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Ordblinde gik til ministeren

DOBBELTDÆKNING
VUC i Kolding har sat en ekstra lærer på et
avu-hold for kursister, der har det fagligt eller socialt svært. Det gør det nemmere at løse
problemer, uden at det går ud over undervisningen. Og det får flere til at gennemføre. Læs
mere på s. 20.
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Danmark har brug for AMU

Af Børge Pedersen,
næstformand
i Uddannelsesforbundet

Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) er en
meget vigtig del af det danske uddannelsessystem. Det
er nemlig den eneste uddannelse for voksne, som alle
kan gøre brug af uden på forhånd at have bestemte kvalifikationer, og som samtidig retter sig direkte mod job
på arbejdsmarkedet.
Det har stor betydning for samfundet, at man hurtigt
og fleksibelt kan give kortuddannede nogle nye kompetencer. Det er der stort behov for i dag med de store ændringer, arbejdsmarkedet (især efter krisen) udsættes for.
Alle parter ser det da også som en utrolig vigtig opgave, som AMU løser. Både regeringen, arbejdsgivere
og arbejdstagere.
Så burde alt jo være i den skønneste orden. Men sådan forholder det sig desværre ikke.
Som Uddannelsesforbundet har gjort opmærksom
på, er AMU så hårdt ramt, at vi reelt er i tvivl om, hvorvidt
AMU vil overleve. AMU har i 2011 haft 20 procent færre
kursister end i 2010, og tendensen fortsætter i 2012.
Uddannelsesforbundet mener, at det i høj grad
skyldes VKO-regeringens genopretningspakke fra 2010.
Her blev VEU-godtgørelsen sat ned, så den i dag svarer
til 80 procent af den højeste dagpengesats. VEU-godtgørelsen er den ”løn”, kursisterne modtager for at deltage i voksen- og efteruddannelseskurser.

I en tid, hvor cirka 200.000 ufaglærte arbejdspladser allerede er forsvundet, havde Uddannelsesforbundet
set frem til, at regeringen med dens store fokus på uddannelse havde rettet op på forholdene. Det er ikke sket
endnu. Og heller ikke i regeringens finanslovsforslag for
2013 er der hjælp at hente for de ufaglærte og kortuddannede. VEU-godtgørelsen bliver ikke rullet tilbage til
den fulde dagpengesats. Det samme gælder for de voldsomme besparelser på taxametrene fra 2010 og frem,
som samlet beløber sig til mindst 110 millioner kroner.
Uddannelsesforbundet frygter, at besparelserne på AMU-området får alvorlige samfundsmæssige konsekvenser – både på den korte og på den lange
bane. AMU bløder, og vi sætter et alvorligt spørgsmålstegn ved, om systemet overlever - og dermed også ved,
om virksomhederne fremover kan få den nødvendige,
veluddannede arbejdskraft, som er så afgørende for det
danske erhvervsliv.
Uddannelsesforbundet mener, at regeringen nu må
se det alvorlige i situationen. Det betyder, at pengene
skal findes på finansloven for 2013, så besparelserne
på VEU-godtgørelsen og taxametrene kan rulles tilbage
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Er du OK?
Det er OK at have en overenskomst. Den sikrer dig en ordentlig

6

uddannelsesbladet 11-12

kort NYT

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

Løbeskade anerkendt
som arbejdsskade
En kvinde fra Sønderjylland har ifølge DR
P4 Syd fået anerkendt en løbeskade som
arbejdsskade. Hun vrikkede nemlig om på
foden under DHL-Stafetten, hvor hun deltog sammen med en række kolleger fra
arbejdspladsen.
Ankestyrelsen havde ellers afvist at
anerkende sagen som en arbejdsskade,
men kvinden gik til byretten og fik medhold. Dommeren begrundede med, at arrangementet havde en væsentlig bevågenhed fra arbejdsgiveren, fordi arbejdsgiveren havde betalt for deltagelsen, og
fordi arbejdsgiveren havde en overordnet
interesse i, at medarbejderne deltog i motionsløbet.

Flyt din lærer
Hvorfor bør undervisere tage til udlandet,
hvilke kompetencer får de af at samarbejde internationalt, og hvem forhindrer dem
i at gøre det?
De spørgsmål tager uddannelsesministeriet (Styrelsen for Universiteter og Internationalisering) op på en konference
den 6. december for skoleledere, rektorer og andre med indflydelse på underviseres efteruddannelse. I fokus er uddannelse af undervisere, og hvad international mobilitet og projekter kan bidrage med.
Uddannelsesminister Morten Østergaard åbner konferencen, hvor man desuden kan høre om eksperters viden, praktikeres erfaringer og beslutningstageres
holdninger til, om undervisere på landets
uddannelser skal af sted eller ej.
Det koster 800 kroner at deltage. Program og tilmelding på iu.dk

Fucking luder – lille bøsserøv
Fucking luder. Bøsserøv. Smatso. Homosvin.
Hverdagssproget blandt unge er præget af hårde seksualiserede udtryk - især
når der ikke er voksne i nærheden og ikke
mindst på de sociale medier.
Nogle gange er det bare ord. Blandt
veninder kan luder ligefrem være kærligt
ment. Men nok så ofte er bøsserøv, billig
luder og homo udtryk for sexmobning. Altså mobning, hvor de unge prøver at ramme hinanden netop dér, hvor det i pubertetsårene gør allermest ondt, nemlig på
seksualiteten.
StopSexmobning.dk er et nyt undervisningssite, der med 16 film og mange flere
opgaver tager fat på sexmobning og det
seksualiserede sprog fra mange forskellige vinkler. Materialet er gratis og pro-

duceret med støtte fra tips- og lottomidler fra Børne og Undervisningsministeriet.
Som fagligt begreb er sexmobning (engelsk: sex bullying) ikke så udbredt herhjemme, selv om det praktiseres i stor stil.
Syv ud af 10 elever har oplevet den ene
eller anden form for seksuelle krænkelser
(langt hovedparten sprogligt) viser en rapport fra AMOK – Antimobbekonsulenterne.
Begrebet sexmobning er godt til at forstå og beskrive, hvad de ældre elever har
gang i, når de slynger sexistiske ord i hovedet på hinanden, eller når de tværer hinanden ud på Facebook og sms.
Sitet StopSexmobning.dk giver en række pædagogiske indfaldsvinkler til at tage
fat på emnet.

Se mere på stopsexmobning.dk

Ny elevformand
Erhvervsskolernes Elev-Organisation, EEO, har fået ny formand. Den hidtidige
næstformand Morten Ryom har afløst Christian Treholt på formandsposten.

uddannelsesbladet 11-12

Sprogcenter
vender hjem
Efter 14 års
samarbejde med Dansk
Flygtningehjælp har
Kolding Kommune nu
besluttet selv at stå for
danskundervisningen.
Det giver mulighed for
udvikling, og samtidig
sparer kommunen
penge.

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

M

ens mange kommuner allerede
har udliciteret danskundervisningen, og andre kommuner overvejer at gøre det samme, går de i Kolding mod
strømmen. Kommunen har netop hjemtaget
undervisningen og vil fra 1. april næste år
selv stå for undervisningen af kommunens
flygtninge og indvandrere.
- Vi har gået hele den kommunale organisation igennem