnævret dansk.
Vi ved, at mestring af det danske sprog er afgørende
for god integration både i samfundet og på arbejdsmarkedet. Så hvorfor lave forhindringer for integrationen?
Det giver også de ansatte et dårligere arbejdsmiljø,
hvilket fører til flere sygedage, til tidligere nedslidning
og dermed til øgede sociale udgifter. Det harmonerer
da ikke med de offentlige arbejdsgiveres ord om attraktive arbejdspladser.
REGERINGEN BLIVER NØDT til at spørge sig selv, om
det er i orden at chakre med de ansattes helbred og med
kursisternes muligheder for at blive integrerede og respekterede borgere i Danmark.
Forhåbentlig vil svaret stå lysende klart: Nej, det er
ikke i orden!
Så betal nu den pris, det koster at give nye borgere et
ordentligt afsæt til at komme godt i gang i Danmark. Fastsæt prisen på danskuddannelserne på et ordentligt niveau.
Og lad os så få et statsligt taxameter, som alle andre uddannelser, så kommunerne ikke fortsat udsulter området.
Læs også side 8
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Præcisering
I artiklen om Projektskolen Casa Blanca, der ikke vil
indgå overenskomst for sine lærere (Uddannelsesbladet nr. 8, s. 16: ”Lærere fyret efter fagligt møde”),
stod der, at ”Den overenskomst bliver aldrig til noget
– heller ikke selv om forbundet ender med at tilbyde
en overenskomst, der stort set ikke ændrer på lærernes forhold.”
Det er måske lidt upræcist formuleret og kan eventuelt give anledning til misforståelser. Ifølge en af Uddannelsesforbundets forhandlere kom man aldrig så
langt som til konkret at forhandle overenskomst. Forhandlerne blev mødt med en total afvisning af at indgå
overenskomst før sommeren 2014. Og i den forbindelse sagde ledelsen af Casa Blanca, at de også ville afvise det, selv om Uddannelsesforbundet tilbød en overenskomst, der svarede til lærernes nuværende vilkår.

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

100.000

ufaglærte har mistet deres job under krisen. Det samme gælder for 53.000 faglærte. Til gengæld er antallet af fuldtidsbeskæftigede med en videregående uddannelse steget med 30.000. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).
- Især ufaglærte unge er presset ud af arbejdsmarkedet, og mange får svært
ved at komme ind igen. Det er en kæmpe udfordring for samfundet, siger forskningschef i AE Mikkel Baadsgaard.
På få år er uddannelsesniveauet hævet i stort set alle brancher, så der nu er
langt flere medarbejdere med en videregående uddannelse end faglærte.


Kilde: Mandag Morgen
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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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Finanslovsforslag
med både
roser og torne

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

D

Uddannelse til ufaglærte er et centralt tema
i regeringens forslag til finanslov for 2013. Men
samtidig får danskuddannelserne – der i forvejen er
skåret ind til benet – et yderligere hak på 15 procent.

a finansminister Bjarne Corydon
fremlagde regeringens forslag til finanslov for 2013, blev uddannelse
igen og igen nævnt som et af de store indsatsområder. Derfor er der mange roser i
buketten, men bestemt også torne.
”På vej mod et stærkere Danmark”, som
regeringen kalder sit forslag, sætter 2,9 milliarder kroner ekstra af til at optage flere
på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Pengene skal først og
fremmest bruge til SU og taxametertilskud.
Desuden fortsætter globaliseringspuljen på 500 millioner kroner om året til og
med 2016. Derudover afsættes en reserve
på 300 millioner kroner i 2013 til at styrke
erhvervsuddannelserne; heraf skal de 180
millioner kroner bruges til at videreføre initiativer i praktikpladsaftalen for 2012.

unge under 25 år. Det skal pege på, hvordan man skaffer flere uddannelsesaftaler på vej mod en reel uddannelsesgaranti.
Det skal også pege på, hvordan man kan
styrke erhvervsuddannelserne i voksen- og
efteruddannelsessystemet, og ændre indgange, grundforløb og trindeling, så ufaglærte voksne kan få en mere effektiv vej
til en erhvervsuddannelse baseret på deres kompetencer. Udvalget skal også vurdere mulige adgangskrav på udvalgte uddannelser.
Regeringen vil også have en mere målrettet job- og uddannelsesindsats for ledige,
der risikerer at miste retten til dagpenge,
men også et uddannelsesløft af ledige i det
hele taget. Til det afsættes en pulje på 300
millioner kroner i 2013 og 150 millioner om
året i 2014 og 2015.

Nyt eud-udvalg
I efteråret i år vil regeringen nedsætte et
erhvervsuddannelsesudvalg. Her skal LO,
DA og KL være med til at finde konkrete,
langsigtede løsninger på praktikpladsproblemerne. Udvalget skal komme med forslag til, hvordan man kan målrette erhvervsuddannelserne og især praktikpladserne til

Begmand til sprogcentre
Men der er også torne i finanslovsforslaget.
Først og fremmest skal der spares omkring 15 procent på danskuddannelser for
voksne udlændinge. Det svarer til cirka
200 millioner kroner om året i 2013-2016
og kommer oven i de voldsomme besparelser, som er dukket op i kølvandet på de se-

neste udbudsrunder i nogle kommuner. Det
skal dog først analyseres, hvor og hvordan
man kan spare så meget.
Fleksuddannelsen optræder ikke direkte
i finanslovsforslaget. Om den gemmer sig
under andre initiativer eller blot er udskudt
til næste år, vides endnu ikke.
Den tidligere regerings besparelser i
den såkaldte genopretningspakke fra 2010
fortsætter, og kravet om generel effektivisering stiger med 0,7 procent fra 2012 til
2013. Oprettelsen af en omstillingsreserve
fastholdes også, så taksterne på uddannelsesområdet reduceres med to procent. *

Læs mere om forslaget og om Uddannelsesforbundets vurderinger på uddannelsesforbundet.dk
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Voldsomme
prisfald
på danskundervisning
Flere steder i landet er prisen på danskuddannelse
reduceret kraftigt med fyringer og flere selvstudier
for kursisterne til følge.
{ A f S i g n e Lu kow s k i }

30

procent. Så meget er prisen
faldet på danskuddannelse i
Aarhus. Og det på trods af, at
det er samme udbyder, som har genvundet
licitationen. Lærdansk Aarhus har dermed
reduceret prisen med næsten en tredjedel
for at kunne beholde opgaven med at undervise udlændinge i dansk.
- Det er markedsprisen lige nu, og vores tilbud var ikke engang det billigste. Men
vi har givet en pris, som vi mener at kunne
lave et anstændigt uddannelsestilbud for,
siger Gerhard Korbo, chef for Lærdansk.
Den store reduktion i prisen har betydet,
at Lærdansk Aarhus har måttet sige farvel
til 19 medarbejdere.
Samme tendens i hele landet
Situationen i Aarhus er ikke enestående. I
Silkeborg, Aabenraa og Tønder er prisen på
danskundervisning også faldet efter den se-

neste udbudsrunde. I Esbjerg, Ribe, Varde
og Vejen har Lærdansk underbudt sig selv
med 25 procent med det resultat, at 12 ansatte har mistet deres job.
Når kommunerne skal afgøre, hvilken udbyder der skal have licitationen, er det ikke
kun prisen, der lægges vægt på. Også kvalitet og service over for kommunen spiller
ind i den samlede vurdering af udbyderne.
I langt de fleste tilfælde bliver prisen dog
afgørende. I Silkeborg valgte kommunen at
lade prisen vægte 70 procent i den samlede
vurdering, mens prisen i Aarhus og Esbjerg
vægtede 50 procent.
Flere selvstudier
Når prisen sænkes så markant, som det er
tilfældet i for eksempel Aarhus og Esbjerg,
er det ikke bare de ansatte, som må holde
for. Også kursisterne kommer til at mærke
ændringer i undervisningen.

- De vil få et andet tilbud end tidligere,
hvor vi lægger mere over til dem. Der vil
være flere selvstudier blandt andet med
brug af computerprogrammer, som kan
hjælpe kursisterne med at lære dansk, siger Gerhard Korbo.
Han erkender, at flere selvstudier kan
blive en udfordring for nogle kursister, men
tror på, at der er potentiale i at hjælpe kursisterne til at lære mere på egen hånd.
Lærerne derimod har svært ved at se,
hvordan man kan bevare kvaliteten i undervisningen, samtidig med at man skærer ned på lærerkræfterne.
- Lærdansk har sådan set vundet udbuddet på kvaliteten, og ikke på prisen. Men vi
er uforstående over for, hvordan man forventer at kunne levere den samme kvalitet
og få kursisterne hurtigere igennem med
færre lærere, siger tillidsrepræsentant fra
Lærdansk Vejen, Jens Erik Vestergård. *
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11 afskedigelser og en enkelt frivillig
fratrædelse. Det er konsekvensen af
den seneste udbudsrunde på
Lærdansk Sydvestjylland.

Kommunal udlicitering
har ført til, at undervisning erstattes af selvstudier, så mange indvandrere
må forsøge at lære dansk
ved at tale med sig selv.
Arkivfoto: Martin Foldgast

”Vi havde frygtet,
det ville blive
smertefuldt,
men ikke i den
størrelsesorden”
{ A f S i g n e Lu kow s k i }

Fakta om udlicitering/udbud:
Siden 2004 har kommunerne haft ansvaret for danskuddannelserne. Kommunerne kan enten vælge selv at oprette et undervisningstilbud eller sende uddannelsen i udbud blandt andre offentlige eller
private aktører.
Hvem der vinder, afgøres efter det princip,
der hedder ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”, hvilket vil sige, at kommunerne
ikke kun lægger vægt på prisen, men også
på hvad der fås for pengene.
Aktiviteten vindes for en vis periode, og
ved periodens udløb skal aktiviteten i udbud igen.
Det er op til kommunerne at vælge udbudsperiode. Tidligere var det ofte to år, men
mange kommuner har de seneste år valgt at
gøre perioden længere – ofte tre-fire år med
mulighed for et års forlængelse.

M

idt i juni blev alle de ansatte på Lærdansk Sydvestjylland indkaldt til et
fællesmøde. De fik at vide, at Lærdansk havde genvundet opgaven med
danskundervisning på sprogcentrene i Esbjerg, Ribe, Vejen og Varde. De
fik samtidig at vide, at det nye tilbud var så meget lavere end det nuværende, at
der skulle skæres 10-11 årsværk.
- Der blev ikke lagt skjul på, at der ville blive fyret lærere. Vi havde frygtet, at
det ville blive smertefuldt, men ikke i den størrelsesorden, fortæller tillidsrepræsentant Jens Erik Vestergård.
Medarbejderne fik i første omgang tilbudt en frivillig fratrædelsesordning, men
det var der kun en enkelt, som valgte at sige ja til. De resterende besparelser skulle
findes gennem afskedigelser, og ledelsen valgte at varsle de berørte medarbejdere mundtligt kort efter, så de ansatte ikke skulle bruge hele sommeren på at
spekulere over, hvem der skulle fyres.
- Der gik kun et par uger, før vi fik navnene på, hvem der skulle ud. Men ventetiden var hård for de fleste, siger Jens Erik Vestergård.
Leder: En kedelig situation
Lærdansk Sydvestjyllands nuværende kontrakt løber til årsskiftet. Så de lærere,
som skal afskediges, stopper ikke før januar 2013. Det skaber en lidt speciel situation ude på sprogcentrene.
- De lærere, som ikke er blevet afskediget, er selvfølgelig glade, mens de, der
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er berørte af besparelserne, er helt
knuste og har svært ved at forstå,
hvorfor det lige netop er dem, der
er blevet fyret, fortæller Jens Erik
Vestergård.
Gerhard Korbo, som er overordnet chef for Lærdansk og har været fungerende leder på afdelingen i Sydvestjylland under processen, kan godt forstå medarbejdernes frustrationer.
- Vi har bestræbt os på en fair og
ordentlig proces, men det gør det ikke
mindre træls for dem, vi har måttet
sige farvel til. Tidligere har vi kunnet opsluge afskedigede medarbejdere andre steder i systemet, men
som situationen er nu, kan det desværre ikke lade sig gøre, siger han.
Fra syv til tre ansatte
Mens der samlet skal skæres 25
procent på Lærdansk Sydvestjylland, er afdelingen i Vejen reduceret med mere end 50 procent. Ved
udgangen af januar 2013 går de fra
at være syv ansatte til at være tre.
Men da kursistgrundlaget er uændret, forventer Jens Erik Vestergård,
at der bliver overflyttet et par lærere
fra en anden af Lærdansk Sydvestjyllands afdelinger.
- Det er en meget speciel situation, vi befinder os i lige nu. Vi
skal afslutte den nuværende licitation med den gruppe lærere, som
er her nu, og samtidig skal vi planlægge ny undervisning og struktur
med overflyttede lærere, siger tillidsrepræsentanten. *

Udbud presser priserne på
danskundervisning til udlændinge så meget,
at flere sprogcentre må tilbyde mindre
undervisning og i stedet flere selvstudier. Det går
ud over udlændinges danskkundskaber – og ikke
mindst deres muligheder for at blive integreret
på det danske arbejdsmarked.

Discount-undervisning
til udlændinge
forsinker deres fremtid
på arbejdsmarkedet
{ A f S o f i e B u c h H oy e r }

F

or et år siden havde 32-årige Coman
Armenia sit eget skrivebord, en kaffemaskine og gode kolleger som revisor i Rumænien. Nu danner tunge avisbundter, natarbejde og ensomhed rammen
om hendes job som avisbud i Danmark.
Hun flygtede fra et land fuld af korruption,
og det, der forhindrer hende i at få arbejde
i for eksempel en dansk bank, er hendes
gebrokne dansk. Derfor vil hun gerne være
god til sproget. Men det er svært at lære
sig selv dansk.
- Der er masser af muligheder her i landet. Gode job, god løn, det hele… Man kunne
starte et helt nyt liv her, hvis bare man kunne
sproget, siger Coman Armenia, mens hun
på egen hånd forsøger at lære dansk på
Sprogcenter Midt i Silkeborg.
Halvdelen af landets lidt over halvtreds
sprogcentre har vundet undervisningen af
udlændinge på baggrund af udlicitering.

Flere kommuner, især de nordjyske, overvejer at sætte danskundervisningen af udlændinge i udbud. Men det kan få konsekvenser for udlændinges læringsudbytte og
deres fremtid på det danske arbejdsmarked, når sprogcentre for at vinde udbuddene
til en lavere pris skærer ned på undervisningen – og op for selvstudierne. Regeringens mål er ellers, at 10.000 flere indvandrere skal i arbejde inden 2020. Men eksperter er enige om, at kursisterne får sværere ved at klare sig på arbejdsmarkedet,
hvis ikke de tilegner sig et fornuftigt dansk.
En tredjedel selvstudier i Silkeborg
I Silkeborg Kommune er prisen på undervisningen 25 procent lavere end i Horsens
Kommune, selv om Sprogcenter Midt betjener begge kommuner. Det er, fordi undervisningen i Silkeborg har været i udbud.
Som udlænding i henholdsvis Silkeborg og
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Horsens har man nogenlunde det samme
antal lektioner om ugen – cirka 16 - men
i Silkeborg er i gennemsnit en tredjedel af
lektionerne selvstudier. Vikarer er der heller ikke råd til.
Leder af Sprogcenter Midt, Lene Glyngø,
erkender, at udlændinge i Silkeborg Kommune får et anderledes og for nogle ringere tilbud end i Horsens:
- Det er klart, at når man ikke har en lærer til hele tiden at hjælpe med at organisere ens læringsproces, så er det dem, der
er bedst til at selvstudere, der kan få noget ud af selvstudier. Vi kan ikke udelukke,
at en gruppe kursister i Silkeborg bliver tabere i det nye skoletilbud.
Indtil videre har Sprogcenter Midt i Silkeborg mærket et øget fravær hos de udlændinge med flest selvstudier.
Prispres over hele landet
Men det er ikke kun i Silkeborg, at udbudsrunderne tvinger et sprogcenter til at tilbyde mindre undervisning til deres kursister.
I Tønder Kommune har undervisningen til
udlændinge for nylig været i udbud, hvor prisen set i forhold til kvalitet vægtede tårnhøjt
– 65 procent – hvilket er dobbelt så meget
som i nabokommunen Aabenraa. Vinderen,
AOF Sprogcenter Tønder/Aabenraa, som
betjener begge kommuner, ønsker ikke at
sige noget konkret om, hvilken konsekvens
det vil få for sprogskoleeleverne i Tønder.
Selvstudier kan dog meget vel komme på
tale, indrømmer lederen af centeret, Martin Carstensen.
- Det siger jo sig selv, at når man får en
lavere pris for undervisningen, så er man
nødt til at give et ringere tilbud, som indeholder færre timer. Det vil jo gå ud over kvaliteten, siger han.
Lærdansk, som hører under Dansk Flygtningehjælp, er den største private udbyder
af danskundervisning til udlændinge i Danmark. Den har 15 lokale afdelinger, primært
i Jylland og på Fyn, og oplever også, at den
flere steder må gå ned i pris for at vinde udbuddene. Afdelingen i Esbjerg har for eksempel netop genvundet opgaven mod at
reducere prisen på undervisning med 25
procent. Det samme gør sig gældende i
Aarhus, her er reduktionen på 30 procent.
- Når man er på et marked, der er
prispresset, så tæller prisen, og det kan

man kun redde hjem ved at justere på tilbuddene, siger leder af Lærdansk, Gerhard
Korbo. Han indrømmer, at Lærdansk i Aarhus og flere andre steder har skåret ned på
antallet af timer, som så er blevet erstattet
af blandt andet selvstudier.
På Sjælland har den private sprogskole
CLAVIS, som har afdelinger i Greve, København, Lyngby og Roskilde, ikke villet be- eller afkræfte, at skolen blot udbyder otte undervisningstimer om ugen. Men HR-konsulent Hanne Marcussen skriver i en mail, at
der ikke nødvendigvis er en sammenhæng
mellem kvalitet og timetal.
”Det kan du selv gå hjem og lære”
Der findes ingen regler for, hvor mange
lektioner om ugen man som udlænding
har krav på. Eksperter pointerer imidlertid,
at for mange selvstudier giver en dårligere
danskuddannelse.
- Selvstudier ... hvad er det? Det er jo at
sige: Det kan du selv gå hjem og lære. Eller:
Nu placerer vi dig i et studiecenter, hvor du
selv kan sætte dig og lære det. Selvstudier
er for dem, der klarer sig godt i forvejen, siger Karen Lund, professor i dansk som andetsprog på Aarhus Universitet.
Hun tilføjer desuden:
- Man skruer ikke op og ned på antallet
af lektioner ustraffet i forhold til at skulle
lære dansk.
Lektor i sprogpædagogik på Roskilde
Universitet, Michael Svendsen Pedersen,
giver Karen Lund ret og advarer imod, at
selvstudier går hen og bliver tidsspilde.
- Det er ikke sådan, at dét at skære ned
på lektionerne og så lave selvstudier er en
anden og måske lige så god måde at undervise på – det er simpelthen et udtryk for
nedskæringer, siger han.
I studiecentret i Silkeborg sidder Coman
Armenia og venter på at kunne spørge en
lærer til råds. Hun har lært at være tålmodig.
- Lærerne her er virkelig dygtige, men
bare de kunne splitte sig selv op i flere dele!
Så kunne de hjælpe flere, siger Coman på
en blanding af halvfærdigt dansk og engelsk.
I studiecentret er der typisk to lærere til
at hjælpe op mod 30 kursister ad gangen.
Sprog giver adgang til arbejdsmarkedet
Et af regeringens 2020-mål er, at 10.000
flere indvandrere skal i arbejde. Både Ka-

ren Lund og Michael Svendsen Pedersen
er dog enige om, at det kan få en negativ
betydning for kursisternes fremtid på arbejdsmarkedet, hvis de får for lidt danskundervisning.
- Hvis de opnår dårligere eller lavere
danskkompetencer, har det konsekvenser
for deres videre færd på det danske arbejdsog uddannelsesmarked, siger Karen Lund.
Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er
samtidig overbevist om, at et godt dansk
er nøglen til arbejdsmarkedet.
- Vi lægger meget vægt på, at man får
et sprog, som man kan bruge, når man skal
gebærde sig på arbejdsmarkedet. Man kan
overlade noget til selvstudier, men det forudsætter, at man er på et vist niveau, siger
chefkonsulent i DA, Berit Toft Fihl.
Jysk fænomen, der kan sprede sig
Udlicitering af danskundervisningen til udlændinge har indtil videre hovedsaligt været et jysk fænomen. Omfanget har været
nogenlunde stabilt i de senere år, men en
håndfuld nordjyske kommuner – deriblandt
Aalborg, Thisted, Skive, Randers og Holstebro – overvejer kraftigt at sætte opgaven i
udbud. På Sjælland muligvis også Høje Taastrup og Kalundborg.
Men når prisen falder, har det selvfølgelig konsekvenser, og kursisterne får efterhånden så forskellige undervisningstilbud
og service, at det i sig selv er et problem.
I studiecentret i Silkeborg arbejder Coman Armenia på at blive så god til dansk, at
hun en dag kan blive ansat som den bankassistent, hun drømmer om at blive. Men
der er lang vej endnu, ved hun. Og vejen bliver sjældent kortere, når hun sidder alene
i studiecentret.
- Det eneste, der forlanges af os udlændinge, er, at vi lærer sproget. Og jeg gør mit
bedste. Men jeg lærer ikke dansk af at tale
med mig selv, siger hun. *
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spot på udlicitering

Ingen udsigt
til ændring af
udbudspraksis
Uddannelsesforbundet mener, at licitationerne
på sprogskoleområdet bør bremses. Forbundet
møder dog kun delvis opbakning blandt lederne
og slet ingen hos KL.
{ A f S o f i e B u c h H oy e r }

F

lere og flere sprogcentre ser sig nødsaget til at give dårligere undervisningstilbud til udlændinge, hvis de vil
vinde udbudsrunderne. Og kommunerne
vægter i stigende grad prisen, fordi de skal
spare. I Silkeborg Kommune vægtede prisen
for eksempel 70 procent i forhold til kvalitet, mens den i Tønder Kommune vægtede
65 procent, og så høje prisprioriteringer er
ikke set før, fortæller formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan. Hun
så gerne, at kommunerne helt stopper udliciteringen på området.
- Det er en rigtig dårlig idé at udlicitere
danskuddannelsen, fordi udliciteringen har
fokus på at gøre tilbuddene billigere. Sprogcentrene tager hele tiden højde for, hvordan man billigst muligt kan få flest muligt
ført frem til prøve i stedet for at have fokus
på, hvordan man sikrer kursisterne brede
danskfaglige kompetencer, siger hun.
I stedet ønsker hun, at danskuddannelsen for udlændinge får et statsligt taxameter på linje med andre uddannelsestilbud til
unge og voksne.
Sprogcentrene ser også et fast taxametersystem som en mulighed, så flere udlændinge tilegner sig et godt nok dansk til at

komme hurtigt ud på arbejdsmarkedet. De
er imidlertid ikke ligesom Uddannelsesforbundet ensidigt imod udliciteringen. Konkurrence er sundt, fordi det tvinger dem til
at tænke nyt og virkekraftigt, siger de. Problemet er, at undervisningen af udlændinge
på sprogcentre er en primær kommunal opgave, og at kommunerne kan håndtere opgaven på 98 forskellige måder.
Men det betyder ikke nødvendigvis, at
opgaven bør trækkes væk fra kommunerne,
mener nogle ledere. Lederen af Københavns
Sprogcenter, Poul Nedergaard, så for eksempel gerne, at kommuner og udbydere
i højere grad indgår faste aftaler, når undervisningen af udlændinge bestemmes.
Dermed kommer konkurrencen ikke til at
handle så meget om pris, men mere om
kvalitet, siger han.
Ændret kursistsammensætning
Hvis undervisningen af udlændinge blev en
statslig opgave – parallelt med anden voksenundervisning som VUC og AMU – ville
sprogcentrene sandsynligvis blive selvejende
institutioner under statstaxametret. Men det
ville Kommunernes Landsforening modsætte
sig. KL mener, at udliciteringen har været en

fordel, idet udlændinge ikke længere risikerer at stå på venteliste som i amtsligt regi, og
samtidig kan den øvrige integrationsindsats
koordineres inden for kommunerne.
- Der er ingen tvivl om, at det har sat
skub i en udvikling blandt sprogcentrene,
at der har været konkurrence, siger Birger
Mortensen, chefkonsulent i KL.
- At gå ned på en pris, som sprogcentrene selv synes er meget lav, er noget, de
selv vælger. Det kan de selvfølgelig bare
lade være med at gøre, siger han.
Et væsentligt forhold i diskussionen omkring udbudspraksissen er også, at kursistsammensætningen på sprogcentrene har
ændret sig. Der er kommet flere af de hurtige og selvforsørgende udlændinge, for
hvem selvstudier kan være givtige – mens
andelen af offentligt forsørgede og bogligt
svage er faldet.
Det ændrer dog ikke ved, at prisen på
undervisning nogle steder falder hurtigere,
end sammensætningen af udlændinge muliggør. En sprogcenterleder, som ønsker at
være anonym, fortæller, hvordan han bød
ind på undervisningen i en kommune. Men
han vandt ikke – han skruede prisen op.
Forudsat at sprogskoleeleverne i den pågældende kommune skulle lære tilstrækkelig med dansk, var den oprindelige tilbudspris for lav.
- Hvis nogen kan gå ind i min egen kommune og lave undervisningen 30 procent
billigere, så tror jeg, at vi vil smide håndklædet i ringen og lade dem gøre det. Jeg vil
ikke gøre det, for jeg vil påpege, at der er
mange, der bliver tabt, siger han. *
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Antorini:

Ingen
tegn på
forringet
kvalitet
{ A f S o f i e B u c h H oy e r }

Danskuddannelsen til voksne udlændinge ligger nu i Ministeriet for Børn og Undervisning.
Ministeren er opmærksom på Uddannelsesforbundets bekymring for licitationernes negative effekter, men har endnu ikke set beviser på, at forringelser i undervisningskvaliteten reelt finder sted.
- Ministeriet kender ikke til nogle undersøgelser eller evalueringer – og vi har heller ikke
umiddelbart kendskab til klager – der indikerer, at de private udbydere leverer dårligere undervisning end de kommunale. Det er klart, at
hvis vi får håndfast viden om, at der sker forringelser på området, så er det noget, vi tager
bestik af, siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S).

Enhedslisten er ligesom Uddannelsesforbundet tilhænger af, at udbudspraksissen stoppes,
fordi mindre undervisning og afskedigelser af
lærere ikke sikrer kvaliteten, mener partiet.
- Vi er meget stor modstander af, at man
gør undervisningen til en vare. Et af de største uddannelsespolitiske problemer er netop,
at uddannelse er blevet gjort til en vare i stedet for at være en velfærdsrettighed, siger Enhedslistens undervisningsordfører Rosa Lund.

Ifølge Dansk Folkeparti bør opgaven fortsat
være kommunal, og så skal kommunerne skrue
et ordentligt udbudsmateriale sammen, når de
sætter undervisningen i udbud.
- Hvis kommunerne vil udlicitere, skal de
gøre det, og hvis ikke, så må de selv stå med
ansvaret. Men jeg anbefaler dem at udlicitere,
fordi undervisningen ikke er en kommunal kernekompetence, siger DF’s undervisningsordfører, Alex Ahrendtsen.

Sidste: Ny nedskæring
Lige op til dette blads deadline kom regeringens forslag til finanslov for 2013. Her fremgår det, at danskuddannelserne skal spare omkring 15 procent – eller
cirka 200 millioner kroner. Det kommer altså oven i
de nedskæringer, disse artikler beskriver.
Det er ikke specificeret, hvor og hvordan pengene skal
spares. I stedet skal en analyse af hele området ifølge
forslaget pege på konkrete spareforslag.



Læs også side 4

I Venstre er kvalitet og pris ikke hinandens
modsætninger. Det er ikke nødvendigt at gå på
kompromis med kvaliteten i udbud, mener undervisningsordfører Peter Juel Jensen.
- Det er en god måde at udfordre det offentlige ved at sende opgaven i licitation. Så sikrer
vi, at vi betaler den rigtige pris for den undervisning, der bliver leveret. Men i en krisetid skal
vi også sikre os, at kasserne ikke bare står pivåbne. Vi skal have den offentlige sektor til at
køre længere på literen – dog under hensynstagen til en god kvalitet, siger han. *
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kort NYT

Hjælp til sproget
Ad eller af? Hans eller sin? Ligge eller lægge?
”Sproghjælp” er på vej via en app og på nettet. Det er Dansk Sprognævn, der giver hjælp
til de mest typiske, sproglige udfordringer i
form af 29 sproglige huskesedler som de tre
ovennævnte og andre som fx Ét eller flere ord,
Komma – basisreglerne samt –t eller –ede.
De henvender sig til 7.-9. klasse og ungdomsuddannelserne, men alle kan have glæde af Sproghjælp – unge som ældre. Så som
lærer kan du måske snart sige til en elev:
”Peter, du må lige læse op på bindestreger på
din smartphone, til næste gang du skal aflevere opgave.”
Hent Sproghjælp som app til mobilen eller
som pdf på dsn.dk/sproghjælp eller sproget.dk

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

Rollespil om
den danske model
Internetforlaget Clio Online har omsat konflikten på Vejlegården til et rollespil, som er målrettet til samfundsfag i 8. og 9. klasse. Ifølge den pædagogiske redaktør tager forlaget ikke
parti for hverken 3F eller Krifa. I stedet skal eleverne øve sig i at argumentere for synspunkter fra begge sider og på den måde blive bedre rustet til at begå sig på arbejdsmarkedet.
Undervisningsminister Christine Antorini har for nylig udtalt, at hun vil styrke undervisningen i den danske model i folkeskolen.

11.127

Erhvervsskolernes Forlags

Undervisningspris 2012

Har I en god og dygtig kollega,
der har gjort en forskel, skulle
vedkommende måske indstilles
til at modtage Erhvervsskolernes
Forlags Undervisningspris 2012

Prisen er på 30.000 kroner, der
gives som et rejselegat til en underviser på en erhvervsskole, et AMUcenter, et VUC eller lignende for en
ekstraordinær indsats inden for:
• Udvikling og kreativ indsats i
undervisningen
• Pædagogisk nytænkning
• Grænseoverskridende samarbejde
Prisen uddeles i år på Danske
Erhvervsskoler – Bestyrelsernes generalforsamling den 16. november
2012 i DGI-byen, København.
Hver skole kan via skolens ledelse
og tillidsrepræsentanten i fællesskab
fremsende én indstilling til prisen.
Prismodtager i 2011: Bo Bernes, JordbrugetsUddannelsesCenter Århus.

Så mange elever ledte efter en
praktikplads lige inden sommerferien. Det er en stigning på 16
procent fra året før.

Motiveret indstilling skal være
Erhvervsskolernes Forlag i
hænde senest torsdag den
25. oktober 2012.
Indstillingen mærket
Undervisningsprisen sendes:
med e-mail til:
Sekretær Anne Mette Jensen på
amj@ef.dk
eller med ordinær post til:
Erhvervsskolernes Forlag
Munkehatten 28
5220 Odense SØ
Att.: Anne Mette Jensen.
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KAN EN GOD
ARBEJDSPLADS
ORDNE EN
DÅRLIG RYG?

Nej, men det er en fælles opgave på
arbejdspladsen at skabe god fysisk
trivsel. Aftal derfor med ledelse, kolleger og arbejdsmiljørepræsentant,
hvordan I sammen forebygger og
håndterer smerter i muskler og led.

De fleste får indimellem ondt i
ryg, skulder eller nakke. Når det
sker, har du bedst af at være aktiv
og bevæge dine muskler og led
– også selv om det gør ondt. Det
viser forskningen.

Bevæg dig ind på jobogkrop.dk

Scan koden, eller gå
ind på jobogkrop.dk, og
få fem gode råd, som
kan hjælpe jer i gang.
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Erhvervsskoler
drukner lærere
i overarbejde
{ AF H EI D I K V I STGAAR D G ÜT T LER
- FOTO : S c a n p i x }

Overarbejde er en
"billig løsning", når
erhvervsskoler skal
planlægge årets gang.
Derfor ignorerer mange
skoler den trussel,
som store mængder
overarbejde udgør
mod arbejdsmiljø og
undervisningskvalitet.
Det dokumenterer
en ny rapport fra
Moderniseringsstyrelsen.
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E

n overarbejdstime blandt lærerne
på erhvervsskolerne koster skolen
21 kroner pr. time. Kommer lærerne
derimod i undertid, koster det skolen 293
kroner pr. time.
Det er konklusionen i en spritny rapport
fra Moderniseringsstyrelsen. Konsekvensen er, at mange erhvervsskoler hellere risikerer at slide deres lærere ned med store
mængder overarbejde, end de vil risikere,
at lærerne kommer i undertid.
Dermed består virkeligheden for mange
af lærerne af overarbejdstime efter overarbejdstime, selv om det ikke er svært at
skaffe flere lærere, og selv om skolerne risikerer nedslidning af både ansatte og undervisningskvalitet.
Faktisk er overarbejdet blandt lærerne
på erhvervsskolerne så udtalt, at det udgør
25 procent af statens samlede overarbejde
– selv om lærerne kun udgør 5,6 procent
af statens medarbejdere.
Ledere: Det er rammernes skyld
Skolelederne beskriver i rapporten planlægningen af lærernes arbejdstid som meget
vanskelig på grund af eksterne rammer som
efterspørgsel og aktivitetsudsving.
Da det er meget dyrt for skolen, hvis lærerne kommer i undertid, planlægger de typisk lærernes årsplaner op til årsnormen på
1680 timer. Det betyder, at aktivitetsudsving
og uforudsete hændelser som sygdom og
barsel meget hurtigt vælter læsset. Og så
griber mange af skolerne til det, der virker
nemmest: overtid.
Som det står i rapporten:
”Når medudgiften på overarbejde samtidig gennemsnitligt er ca. 21 kroner pr. time,
er overarbejde umiddelbart den billigste og
letteste løsning for erhvervsskolerne, fordi
alternativet enten er ”dyre nyansættelser”
eller ”dyr undertid”.”
Moderniseringsstyrelsen vurderer imidlertid ikke, hvad de store mængder overarbejde gør ved lærernes arbejdsmiljø eller
kvaliteten af deres undervisning. Arbejdsmiljøet nævnes stort set ikke i rapporten.
Dog konstateres det, at:
”Alt andet lige må det antages, at en så
stor mængde af arbejdstimer har indflydelse
på kvaliteten i undervisningen samt de pågældende læreres arbejdsmiljø.”
Det underbygges af en spørgeskema-

undersøgelse, som Uddannelsesforbundet for nylig foretog blandt sine medlemmer. Her svarede næsten halvdelen af erhvervsskolelærerne, at de fandt omfanget
af overarbejde belastende.
Store udsving
Rapporten ser nærmere på de 50 lærere,
som har mest overtid. Hos de to lærere,
der er nummer et og nummer 50 på listen,
er antallet af overarbejdstimer henholdsvis 1975 og 900 overarbejdstimer på et år.
Det svarer til en arbejdsuge på henholdsvis 80,5 og 57 timer.
Rapporten viser også, at der er meget
stor forskel på skolernes brug af overarbejde; det svinger fra 22,9 procent af lønsummen til 0,5 procent.
Selv om lederne peger på, at det primært skyldes aktivitetsudsving og eksterne rammer, viser tallene et lidt andet
billede. Det er nemlig handelsskolerne og
det erhvervsgymnasiale niveau, som klart
har mest overarbejde, mens AMU adskiller
sig ved at have meget lidt overarbejde. Det
på trods af, at det gymnasiale niveau ikke
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har de samme udfordringer med planlægningen i forhold til udsvinget i aktiviteterne
som eud og AMU, der har den mindste andel af overarbejde.
De eksterne rammer kan altså i sig selv
ikke forklare overarbejdet. Det bliver også
understreget af det faktum, at flere skoler
udmærket er i stand til at holde et lavt antal overarbejdstimer.
Har lærerne et ansvar?
Alle de interviewede erhvervsskoleledere
mener, at overarbejdet til dels skyldes, at
der er en overarbejdskultur på erhvervsskolerne – især på handelsskolerne, hvor lærerne ifølge skolelederne ser overarbejde
som et slags medarbejdergode, der kan
spæde til lønnen.
Men ikke alle har det sådan. I hvert fald
svarede næsten 50 procent af Uddannelsesforbundets medlemmer på erhvervsskolerne, at de fandt omfanget af overarbejde belastende.
Flere ledere peger på, at tillidsrepræsentanterne har en væsentlig betydning for
kulturen og den eventuelle overarbejdskul-

Der er sammenhæng mellem:
• O
 verarbejde og lærerens alder. Faglærere mellem 40 og 59 år har mest overarbejde. De
udgør 64 procent af samtlige lærere.  Når lærerne fylder 60, bliver overarbejdet næsten
halveret.
• O
 verarbejde og skolens type. Handelsskoler har markant mere overarbejde end andre
erhvervsskoler, AMU har mindst.
• O
 verarbejde og uddannelsesniveauer. Der er markant forskel på, hvilke lærergrupper
der har mest overarbejde. Erhvervsgymnasiale lærere har mest overarbejde (9,4 procent af lønsummen), derefter kommer eud-lærere (6,4 procent) og endelig AMU-lærere
(3,2 procent). Men alle lærergrupperne får udbetalt væsentligt mere overarbejde end
medarbejdere i staten som helhed.

Der kan ikke påvises sammenhæng mellem:
• Overarbejde og skolens størrelse
• Overarbejde og geografi
• Overarbejde og lærerens køn
• Overarbejde og lærernes fravær
• Overarbejde og skolens personaleomsætning
• Overarbejde og rekrutteringsvanskeligheder
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på den enkelte erhvervsskole. Lederne
 turlægger
derfor også vægt på, at en eventuel
overarbejdskultur skal bekæmpes i samarbejde mellem tillidsrepræsentanter og ledelse.

overarbejdet. De er opmærksomme på sammenhængen mellem kvalitet og overarbejde
– og hvornår lærernes overarbejde går ud
over kvaliteten i undervisningen.

Lederne gør forskellen
Problemet med de store mængder overarbejde er ikke nyt. Det har i hvert fald eksisteret de seneste 20 år, konkluderer rapporten. Der er dog ikke sket et nævneværdigt fald i overarbejdet i den periode.
Men rapporten viser også, at det kan
lade sig gøre at smelte toppen af overarbejdsbjerget, hvis skolens ledelse træffer
en strategisk beslutning om det.
For flere af de interviewede ledere hænger et strategisk mål om at nedbringe overarbejdet ikke kun sammen med en prioritering af ressourcer, men også med kvalitet i undervisningen.
Også lederne fra skoler med mindre overarbejde bruger kvaliteten i undervisningen
som argument for, hvorfor de har nedbragt

Formand: Sløseri
Alt for mange ledere er dog ikke bevidst
om den sammenhæng, men vægter ”økonomisk risikominimering” højere end arbejdsmiljø og undervisningskvalitet, mener formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne
Pontoppidan. Hun er stærkt bekymret på
medlemmernes vegne.
- Vores lærere har i mange år klaget over
alt det overarbejde, de bliver pålagt. Nu dokumenterer rapporten tydeligt, hvor massivt problemet med overarbejdet er. Det er
ledelsens ansvar, at skolerne leverer høj
kvalitet i undervisningen og har et godt arbejdsmiljø. Det er ikke foreneligt med at
bede lærerne arbejde op til dobbelt tid. Det
er en helt uansvarlig ledelsesstil, lyder det
fra lærernes formand.

Hanne Pontoppidan har ikke meget til
overs for argumentet om, at skolerne på
grund af eksterne rammer ikke kan planlægge, hvor mange lærere de har brug for,
og at overarbejde derfor er nødvendigt.
- Vi kan jo konstatere, at en række erhvervsskoler overhovedet ikke har problemer med overarbejde, men tværtimod godt
kan skabe god kvalitet i undervisningen og
et godt arbejdsmiljø inden for de rammer,
der er. Derfor kan jeg kun se det som sløseri, når andre skoler accepterer voldsomme
mængder overarbejde, lyder det fra en indigneret forbundsformand. *

Om undersøgelsen:
• Analysen undersøger alene overarbejdet blandt lærere på eud, hhx/htx og AMU.
• I undersøgelsen indgår 10.296 lærerårsværk fordelt på 69 erhvervsskoler.
• M
 oderniseringsstyrelsen har interviewet ledere fra fem erhvervsskoler: to skoler
med meget overarbejde, to skoler med kun lidt overarbejde og en skole, hvor overarbejdet er faldet markant.
• E
 rhvervsskolelærere tjener i gennemsnit 503.850 kroner om året og får udbetalt
37.126 kroner om året i overarbejde. Overarbejdet udgør 7,4 procent af den samlede lønsum.

	Medlemsundersøgelse
	Uddannelsesforbundet har lavet en stor medlemsundersøgelse forud for de kommende overenskomstforhandlinger. Blandt erhvervsskolelærerne viste undersøgelsen, at:
• 49 procent mener, at omfanget af overarbejde er belastende.
• 48 procent kender ikke deres arbejdsopgaver i tilstrækkelig god tid.
• 43 procent har ikke tilfredsstillende indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdstiden.
• 4
 1 procent mener, at arbejdsopgaverne ikke er fordelt på tilfredsstillende måde hen
over året.
• 4
 1 procent peger på, at der ikke er overensstemmelse mellem de opgaver, man
skal løse, og den tid, der er til rådighed, som det mest belastende forhold ved deres
arbejde.
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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

FORSIKRINGER

Lærere og andre faggrupper inden for undervisningssektoren
kan få forsikringer med gode dækninger til fornuftige priser
hos Lærerstandens Brandforsikring (LB).
Private forsikringer
Du kan tegne alle former for private forsikringer i LB, fx:
• Bilforsikring – der giver adgang til vejhjælp
• Indboforsikring – der giver adgang til rejse- og
afbestillingsforsikring
• Husforsikring
• Ulykkesforsikring
Selvbetjeningsmuligheder
Via ”Mit LB” kan du:
• få et hurtigt overblik over dine forsikringer
• ændre dine forsikringer
• se informationer om de skader, du har anmeldt
Rabatordninger
LB giver rabat til pensionister og studerende.
Få et forsikringstjek
Det kan være en god ide at få lavet et forsikringstjek. Du kan
aftale et møde med en forsikringskonsulent, som kan hjælpe
dig med at få et overblik over dine forsikringsbehov. Se mere
på lb.dk
Sammenlign priser og vilkår
Du kan hurtigt sammenligne LB med andre selskaber på forsikringsguiden.dk, som Forsikring & Pension har udviklet i
samarbejde med Forbrugerrådet.
Mere information
På lb.dk kan du læse mere om LB’s forsikringer, beregne priser og bestille tilbud. Du kan også ringe på telefon 3311 7755.

Medlems-
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tilbud

Hos Tjenestemændenes Forsikring kan du tegne alle slags
forsikringer som privatkunde. Det kan fx være:
• Familieforsikring med psykologisk krisehjælp og indboforsikring uden selvrisiko
• Fejl- og uheldsforsikring - elektronikforsikring, så du slipper
for at købe enkeltforsikringer, hver gang du handler elektronik og desuden dækning ved pludselig skade
• Bilforsikring, der også indeholder Tryg vejhjælp
• Mulighed for køb af udvidet Tryg vejhjælpsdækning
• Ulykkesforsikring uden brug af fareklasser. Du er altid heltidsdækket og har desuden mulighed for at tegne dækning
af farlig sport. Din eventuelle partner kan også få ulykkesforsikring på samme vilkår.
Få et tilbud på dine forsikringer
- du behøver ikke at være tjenestemand, dit medlemskab af
Uddannelsesforbundet er nok. Ring 7033 2828 eller læs mere
på tjm-forsikring.dk
Giv dit voksne barn samme tilbud
Hvis du er medlem af Uddannelsesforbundet og samtidig
kunde hos Tjenestemændenes Forsikring, kan dine voksne
børn også blive forsikret til samme priser og vilkår.
Kort om Tjenestemændenes Forsikring
80 forsikringstillidsmænd, fritidssælgere, servicerer med tilbud og rådgivning. Alle har tilknytning til de 50 organisationer, Tjenestemændenes Forsikring betjener. De bor fordelt i
hele landet, så du finder nemt en tæt på dig. Se mere på tjmforsikring.dk
Tjenestemændenes Forsikring har en sluttet kundekreds
og bruger ikke kræfter på at erobre nye markeder. Administrationsomkostningerne er lave, og derfor tilbyder Tjenestemændenes Forsikring forsikringer til attraktive priser.
Uddannelsesforbundet er medejer af Tjenestemændenes Forsikring gennem Forsikringsagenturforeningen. Overskuddet går blandt andet til køb af ferieboliger, som medlemmerne kan leje billigt.

FRIVILLIG GRUPPELIV
Som medlem af Uddannelsesforbundet kan du være med i en frivillig gruppelivsordning i Forenede Gruppeliv (FG).
Det er en kollektiv livsforsikring uden opsparing – dvs. at forsikringssummen kun udbetales, hvis den forsikrede dør inden
forsikringen udløber – uanset om døden skyldes ulykke og sygdom.
Se mere på uddannelsesforbundet.dk – For medlemmer – Medlemstilbud.
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PENGE

I samarbejde med Lån & Spar har Uddannelsesforbundet sin
egen bank: Uddannelsesforbundsbanken. Banken drives som
en selvstændig afdeling under Lån & Spar.

Tjenestemændenes Låneforening tilbyder lån til medlemmer
af en lang række organisationer inden for det offentlige område – bl.a. Uddannelsesforbundet.

Som medlem af Uddannelsesforbundet kan du få en lang
række medlemsfordele – bl.a. en lønkonto med høj rente.
Kontoen hedder LSBprivat® Løn og giver for tiden 5 % i
rente på de første 50.000 kr. på kontoen og 0,25 % på resten.
Rentesatserne er dog variable, og man skal samle hele sin
privatøkonomi hos Lån & Spar - undtaget realkreditlån, som
du ikke behøver at flytte.

Lånene oprettes med sikkerhed i lønnen, således at det er
den ansættende myndighed, der indeholder ydelserne direkte i lønnen.

En anden fordel er billån - LSBprivat® Bil – hvor man kan
få finansieret en ny bil 100 % til en lav rente. Hvis man allerede har et billån i en anden bank, ordner Lån & Spar alt det
praktiske med at overflytte.
LSBprivat® Løn og billån får du på baggrund af en almindelig kreditvurdering. For at få LSBprivat® Bil skal du
have LSBprivat@ Løn.

Renten er variabel, men lav (p.t. 6,25 procent p.a.), og der er
ikke gebyrer eller øvrige omkostninger i forbindelse med lånet.

Du kan også få et MasterCard med kredit, mulighed for at
hæve kontanter i Danmark og udlandet samt adgang til at købe
særlige rejse-, overfalds- og ID-tyveriforsikringer. Du behøver ikke at være kunde i Lån & Spar for at få et MasterCard.
Lån & Spar er en bank for lønmodtagere. Hvis du vil vide
mere om banken, lønkontoen, billånet eller hvad banken ellers kan tilbyde, kan du kontakte en af Lån & Spars rådgivere
3378 1965 eller se mere på uddannelsesforbundsbanken.dk

Lånene kan maksimalt udgøre 50 procent af den faste årsløn. Løbetiden for lån er fra et til seks år, idet lån på mindst
150.000 kroner dog kan afvikles over otte år.

For at være låneberettiget skal man have været medlem af
den faglige organisation i mindst et år.
På foreningens hjemmeside - tjlaan.dk – kan du finde yderligere oplysninger om, hvem der er låneberettigede, låneberegning mv.

FORBRUG

Som medlem af Uddannelsesforbundet kan du få et betalingskort til Forbrugsforeningen. Med betalingskortet kan du
købe ind og spare penge på dit privatforbrug. Det gælder alt
fra rejser, dagligvarer, tøj, oplevelser, tv, computere, briller og
mobiltelefoner til benzin, møbler, byggematerialer, værktøj og
meget mere i stort set alle brancher.
Med et betalingskort fra Forbrugsforeningen får du bonus af
dit privatforbrug en gang om året. Betalingskortet kan benyttes i mere end 4600 forretninger fordelt over hele landet og i en række netbutikker. Hver gang du bruger kortet,
optjener du bonus – normalt 9 %.
Du kan se alle de steder, hvor du kan opnå bonus på forbrugsforeningen.dk eller via Forbrugsforeningens app, som
kan downloades fra app.fbf.nu
Vil du se, hvor meget netop du kan spare ved at blive medlem, så prøv foreningens BonusBeregner på www.spar.fbf.nu
Et medlemskab af Forbrugsforeningen koster 132 kr. om året
- svarende til 11 kr. om måneden.
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Som medlem af Uddannelsesforbundet kan du få rabat på
dit privatforbrug gennem Lærernes Indkøbscentral (LIC).
Du kan købe varer gennem LIC NetShop og få dem leveret, hvor du ønsker. Netshoppen er åben hele døgnet, og du
handler uden brug af kort; du får tilsendt faktura, efter du
har modtaget varerne.
Du kan også handle i LIC’s egne varehuse i Herlev, Aarhus
og Aalborg. Her kan du bl.a. købe tøj, køkkenting, møbler,
værktøj, elektronik, mad og vin – mere end 27.000 forskellige varer. Alle de kendte mærker har rabat i forhold til de
vejledende udsalgspriser.
Større varer som brænde, møbler, drivhuse, hårde hvidevarer
etc. kan bestilles direkte gennem LIC, som forhandler rabatten og leverer varen direkte.
LIC MasterCard er gratis og giver fra 5 til 35 % rabat i 3800
butikker i Danmark og Sverige samt 2 % rabat, når du handler i LIC’s varehuse. Du betaler ikke årsgebyr for kortet. Se
oversigten over alle de steder, du kan få rabat på lic.dk
LIC Forsikring: Alle former for forsikringer. Beregn selv din
pris på licforsikring.dk
LIC Bank: Tilbyder bl.a. banklån og lønkonto. Se licbank.dk
LIC Telefontjeneste er medlemmernes eget telefonselskab med hurtigt bredbånd og telefoni til LIC’s egne priser
– du kan fx ringe gratis til andre LIC-mobilabonnenter.
Ferieboliger: Château de Seillans har seks værelser, sommer- og vintersalon og udsigt over Provences bjerge fra terrassen. Idre Fjäll i Sverige er oplagt til skiferien med otte
fuldt udstyrede lejligheder, skøn natur, masser af børneaktiviteter og meget mere.
Læs mere på lic.dk eller ring på 4485 4600.
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Din Pension:
På lppension.dk kan du få et overblik over din LærerPension
og se, hvad du får udbetalt, når du går på pension, hvis du får
problemer med helbredet, og hvad dine efterladte kan få udbetalt, når du dør. Du kan fx også beregne, hvad det betyder
for dine pensioner, hvis du går på deltid eller orlov.
PlusPension:
Alle medlemmer og deres husstande kan oprette en privat
pensionsordning (PlusPension). Det er en opsparing uden
forsikringer og et supplement, hvis du gerne vil have lidt ekstra at leve for, når du går på pension. Brug omkostningsmåleren på lppension.dk til at se, hvad det koster.
Seniormøder:
LP holder seniormøder om dine muligheder, når du går på
pension, om hvordan din pension spiller sammen med efterløn og folkepension og om skat ved udbetaling.
Informationsmøder:
Kan du samle mindst 20 kollegaer, kommer LP ud og fortæller om LærerPension. Se hvordan på lppension.dk
Temamøder:
LP holder også temamøder hvert år. Se mere på lppension.dk
Medlemsfora:
Du kan få indflydelse på din LærerPension ved at blive valgt
til medlemsfora øst eller vest. Se mere på lppension.dk. Du
kan også bare sende emner og ønsker, du vil have drøftet,
til formanden for et medlemsforum.
Medlemspanel:
Du kan også få indflydelse ved at melde dig til et medlemspanel. Her er du med til at teste LP’s kommunikation eller
svare på spørgsmål om pension via mail omkring seks gange
om året. Meld dig til på lppension.dk

PENSION

En pensionsordning hos PFA Pension skal ikke kun sikre
dig, når arbejdslivet forlades – den skal også tage hensyn til
dine skiftende behov for rådgivning og forsikring, hver gang
livet tager en ny drejning.
Saml pensionsordninger og spar penge
Har du flere pensionsordninger, kan du med fordel samle
dem et sted. Det giver et bedre overblik, og der spares omkostninger. Mindre opsparinger risikerer at blive spist op af
omkostninger.
Har du en pensionsordning fra et tidligere job, kan du
overføre din opsparing til din pensionsordning i PFA Pension.
Sker overførslen inden for to år, efter du har skiftet job, kan
det som regel ske uden omkostninger.
Personlig rådgivning
Husker du at tage højde for, at det også har betydning for
din pensionsordning, når du for eksempel køber bolig, bliver gift eller skilt, får børn, eller hvis din løn ændrer sig? PFA
Pension anbefaler, at du tjekker din pensionsordning mindst
hvert tredje år. Den bedste pensionsordning er den, som er
tilpasset netop dit liv og dine behov.
Ønsker du rådgivning om overførsel af en pensionsopsparing, eller har du brug for en generel snak om din pensionsordning, kan du ringe til PFA’s rådgivningscenter på telefon 7012 5000 eller booke et møde med en pensionsrådgiver på telefon 3917 6019.
Orienteringsmøder og nyhedsbreve
PFA afholder orienteringsmøder om skattereform, arv og begunstigelse, sundhed og trivsel på arbejdspladsen, medlemstilbud og andre relevante temaer.
Du kan også abonnere på PFA Pensions nyhedsbreve om,
hvad der sker på pensionsområdet. Tilmelding på pfa.dk under ”Presse og nyheder”.
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Hjælp til at anerkende realkompetencer
Uddannelsesinstitutioner skal blive bedre til at arbejde med anerkendelse af voksnes realkompetencer.
En ny publikation fra Ministeriet for Børn og Undervisning skal hjælpe med at styrke og kvalificere det
arbejde. Publikationen hedder ”Anerkendelse af realkompetencer – sådan gør vi” og indeholder en række eksempler. Nationalt Videncenter for Realkompetence har lavet bogen, der kan hentes på uvm.dk

Nu kommer lærerne til orde
400 grundskoler og 200 ungdomsuddannelsesinstitutioner er blevet inviteret til at deltage i OECD’s
lærer- og lederundersøgelse. TALIS 2013, som den hedder, sætter fokus på lærernes vilkår som undervisere og giver både lærere og ledere mulighed for at komme til orde om lærernes uddannelse,
muligheder og behov for kompetenceudvikling, feedback og evaluering af lærerne, læringsmiljø, skoleledelse, læreres og lederes jobtilfredshed samt lærernes undervisningspraksis, pædagogiske holdninger og værdier.
Uddannelsesforbundet er med i referencegruppen for TALIS 2013 i Danmark. Både de danske
og internationale resultater bliver offentliggjort i juni 2014.

Tjen penge på
godt arbejdsmiljø
Hver gang en virksomhed investerer en krone i arbejdsmiljøet, kan
den forvente at få 2,20 kroner tilbage. Det er altså også en økonomisk gevinst at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det
viser en ny international undersøgelse. For eksempel er der eksempler på, at sygefravær falder med
op til 30 procent, når arbejdsmiljøet forbedres. Budskabet lanceres
nu i en kampagne fra Industriens
Branchearbejdsmiljøråd.


Kilde: DI’s nyhedsbrev Opinion

Mærk verden med Jysk Rejsebureau - grupperejser til hele verden

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

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

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

mærk verden
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Faglighed,
fællesskab og
fest

Der var både tid til pædagogiske
diskussioner og til at finpudse golfslagene,
da omkring 600 ansatte på Københavns
Tekniske Skole mødtes i Valby til KTS-Dagen.
{ A f S i g n e Lu kows k i – Foto : M i k k e l Ø st e r g a a r d

D

et store party-telt summer af forventning. Ved langborde sidder ansatte fra Københavns Tekniske Skoles ni forskellige afdelinger og spiser morgenmad, mens de venter på, at dagens program skal gå i gang.
Det er første gang, skolen afholder en
såkaldt KTS-dag som optakt til det nye skoleår. Formålet er at give lærerne faglige input og inspiration udefra og samtidig give
dem mulighed for at mødes på tværs af afdelingerne, som ligger spredt ud over Storkøbenhavn.
Direktør Mogens Nielsen byder velkommen og understreger vigtigheden af at
samles på tværs af de forskellige uddannelser for at udveksle pædagogiske erfaringer.
Efter endnu et par taler fra skolens bestyrelsesformand og den kommende direktør
får børne- og undervisningsministeren ordet.
- Det er en rigtig god ide med sådan en
fælles faglig dag, for det kan godt være en
udfordring at få de faglige, didaktiske diskussioner, som skaber gode og kreative undervisningsmiljøer, roser Christine Antorini.
Bryd rutinen
Efter ministerens oplæg er det tid til at kaste sig ud i dagens første workshopper.
Kok og restauratør Claus Meyer fortæller

om sine forskellige projekter og om, hvordan det er at arbejde med læring i miljøer,
som ikke er læringsvante.
Teaterinstruktør Peter Langdal giver
gode råd til at få kreativiteten ind i undervisningen og i livet generelt. Hans oplæg
er krydret med anekdoter fra scenekunstens verden, og tilhørerne morer sig kosteligt. Han slutter af med at opfordre lærerne til at bryde rutinen:
- Nu skal I ud og have en festlig dag med
god mad og lidt at drikke. Når I så kommer
hjem engang i aften, så kravl ind ad vinduet!
Bedre elevmiljø
Et andet sted er formanden for Erhvervsskolernes Elev-Organisation, Christian Treholt, ved at fortælle, hvad eleverne på erhvervsskolerne har af ønsker til deres uddannelse. Han sender en bredside af sted
mod klasselokaler akkurat som det, vi lige
nu befinder os i.
- Vi skal have nogle klasselokaler, der
matcher undervisningsformen, og ikke rum,
der lægger op til røv-til-bænk undervisning,
siger Christian Treholt og kommer derefter
med en opfordring til de forsamlede og deres kolleger ude på skolerne:
- Nogle steder er miljøet på skolerne ringere end ude i det virkelige liv. Stil krav om,

}

at arbejdsmiljøet skal være i orden. Som elever er vi ikke dækket af arbejdsmiljøloven,
men det er I. Så brug den og insister på et
bedre arbejdsmiljø!
Elevformanden efterlyser også alternative
undervisningsformer, så eleverne ikke bare
skal sidde og lytte, men blive aktivt inddraget
i undervisningen, og et klasseloft, som tilgodeser pædagogikken i stedet for økonomien.
Efter oplægget får lærerne selv mulighed for at diskutere, hvordan man kan forbedre erhvervsskolerne. Og Christian Treholt er tilfreds, da workshoppen er overstået
og tilhørerne sendt til frokost:
- Jeg synes, vi fik gang i nogle interessante debatter, og det virker, som om de tog
det til sig. Så det er sgu nok gået meget
godt, siger han med et skævt smil.
Stork – frø – gravid
Efter frokost er det tid til flere workshopper.
Denne gang er det skolens forskellige afdelinger, der byder ind med inspiration til for
eksempel videobaseret undervisning, elevkonkurrencer og projektledelse. I et værksted i stueetagen har et par af skolens lærere indrettet et Do Jo - et japansk inspireret træningssted, hvor man ved hjælp af billeder eller illustrationer viser, hvordan en opgave skal løses. Deltagerne i workshoppen
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bliver alle udstyret med kasket og sikkerhedsbriller, inden de bliver sluppet løs ved
forskellige øvestationer, hvor de selv skal
forsøge sig med principperne bag Do Jo.
På anden sal handler det om innovativ
didaktik. En gruppe lærere er i gang med
at lege ”stork-frø-gravid”. Legen er en lettere modificeret udgave af ”sten-saks-papir”, hvor man bruger hele kroppen i stedet
for bare hånden. Hver gang to spillere laver det samme, råber de: ”Yes, vi har lavet
en fejl.” Det giver anledning til mange grin
blandt deltagerne og fungerer godt som
eksempel på, hvordan man kan tænke lidt
ud af boksen.
Skulderklap til de svage
Foran det store telt står en lille gruppe lærere fra afdelingen i Glostrup. De er positive over for ideen med en fælles faglig dag
for alle KTS’ ansatte, selv om det ikke er
alt, der er lige relevant.
- Jeg hørte Claus Meyers oplæg, og der
var meget, som ikke har så meget med min
hverdag at gøre. Men han snakkede om, at
det er vigtigt med et anerkendende klap på
skulderen til de svage elever. Det er noget,
jeg selv bruger, når jeg underviser, så det
kunne jeg godt genkende, fortæller John
Rasmussen.

- Jeg synes, noget af det mest spændende er at høre kollegerne fortælle om de
problematikker, de står med. Og så er der
jo fest i aften, det kan kun blive hyggeligt,
siger Jens Auhagen.
Ikke mere, men bedre
Inden festlighederne rigtigt kan tage fart,
er der dog lige et sidste punkt på dagens
program. Der skal prøves kræfter med at
køre på segway, spilles bordfodbold eller
øves golfslag i en golfsimulator. For de lidt
mere seriøse - eller mindre fysisk aktive er der afsluttende paneldebat i teltet under
overskriften ”Hvad skal vi lave i morgen?”
Her tager især fremtidsforsker Anne Skare
Nielsen kegler med sine jordnære betragtninger om undervisning.
- Har I nogensinde købt en plante med
det formål at tage den med hjem og lade
den visne? ”Nåh, lille plante, du skal med
mig hjem og dø.” Nej, vel? Den indstilling
har I nok heller ikke, når I underviser, siger
Anne Skare Nielsen til de forsamlede, som
kvitterer med latter og klapsalver.
Hun spår, at fremtiden ikke vil byde på mere
undervisning, men bedre undervisning. Med det
inmentebliverderåbnetforfadølsanlæggene,og
festen kan begynde. *

Til daglig er lærerne på
Københavns Tekniske Skole
spredt over hele Storkøbenhavn.
På KTS-dagen samles de til en
blanding af faglig og pædagogisk
inspiration, erfaringsudveksling,
socialt samvær og fest.
Se flere billeder fra KTS-dagen
på s. 2-3.
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Pausen

30 minutter om dagen er nok
40 procent af de danske mænd er moderat overvægtige. De vil have godt af noget motion. Og nu er det måske blevet lidt
nemmere at overskue, thi forskere fra Københavns Universitet (KU) har påvist, at 30
minutters daglig træning giver et lige så effektivt tab af vægt og fedtmasse som motion i en hel time.
I tretten uger fulgte forskere fra Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet godt
tres halvtunge, men raske mænd, der ville
i bedre form. Halvdelen af dem trænede i
en time om dagen iført pulsur og kalorie-

tæller, mens den anden halvdel kunne nøjes med at svede i 30 minutter.
De mænd, der motionerede 30 minutter om dagen, tabte sig i gennemsnit 3,6
kilo på tre måneder, mens de, der motionerede en hel time, kun tabte sig 2,7 kilo.
Begge grupper reducerede fedtmassen
med cirka fire kilo.
En af forskerne - Mads Rosenkilde – siger til KU’s nyhedssite: ”Der er ikke yderligere gevinst på vægt- og fedttabet ved
at fortsætte den daglige træning i en hel
time. De mænd, der trænede mest, tabte

sig ganske enkelt for lidt i forhold til den
energi, de forbrændte via løb, cykling eller
roning. En halv times målrettet motion giver lige så gode resultater.
En af forklaringerne er, at den korte motion var så overskuelig, at deltagerne fik
lyst til mere. Desuden har en times-motionisterne sandsynligvis spist mere efter turen på løbebåndet.
Resultaterne er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift American Journal
of Physiologi.


Kilde: nyheder.ku.dk

Løsningen kan ses på www.uddannelsesforbundet.dk
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Rygeloven er blevet strammet. Nu skal elever og lærere på
ungdomsuddannelser helt uden for skolens område for at ryge.

Sudoku LET

Sudoku svær

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

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

”Hvordan får han
lyst til at lære?”
Pisseirriterende. Kropumulig. Ballademager. Der var mange mærkater på
en af de elever, som blev smidt ud af det almindelige grundforløb og ind på Palle
Bülows egu-hold.
{ A f H EI D I K V I STGAAR D G ÜT T LER }

P

alle Bülow har netop bedt sine elever på egu-forløbet på Transport- og
logistik på Syddansk Erhvervsskole i
Odense om at samle nogle reoler. Én nægter. ”Jeg ødelægger dem bare og får skæld
ud,” er elevens kommentar. Palle Bülow lader eleven sidde på en trappe, hvor han ser
på – og indimellem laver lidt ballade, som
Palle Bülow ignorer.
Hvad gjorde situationen vanskelig?
- Han havde så stor modstand mod alt.
Han kom fra et halvt år på det almindelige
grundforløb, hvor meldingen var, at han var
i konstant konflikt med lærerne.
Hvordan greb du situationen an?
- Jeg satte mig for at finde ud af, hvorfor
han var så trodsig. Som lærer er det spændende: Hvad skal der til for at vække hans
lyst til at komme i gang? I situationen med
reolerne var han bange for fiasko. Det krævede fire timer, før han var klar til at komme
med mig og prøve. Men så samlede han tre
reoler på en eftermiddag og sagde: ”Har
jeg virkelig siddet der i fire timer uden nogen grund?”. Den erfaring tog han med sig

– han lærte, at ting kunne se umulige ud,
men at det måske lykkes, hvis man forsøger. Efter at have kendt Jakob i en måneds
tid, gik det op for mig, at han havde ADHD.
Jeg oplever tit, at de unge forsøger at skjule
diagnosen, for i den alder er det vigtigste at
være som de andre. Jakob ville heller ikke
være ved det, tale om det eller tage sin medicin. Der gik lidt tid, inden jeg opdagede
det, for der var tale om nogle lidt atypiske
signaler, men da vi fandt ud af det, blev det
nemmere at hjælpe ham, for så vidste jeg,
hvilke udfordringer han havde.
Var du i tvivl om, hvordan du skulle løse situationen?
- Ikke da jeg først fandt ud af, at det var
ADHD, som var det primære benspænd,
for jeg har lært en række teknikker, som
kan hjælpe. Derudover havde Jakob hele
tiden fået at vide, at ”han var en klovn, som
bare forkludrede alting”. Derfor arbejdede
jeg meget med at give ham små sejre og at
tale meget med ham om, hvad det vil sige
at have ADHD og at lære at leve med det.
For hver gang, han kom tilbage til et skoleforløb, har han været mere afklaret omkring,

hvordan han skulle takle sin sygdom. Det
har også hjulpet, at vi på egu-forløbet gør
meget ud af at strukturere og planlægge
dagen sammen med eleverne og har mulighed for at prioritere noget morgenhygge og
at give mere tid til den enkelte, som har det
svært. Det er der plads til på egu i forhold til
de ordinære forløb. Og de stærke elever er
faktisk også rigtig gode til at hjælpe, fordi vi
får skabt noget mere socialt sammenhold.
Det fungerer altså.
Har dit valg haft konsekvenser?
- Ja, for Jakob. Et halvt år inde i forløbet
var han kommet rigtig godt med, og han afsluttede sin egu rigtig fint. TDC, hvor han
havde været i praktik, var så glade for ham,
at de opfordrede ham til at læse videre til
logistik-operatør. Det ville han rigtig gerne,
kunne jeg mærke. Drengene her ved godt,
at de er chanceløse uden papirer på deres kompetencer. Men Jakob tvivlede på,
at han kunne klare at læse i tre og et halvt
år mere. Derfor lovede jeg ham, at jeg ville
være back up, selv om han gik på et ordinært hold. Jeg tror, han ringede én gang –
og han fik sit svendebrev! Og job hos TDC.

Hvad har det lært dig?
- Jeg har lært, at ikke alle med ADHD udviser samme tegn. Tit ser man elever, der

ikke kan sidde stille, bliver opfarende og
laver en masse rod og ballade. Jakob var
stille. Han var en af de mest stabile elever,
som altid dukkede op. Men han var ikke
nærværende. Han lå måske på et bord og
gabte eller sukkede dybt indimellem. Men
der var et gennembrud, da jeg fandt ud af,
at han havde ADHD og kunne finde nogle
bestemte teknikker frem. Jeg er også blevet bekræftet i, hvor vigtigt det er at være
tilgængelig, når man arbejder med vores
elever – og ikke kun i skoletiden. Jakob
har ringet til mig om aftenen flere gange.
TDC, hvor han kom i praktik, har gjort det
samme. En anden elev havde lagt tyve beskeder på min svarer under et bryllup, jeg
var til, fordi han ikke kunne huske, hvornår
han skulle møde om mandagen. Det kan
vælte deres verden, hvis de ikke kan få fat
på en. Og det kan virkelig gøre en forskel,
hvis du er der, når de har brug for det. *

Har du
også været i en
vanskelig situation?

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

Man kan bruge
sine penge på så
mange fede ting…
Forsikringer er ikke en af dem.
Så styr uden om de dyre forsikringsselskaber, og vælg GF. Mange familier
sparer tusindvis af kroner ved at
skifte til os.
Ring på 45 81 22 32, og find ud af,
hvad du kan spare.

Forsi krin gsk lubben for Da nmarks Tekn iske skoler og Un iversiteter · T lf. 45 81 22 32 · g f-dt u.d k

GF er kåret som testvinder af Søndagsavisens pristjek 2012.

Ville du have løst situationen anderledes i
dag?
- Nej, jeg tror meget på vores tilgang til egu.
Vi er et af de få steder i landet, hvor vi har
struktureret forløbene så meget. Eleverne
ved, at når de starter hos os, så er de her
de næste to år, og alt er planlagt. De ”forsvinder” ikke på et almindeligt grundforløb,
uden at nogen reagerer. Hos os er det de
samme holdkammerater - og de samme
to lærere - som de kommer tilbage til, hver
gang de har været ude i praktik. Dét, tror
jeg, gør en forskel. Det er trygt, og det skaber noget socialt sammenhold, som gør det
nemmere at acceptere hinandens styrker og
svagheder. Jeg tror også, det har været medvirkende til, at Jakob har klaret sig så godt.
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{ A f Lu c a s Vag n E n g e l l }

Hit med medarbejdernes ideer

Elever vil have hjælp om aftenen

Regeringen er på vej med en ny innovationsstrategi.
Blandt andet skal medarbejdernes gode ideer mere
frem i lyset.
- Medarbejderne er en markant ressource, når det
gælder om at optimere arbejdsgange og forbedre velfærden. Men det er ikke nok, at medarbejderne får nye
ideer – de skal også omsættes til forandringer. Skal vi
være løsningernes land i Danmark, skal medarbejdernes ideer tages alvorligt og omsættes til nye produkter
og løsninger, sagde Morten Østergaard, der er minister
for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, da han fremlagde regeringens planer på et seminar med LO, FTF og AC.
Strategien vil rumme flere partnerskaber mellem offentlige institutioner og myndigheder, og der skal være
mere og bedre samarbejde med uddannelses- og vidensinstitutioner.
- Den offentlige styring er blevet overlæsset. Den
store kompleksitet i styringen undergraver innovation. Vi
skal skabe mere enkelhed, en mere enkel styring med
mindre støj, sagde tidligere kommunaldirektør og nuværende konsulent Klaus Majgård i sit oplæg på seminaret.

Fremtidens lærer skal være nemmere at komme i kontakt med – også om aftenen. Det er meldingen fra Danske Skoleelever.
Eleverne mener, at det blandt andet kan ske via chatfora, sms’er eller hvad
læreren og eleverne kan blive enige om.
- Læreren skal være tilgængelig, når eleverne har brug for det, og ikke når
politikerne synes, de har brug for det. Hvis ønsket er at øge fagligheden, gøre
det lettere at komme i kontakt med læreren og søge hjælp, så er løsningen ikke
at tvinge lærerne til at være på skolen fra otte til 16, for der er eleverne alligevel
optaget af fritidsjob, venner og sport, siger elvernes formand Vera Rosenbeck.



Kilde: ftf.dk

Studiebesøg for uddannelseseksperter
Via studiebesøg kan eksperter og beslutningstagere inden for alle uddannelsesområder få indsigt i metoder og god praksis i andre europæiske lande.
Målgruppen er blandt andre skoleledere, uddannelsesansvarlige, vejledere,
faglige udvalg og andre beslutningstagere fra børnehave til videregående uddannelse.
Studiebesøgene går til de lande, der er med i Programmet for Livslang
Læring. Se mere i kataloget for skoleåret 2012-13.
Ansøgere, der bliver godkendt, får stipendium til rejse og ophold. Se mere
på iu.dk

Vil du være med til at forandre?
Ny Nordisk Skole handler om forandring. Om at gøre
alle dygtigere. Om at inspirere pædagoger, lærere
og ledere til at skabe dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser med høj faglighed, fællesskab og det
bedste fra vores nordiske, pædagogiske traditioner.
Ny Nordisk Skole handler om alt det, vi ikke først og fremmest kan forandre
med love, bekendtgørelser og flere penge. Det handler om medejerskab.
Børne- og undervisningsminister Christine Antorini inviterer til seks stormøder
i september 2012 rundt om i Danmark sammen med formandskabet for Ny
Nordisk Skole, Lars Goldschmidt, DI, og Dorte Lange, DLF.
Vær med til at forandre. Tilmeld dig på nynordiskskole.dk

uddannelsesbladet 09-12

31

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 fodterapeut på Tradium i Randers.

Uden neglelak, tak
Et besøg hos fodterapeuteleverne på Tradium giver ikke smukt lakerede
sommerfødder. Til gengæld kan det være vejen til sunde fødder.
{ H e i d i Kv i stg a a r d Gütt l e r – foto : H ELENE B AGGER }

J

eg bliver en kende usikker, da jeg ser bakken med instrumenter, som er fuldt ud lige så skrækindjagende som tandlægens.
Mit flakkende blik registrerer både en skalpel, en sylespids
dingenot og noget, som ligner et ørnenæb.
Jeg befinder mig i Randers på erhvervsskolen Tradium, der uddanner statsautoriserede fodterapeuter. Eleverne kommer ikke i
praktik, men prøver i stedet teori og teknikker af i skolens klinik.
Det er heldigt for dem, som gerne vil spare lidt på en fodbehandling. De kan ringe til skolens klinik. Dog skal man være opmærksom på, at fodterapeuter behandler fødder med forskellige
lidelser. Det kan være nedgroede negle eller følgegener fra eksempelvis sukkersyge.
Der skal altså som udgangspunkt være ”noget galt”, og behandlingen har fokus på fodens anatomi og på, om der er problemer med svamp, nedgroede negle eller behov for indlæg i skoene. Fodterapeuter rådgiver, forebygger og behandler – der er
ingen lak eller zoneterapi.
Neglelak er bandlyst
Jeg har ikke fået at vide, at man skal have fjernet neglelak inden
en behandling, så mine postkasserøde tånegle skammer sig, da vi
starter. Men elevbehandler Annette Elkrog er overbærende. Hun
smiler bare og forklarer, at de ikke kan behandle neglene, når de
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er smurt ind i lak – som i det hele taget er
skidt, hvis man vil være god ved sine negle.
En dunk acetone gør kål på det røde,
og Annette tager hul på instrumentbakken. Heldigvis viser det sig, at behandlingen slet ikke er så smertefuld, som instrumenterne antydede.
Mine fødder bliver sprittet af, og Annette
gennemgår neglene. Vi taler om, at jeg har
ondt i fødderne, når jeg står op om morgenen, og Annette ser min fod efter for fejlstillinger og hård hud, som kan være tegn
på for meget tryk på foden. Det viser sig,
at jeg har flere små skavanker og egentlig
burde have indlæg i skoen. Det kan man
også få lavet på klinikken – af eleverne på
det sidste af uddannelsens tre semestre.
Negle er vigtige for helbredet
Mine negle er næsten problemfri. Alligevel
får de en grundig tur: hjørner bliver afrettet, de bliver poleret, og neglebåndene bliver smurt ind i creme. Negle er hos mange
mennesker årsag til store gener, fortæller Annette, og derfor er de også en vigtig
del af eftersynet. Det gør dem mere modstandsdygtige.
Da Annette spotter en lille split af en negl
– neglesplitter kan på langt sigt føre til betændelse - tilkalder hun assistance fra en
lærer, som superviserer, mens hun fjerner
den med en skalpel.
Der er altid en underviser til stede, som
eleven kan spørge om råd og vejledning, og
elevbehandlingen slutter altid af med, at læreren tjekker, om resultatet er o.k.
Da der er gået to timer, er jeg færdig på
briksen. Mine negle er ikke længere røde.
Men de er sunde. *

Serie:
HER KAN DU SPARE
Elevbehandling
En behandling koster 160 kroner. Første gang, man bestiller tid, bliver man stillet en række spørgsmål. De nemme fødder kommer bagerst i køen, da eleverne skal have problemfødder at øve sig på.
På Fodterapeutskolen i København findes samme mulighed. Begge steder skal man være opmærksom på, at en behandling kan tage betydeligt længere tid end hos en uddannet.

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.
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DEBAT

Besparelser og lavere kontingent
Er tiden inde? Ja, er den ikke det? Det maksimale fradrag for et fagligt kontingent er
nede på 3000 kr. om året. Altså 250 kr. om
måneden. Efter min opfattelse bør fagforeningerne - og dermed også Uddannelsesforbundet - lægge sig i selen for at bringe
kontingentet ned på dette niveau.
Hvorfor? Jo, der er ikke noget at hente
ved overenskomstforhandlingerne, for Riget
fattes penge. Sådan har jeg i al fald forstået
det. Og skulle der være honning i luften, har
den særdeles vellønnede Harald Børsting
tidligere været kvik til at melde ud, at landet ikke har råd til lønstigninger på mere
end fire-fem procent. Hvis ærinde gik han

egentlig med dén udtalelse? LO repræsenterer jo ikke de "gule" fagforeninger.
Lobby-arbejde? Her kan man vist lige
så godt spare på krudtet?
Jeg kunne også foreslå, at fagforeningen neddroslede besøgene ude på medlemsskarens arbejdspladser i form af færre
service-tjek helt ude blandt medlemmerne
i deres hverdag nede på gulvet? Men det
foreslår jeg ikke; jeg mindes ikke ét eneste af den slags i min tid som sproglærer.
Hvis jeg nu har ret i, at der ikke er meget at komme efter på grund af tidernes
ugunst, så synes jeg bestemt, det var en
overvejelse værd at drosle ned.

Så er der selvfølgelig den der med, at
man kan forlade bageriet, hvis der er noget, man ikke er tilfreds med. Dét er selvfølgelig også en mulighed, som er meget
oppe i tiden.

Sva r :

En særlig udfordring er udlicitering af bl.a.
sprogcentrene. Vi skal hele tiden kæmpe
for at fastholde kvaliteten i undervisningen.
Desuden er det en evig kamp at fastholde
rimelige løn- og ansættelsesvilkår for vores
medlemmer, når ”udliciteringsmøllen” kører. Det er et kæmpe arbejde, men ikke altid særlig synligt.
Det er heller ikke særlig synligt, at vi altid
er der, når medlemmer fyres, har problemer i
ansættelsen, får forkert løn eller pensionsindbetaling osv. De rigtig mange sager kræver
arbejdskraft. Og vi er ikke en god fagforening,
hvis vi ikke er der, når medlemmer er i knibe.
Så skriver du, at besøg på arbejdspladserne er en vigtig opgave, men at du ikke
mindes, vi har været hos jer i de 27 år, du
har været ansat. Det kan jeg ikke forstå. Vi
har haft rigtig mange besøg i Aalborg i forbindelse med danskuddannelserne, og der
har været behov for alle disse besøg. Sprogcentret har været gennem meget, herunder
at lærerne for nogle år siden blev pålagt alle
som en at søge deres egne stillinger, fordi
kommunen ikke ville acceptere at være omfattet af eller ville følge loven om virksomhedsoverdragelse. Vi har været der for at få
skub i Ny Løn, og vi har været der til mere
politiske medlemsmøder gennem tiden.
Men lad nu ikke det være en strid om
ord, for grundlæggende er jeg helt enig med

dig i, at det er afgørende, at vi er synlige på
arbejdspladserne – synlige via dygtige og
veluddannede tillidsrepræsentanter med et
stærkt sekretariat i baghånden, men også
synlige på den måde, at man kan få en sektionsformand eller et hovedbestyrelsesmedlem ud til en medlemsdebat. Så mit forslag
vil være, at I, når der er behov for det, får jeres tillidsrepræsentant til at kontakte os. Så
får vi et medlemsmøde i stand.
Du har et konkret forslag om at droppe
Uddannelsesbladet i sin trykte form og i stedet udsende det elektronisk. Det er vi ikke
modne til endnu. Der er en meget stor forskel på, hvordan og hvornår folk læser noget,
de har på tryk, og noget, de har elektronisk.
Vi har simpelthen behov for at kommunikere
via et egentligt blad. Men om nogle år kan
verden se helt anderledes ud, og vi følger
med i, hvordan grænserne rykker sig over tid.
Endelig vil jeg slå fast, at vi både selv og
via FTF lægger pres på regeringen for at
ophæve grænsen for fradraget på de 3000
kroner. Jeg havde håbet, det blev en del af
trepartsaftalen. Nu håber jeg, det sker i forbindelse med finanslovsaftalen for 2013.
Det blev et langt svar, men de spørgsmål,
du rejser, lægger op til en grundig besvarelse.

Kære Gert,
Tak for dine overvejelser og konstruktive indspil til vores kontinuerlige overvejelser om,
hvordan vi sikrer medlemmerne den bedst
mulige organisation for færrest muligt penge.
Den målsætning er vi helt enige om.
Det er Uddannelsesforbundets kongres,
som fastlægger kontingentets størrelse for
tre år ad gangen. Kontingentet er fastlagt,
så vi kan være en god fagforening for medlemmerne. Det gør vi ved at ”levere varen”
på de felter, som er afgørende for medlemmernes arbejdsvilkår.
Jeg vil meget gerne benytte lejligheden
til at kommentere nogle af dine input.
For mig at se er det afgørende vigtigt, at
vi ikke skruer ned for vores lobbyarbejde. Uddannelsesforbundets områder er om nogle
afhængige af de politiske beslutninger, der
træffes - både i Folketinget og i kommunerne. Gør vi ikke opmærksom på konsekvenserne, kan aktiviteten på et eller flere
af vores områder forsvinde som dug for solen, uden at det i første omgang vil trække
en eneste avisoverskrift. Vores medlemmer
underviser og vejleder udsatte grupper af
unge og voksne, der ikke selv har ordene i
deres magt. Derfor er vi nødt til at gøre opmærksom på deres behov.

Gert Christensen
sproglærer uafbrudt siden 1985
ansat ved Sprogcenter Aalborg
PS. Et særdeles konkret besparelsesforslag skal ikke mangle: Stop papirudgaven
af fagforeningsbladet og spar pengene til
både trykning og Post Danmark. Udsend kun
bladet til medlemmerne i form af en pdf-fil.

Hanne Pontoppidan
formand for Uddannelsesforbundet
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NYE BØGER
Redaktionen har modtaget følgende
bøger. Nogle af dem vil blive anmeldt i
kommende numre af Uddannelsesbladet.

ANMELDELSER
Building English – for the
construction industry
Af Michael Pierce. Systime 2011. 150 s.
184 kr..

Kommunikationsstrategi
for fattigrøve.
Af Kresten Schultz Jørgensen. Gyldendal
Business 2012. 143 s. 200 kr.

Mad, mennesker og måltider.
Samfundsvidenskabelige perspektiver

Af Lotte Holm & Søren Tange Kristensen,
red. Munksgaard 2012. 454 s. 338 kr.

Primærsektor.
Det nære sundhedsvæsen

Af Mette Raunkiær & Mari Holen, red.
Munksgaard 2012. 360 s. 299 kr.

Slanger i paradis
– og andre ungdomsnoveller

Af Per Straarup Søndergaard. Turbine 2012.
64 s. 159 kr.

Akut sygepleje

Af Susanne Jastrup, red. Munksgaard 2012.
264 s. 299 kr.

Dansk-engelsk ordbog for udlændinge

Af Lise Bostrup m.fl. Forlaget Bostrup 2012.
465 s. Pris ikke opgivet

Færdig med fængsel.
At coache indsatte

Af Gitte Svanholm & Marianne Vesterbirk.
Hans Reitzels 2012. 134 s. 185 kr.

Dansk er svært
– men du skal nok få det lært!

Af Lise Bostrup. Forlaget Bostrup 2012.
Bog 100 s. + 2 cd. Pris ikke opgivet

Lad billederne tale

Af Line Falkenberg Lorenzen & Erland
Wendt Lorenzen. Alfabeta 2012. 120 s. 180
kr. Doctogloss og talekort til fri download.

Danske drømme

Af Lisbet Skjerbæk Winther & Thomas
Abraham Nielsen. Alfabeta 2012.
Grundbog 112 s. + cd m/lytteøvelser mv.
Lærervejledning 36 s. + dvd m/”Klovn på
Bornholm”. Pris ikke opgivet

Sambafodbold – spil, tænk og træn som
Neymar, Marta, Kaka og Robinho.
Af Peter Bennett & Sergio de Souza.
Turbine 2012. 100 s. 199 kr.

Interkulturel didaktik

Af Mette Buchardt & Liv Fabrin. Gyldendal
2012. 96 s. 159 kr.

Studium Generale.
En bog om væren og viden

Af Lars Albinus. Klim 2012. 344 s. 299 kr.

Denne stærkt anbefalelsesværdige bog er anden udgave af Michael Pierces oprindelige bog
fra 2004, som stadig er i flittig brug landet over.
Der er i denne udgave foretaget mindre faglige rettelser - men især er rettelserne foretaget i form af en udførlig opdatering af udviklingen inden for faget. Building English henvender sig til dem, der ønsker at uddanne sig
inden for bygge- og anlægsbranchen eller at
videreuddanne sig til eksempelvis bygningskonstruktør - men også til brug i sammenhænge, hvor engelsk vil være det fælles sprog.
Kort fortalt beskriver Building English opførelsen af bygninger fra idé og planlægning
til konstruktion og færdiggørelse.
Building English introducerer læserne for
det tekniske sprog på en spændende og meget brugervenlig måde. Bogen indeholder et
præcist sprogbrug samt et omfattende og relevant brug af illustrative og detaljerede tegninger, som i denne udgave nu er i farver – hvilket
bidrager til på allerbedste måde at gøre de detaljerede tegninger endnu mere gennemskuelige og forståelige samt bidrager til en større forståelse og sammenhæng mellem tekst
og illustrationer.
Der er i denne udgave tilføjet et nyt kapitel om præfabrikation, som ud over en omhyggelig introduktion indeholder emner om, hvilke materialer og teknikker der bruges, samt
hvor præfabrikation ofte anvendes. Adskillige kapitler er blevet udbygget med tilføjelser
omkring ny spændende viden om eksempelvis teknologien i forbindelse med intelligente
huse, arkitektur i det 21. århundrede, nye materialer og teknikker.
Desuden opnår brugeren en rigtig brugbar og yderst nyttig indsigt i bygningsverdenen gennem relevante og interessante opgaver, hvor der bagerst i bogen heldigvis også
er svar – når man som engelsklærer på en
erhvervsskole ikke nødvendigvis også er faglærer. På hver side er en udførlig gloseliste
spækket med fagudtryk, ligesom illustrationer-

ne også er ledsaget af beskrivelser og fagtermer. Bogens fagudtryk og fagemner bliver uddybet og forklaret på en omhyggelig og overskuelig måde – uden at gå på kompromis med
det høje faglige niveau.
Igennem bogen er der også opgaver - fx
regulære oversættelsesopgaver igen ledsaget af informative og konkrete illustrationer.
Hvad hedder eksempelvis en fugtspærre på
engelsk? Eller et afløb og en stikkontakt? Eller
hvad hedder bindingsværk i grunden?
Endvidere er der en udførlig, men alligevel
enkel præsentation af alle de tekniske betegnelser for materialer, redskaber, bygningstyper, konstruktionens processer og lignende.
Alt sammen på en lettilgængelig og overskuelig måde, der ikke nødvendigvis forudsætter
læserens kendskab til emnet.
Et kapitel, der bør fremhæves, uden at det
på nogen måde skal være på bekostning af
de øvrige kapitler, er kapitlet med fokus på
nytænkende arkitektur. Kapitlet er et fremragende eksempel på den læringsmæssige progression, der er kendetegnende for hele bogen – nemlig hvordan emnet først præsenteres: forskellige typer af huse og måder at
bo på, fagtermerne præsenteres og øves ved
hjælp af oversættelsesopgaver – hvad hedder
fx de forskellige rum i et hus. Så følger der lidt
samfundshistorie i form af baggrundsviden om,
hvordan oliekrisen i 1970’erne hænger sammen med nye krav til effektiv isolering af huse,
ligesom bæredygtighed, genbrug og miljøhensyn beskrives. Til sidst i kapitlet beskrives nye,
arkitektonisk smukke bygninger rundt om i verden – lige fra husbåde i Holland, en stålpyramidebygning i Kazakhstan og over til Living
Walls and Roofs, hvor der for øvrigt trækkes
historiske tråde tilbage til den skandinaviske
tradition for græs på tagene – og til sidst over
til passivhuse, som også er et område med stor
interesse fra andre fagområder som fx el-faget. Teksterne suppleres i dette kapitel med
web-adresser, hvis man er blevet nysgerrig efter mere information. Ulempen i en bog ved at
henvise til webadresser er, at adresserne hurtigt forældes eller slettes – men ideen er bestemt god – det leder jo oftest læseren hen på
nye sider med ny viden og nye ideer.
Bogen er klart et must i alle de utallige un-
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ANMELDELSER
dervisningssammenhænge, hvor man kunne
forestille sig at få gavn af en så udførlig og
indbydende gennemgang af så mange forskellige faglige områder og emner – for mig
at se kan det næppe gøres bedre!
Susan Haahr

Pingpong. Grundbog i samtale
Af Line F. Lorenzen & Jacob W. Selsbæk.
Alfabeta 2011. 88 s. 180 kr..

Først var jeg begejstret: En bog om samtale i
undervisningen i dansk som andetsprog. Herligt! Det levende ord er tilbage. De syv aspekeleverne i øjenhøjde både menneskeligt
ter af samtalesproget – small talk, aktiv lytning,
og fagligt, har mine elever ikke mærket
at spørge ind til noget, kompensationsstrategimeget til. Siden femte klasse har de skullet
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Steen Gottlieb

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

Denne bog, som henvender sig til praktikere
og forskere inden for det sociale og pædagogiske område, omhandler unge, der har været
anbragt uden for hjemmet og deres uddannelsesforløb. I bogen undersøger forfatterne, Bryderup og Trentel, hvilke faktorer der har betydning for, at de unge fortsætter i uddannelsessystemet efter folkeskolen.
Bogen er baseret på dybdegående interview med 35 tidligere anbragte unge og indetaber pludseligt gnisten, møder ikke op til
holder i øvrigt et omfattende talmateriale. Med
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førertrøjen på i undervisningen. De skal

lighed i dag. Gennem analyserne undersøges
samtidig, hvordan det danske uddannelsesog behandlersystem er sammensat. Forfatterne kommer med klare bud på, hvorfor det
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flertallet af eleverne på en erhvervsskole
kommer for at lære et håndværk… Med
hænderne!
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STILLINGER

Kurser, møder mv.

BLOKADE

Åbent medlemsmøde for
erhvervsskole- og AMU-lærere

Uddannelsesforbundet har iværksat
blokade mod Projektskolen Casa
Blanca, Valby Langgade 231, 2500
Valby, efter at skolen har afvist at
indgå overenskomst for lærerne på
skolen. Blokaden trådte i kraft den
1. august 2012.
Det betyder, at intet medlem af
Uddannelsesforbundet må søge eller
lade sig ansætte i stillinger på Projektskolen Casa Blanca. Overtrædelse af blokaden medfører eksklusion
af Uddannelsesforbundet ifølge
vedtægterne.
Lærernes Centralorganisation
(LC) har varslet sympatiblokade fra
samme dato. Derfor må heller ikke
medlemmer af de øvrige organisationer i LC søge eller tage et job på
skolen.
Har du brug for yderligere oplysninger, så kontakt Uddannelsesforbundets sekretariat på tlf. 7070 2722
eller info@uddannelsesforbundet.dk

Uddannelsesforbundet Sjælland

Tema: Uddannelser og fagbevægelse i fremtiden
Sted: Konventum, LO-skolens
konferencecenter, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør
Alle medlemmer af Uddannelsesforbundets foreninger på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm er velkomne. Overnatning
i veludstyrede enkeltværelser.

Fredag den 2. november

17.00 Ankomst og indkvartering
17.30 Eud og AMU i fremtidens
uddannelsesbillede og hvordan vi
kan være med til at påvirke udviklingen v/Uddannelsesforbundets
næstformand og en uddannelsespolitisk ekspert
18.45 Pause
19.15 Festmiddag og dans

Lørdag den 3. november

09.00 Fagbevægelsen under
pres v/Uddannelsesforbundets
næstformand og en arbejdsmarkedsforsker
10.30 Uddannelsesforbundet
nu og i fremtiden v/formanden for
Uddannelsesforbundets E-udvalg
og næstformand
12.30 Frokost og afrejse

Tilmelding
Alle medlemmer af Sjællandsregionens foreninger skulle have fået
en invitation med tilmeldingsfrist 7.
september 2012. Hvis du ikke har
fået invitationen, kan du stadig tilmelde dig, hvis du snarest henvender dig til din lokale fagforening.

Kursus og
generalforsamling
for OBU- og FVUundervisere m.fl.
Kursustema:
Smartphone
som hjælpe- og
læringsværktøj
v/Niels Ole Ankerstjerne,
it-udvikler, Videnscenter
for Integration.
Indkaldelse til stiftende
generalforsamling i OBUog FVU-sammenslutningen.

Tid:	Lørdag den 27. oktober
2012 kl. 10-16

Sted: Mødecenter Odense
Læs mere på
uddannelsesforbundet.dk

Souschef til Sprogcenter Randers
Vores souschef går på pension- vil du være den nye?
Sprogcenter Randers er et velfungerende, kommunalt sprogcenter i stadig udvikling. I tæt samarbejde med forstanderen og i daglig
dialog med lærere og administration deltager du i ledelse af skolen, herunder udvikling og planlægning af skolens aktiviteter sammen
med team-koordinatorerne/teamene. Du har ansvaret for læreransættelser, opgavefordeling mellem lærerne, skemalægning, planlægning af lærernes kompetenceudvikling samt normerings- og lærertimestyring.
Kvalifikationer:
Ledelsesmæssig/administrativ erfaring inden for området. Erfaring som Underviser i dansk som andetsprog for voksne. Gerne efteruddannelse for sprogcenterledere (ved COK) eller tilsvarende lederuddannelse.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Skriftlig ansøgning sendes pr. mail til: sprogcenter@randers.dk. Ansøgningsfrist d. 5. oktober kl. 12.00. Ansættelsessamtaler onsdag d.
24. oktober. Tiltrædelse d. 1. december 2012 eller d. 1. januar 2013.
Yderligere oplysninger kan fås hos forstander Bente Gaul samt på vores hjemmeside.

Sprogcenter Randers
Vestergade 34, 8900 Randers C. · Tlf. 8915 7700
www.sprogcenter.randers.dk
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FAGLIGT AKTUELT

Af Kirstine Emborg Bünemann - konsulent i Uddannelsesforbundet

Ny lov om
rygning på jobbet
E

fter sommerferien er der kommet ny
lovgivning om røgfri miljøer på arbejdspladser. Det er blevet endnu sværere
at komme til at ryge på arbejdet – men også
langt nemmere at undgå passiv rygning.
Det generelle formål med de nye regler
er at få skabt flere røgfri miljøer, så færre
– ikke mindst børn og unge – udsættes for
passiv rygning. Desuden håber regeringen
og partierne bag lovgivningen (S, SF, RV og
Enh.), at mere restriktive regler kan føre til,
at der bliver færre såkaldte ”dagligrygere”
– også blandt de unge.
Alle arbejdspladser i Danmark bliver berørt af de nye regler. Men blandt Uddannelsesforbundets medlemmer er det ansatte
på ungdomsskoler og erhvervsskoler, som
vil opleve de største ændringer. Det skyldes, at der på disse skoler fortrinsvis optages elever under 18 år og/eller udbydes
treårige gymnasiale ungdomsuddannelser.
Ungdomsskoler og erhvervsskoler
Der er indført totalt rygeforbud på en lang
række institutioner for børn og unge under
18 år – herunder ungdomsskoler og institutioner, der udbyder treårige gymnasiale
ungdomsuddannelser. Det gør langt de fleste erhvervsskoler, nemlig htx eller hhx.
Forbuddet gælder alle, som opholder sig
på skolen – altså også medarbejderne. Og
det gælder på hele institutionens område
– altså også udendørs. Derfor er det for
eksempel ikke tilladt at stille sig ud på skolens fortov for at ryge, fordi fortovet ligger
inden for institutionens matrikel.
Flere erhvervsskoler har meldt ud, at de
ansatte ikke må forlade matriklen i deres
pauser for at ryge. Efter Uddannelsesfor-

bundets vurdering kan ledelsen godt bestemme det, så længe der er tale om betalte pauser, hvor medarbejderen står til rådighed for arbejdsgiveren.
Hvis der i en afdeling på en erhvervsskole, som kan afgrænses geografisk, fortrinsvis optages elever over 18 år, behøver
denne del af skolen ikke at have totalt rygeforbud, men kan følge reglerne for andre arbejdspladser. Der skal dog en del til,
før to afdelinger betragtes som geografisk
selvstændige.
Andre arbejdspladser
På øvrige arbejdspladser for Uddannelsesforbundets medlemmer gælder de regler,
som alle andre arbejdspladser i Danmark
skal følge. Her er det tilladt at ryge inden
døre, hvis der er indrettet særlige rygerum
eller rygekabiner.
Tidligere kunne det på den enkelte arbejdsplads besluttes, at rygning var tilladt
på kontorer eller studiepladser for én person. Det er ikke længere muligt.
Loven forbyder ikke rygning udendørs.
Selv om loven altså tillader rygning i
begrænset omfang på de fleste arbejdspladser, er det mange steder besluttet, at
der alligevel skal gælde et rygeforbud. For
eksempel har byrådet i Aarhus Kommune
netop vedtaget, at kommunens ansatte
hverken må ryge inde eller ude i arbejdstiden. Den beslutning skal nu implementeres via MED-systemet.
Lokal rygepolitik
Alle arbejdsgivere skal lave en skriftlig rygepolitik, der som minimum indeholder oplysning om, hvorvidt og hvor der må ryges

på arbejdspladsen og konsekvenserne af
at overtræde den.
Hvis der er indrettet rygerum eller rygekabiner, skal der sættes skilte op, som informerer om, at luften i omgivelserne udenfor kan være sundhedsskadelig.
I kølvandet på de nye skrappere regler
tilbyder nogle skoler at betale for, at medarbejdere og elever/kursister kan tage et
rygestopkursus. *

e:

Lærernes a-kass

Delegeretmøde

2012

Indkaldelse til delegeretmøde i Lærernes
a-kasse.
Efter vedtægtens § 26 indkaldes herved til
ordinært delegeretmøde

torsdag den 22. november 2012
kl. 15.00 - 20.00
i Dansk Design Center, H.C. Andersens
Boulevard 27, København V.
Foreløbig dagsorden
1. Mødets åbning og valg af dirigent
2. Fastsættelse af forretningsorden
3. Beretning
4. Regnskab 2011
5. Orientering om budget 2013
6. Indkomne forslag
7. Vedtægtsændringer
8. Valg af formand
9. Valg af hovedbestyrelse
10. Valg af suppleanter til de
almindelige medlemmer af
hovedbestyrelsen
11. Valg af revisorer
12. Valg af revisorsuppleanter
13. Eventuelt
Gordon Ørskov Madsen, Formand
Frank A. Jørgensen, Sekretariatschef
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Læringsteori
påvirker kun
praksis indirekte
{ A f M i k k e l K a m p – Foto : M i k k e l Ø st e r g a a r d }

K

nud Illeris har gennem mere end
30 år været en fremtrædende person inden for dansk og international forskning i læring. En internetsøgning
på hans navn og forskning viser en nærmest ubegrænset produktion af rapporter,
foredrag, artikler og bøger.
Den seneste udgivelse er ”49 tekster om
læring”, hvor Knud Illeris har samlet netop
de 49 internationale tekster, som han finder
centrale for forståelsen af læring. Uddannelsesbladet har bedt ham tegne de store
linjer inden for synet på læring.
Hvad er de vigtigste ændringer af opfattelsen af læring i de seneste 30 år?
- Man har erkendt, at al læring foregår i en
sammenhæng. Det sociale og følelsesmæssige indgår i læringen og bliver en del af resultatet. Det har lærere og pædagoger vel
sådan set altid vidst, men det er blevet bredt
ud og præger den almene læringsforståelse.
Hvad betyder det for praksis på uddannelsesinstitutionerne?
- Det har nok mest indirekte karakter. Det
er en forståelse, der ligger i baghovedet
på lærere og endda helt ind i administrationen i Ministeriet for Børn og Undervisning. Problemet for ministeriet er bare, at
det er svært at administrere, når der ikke er
direkte sammenhæng mellem undervisning
og læring. Man kan ikke sige, at når man
har gennemgået et pensum, har eleverne

også lært det. En del af svaret har derfor
været en voldsom stigning i test og evalueringer, der prøver at måle, hvad der er lært,
men det medfører netop en nedprioritering af det sociale og det følelsesmæssige.
Hvordan vinder en pædagogisk teori eller strømning overhovedet indpas? Er
det lærere, politikere eller måske universitetsfolk, der udbreder dem?
- Forskere på universiteter og professionshøjskoler kan komme frem med ideer og
ny viden, men det afgørende er, hvad der
sker ude på uddannelsesinstitutionerne. De
mest afgørende forandringer sker, når lærerne kommer under pres, og det, de hidtil
har gjort, viser sig ikke at slå til. Så sker der
ændringer. Det kan selvfølgelig spille ind,
hvad de har i baghovedet, men bøger fra
universitetsfolk skaber ikke ændringerne.
Når jeg kommer ud på uddannelsesinstitutioner, har næsten alle læst noget, jeg har
skrevet, men derfra og så til, at det bliver
brugt i virkeligheden, er der et stort skridt.
Hvilke strømninger var ikke comme il faut
for eksempelvis 15 år siden, men er det nu?
- Debatten bølger frem og tilbage mellem
faglighed og mere bløde faktorer. Men tilbage ved det nykonservative gennembrud
med Reagan og Thatcher i spidsen og indføringen af new public management kom
der øget fokus på traditionel faglighed, sammenlægninger af institutioner og indføring

af test og evalueringer. Man bevægede sig
væk fra den blødere forståelse af læring,
hvor miljø og følelser spiller en større rolle.
Hvordan er det i dag?
- Den menige lærers første reaktion var at
vende sig bort fra de nye tendenser, fordi
de passede dårligt til undervisningen. Det
gør de stadig, men når jeg kommer rundt
på skolerne, fornemmer jeg, at man nu igen
tænker fremad og forsøger at skabe den
bedst mulige undervisning under de forhold, der er. Det er ofte via lokale initiativer, hvor man indretter undervisningen, så
man eksempelvis kan hjælpe de svageste
elever. Derfor tror jeg også på, at man når
et stykke ad vejen i forhold til 95 procentmålsætningen. Man når måske ikke de 95
procent, men højere op end de 80 procent,
vi har ligget på de seneste år.
Man har netop vedtaget manifestet for
Ny Nordisk Skole, hvor man gør meget
ud af at lægge ansvaret over til de professionelle. Får det nogen betydning?
- Det ser ud til, at der er kommet nye boller på suppen, men vi har endnu tilbage at
se, hvordan det bliver udmøntet i praksis,
og hvordan folk reagerer. *
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Den vigtigste erkendelse inden for de seneste 30 års opfattelse af
læring er, at sammenhængen mellem undervisning og læring ikke er en til
en. Det anerkender stort set alle i dag. Alligevel er undervisningssystemet
ikke indrettet efter, at følelser og miljø spiller en rolle for læringen,
fortæller læringsforskningens grand old man, Knud Illeris. Lokalt er
lærere dog i gang med at tilpasse skolerne til eleverne, vurderer han.
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VUC

Skriv godt – skriv i genrer gennemgår de syv
vigtigste skrivegenrer i dansk som andetsprog
og dansk. Herunder prøvegenrerne redegørelse,
kommentar, fortælling og diskussion.
Til hver genre er udarbejdet et indledende genreskema med efterfølgende eksemplariske modeltekster. Genrerne eksemplificeres også gennem
udvalgte fiktive og nonfiktive primærtekster og
mange forskellige tilhørende skriveøvelser.
Skriv godt – skriv i genrer henvender sig primært
til kursister på VUC-niveau G-D i faget dansk
som andetsprog og dansk, men kan også bruges
på andre danskuddannelser.
”Endelig en danskfaglig bog som er målrettet faget
dansk som andetsprog. Jeg kan godt lide, at bogen
tager udgangspunkt i genrepædagogikken – og
fantastisk med modeltekster. Mange kursister har
længe efterlyst det gode eksempel, for at forstå
hvilke krav vi sætter til dem.”
af Trine Bloch, VUC-underviser

Søren Lindskrog og Susanne Maarbjerg
Kr. 225,144 sider, ISBN: 978-87-636-0302-7

Hent frit pdf’er af alle genreskemaerne på alfabetaforlag.dk.

”Jeg synes, den er fantastisk godt opbygget, teoretisk velfunderet, bruger
vildt gode eksempler og modelanalyser. Og så er den bare gennemlækkert
layoutet. Så stor imponeret ros til jer (red. forfatterne).”
af Veronica Bay, Københavns VUC
Vognmagergade 11 · 1148 København K · Telefon 3691 7070 · info@alfabetaforlag.dk · alfabetaforlag.dk
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Skriv, så det virker

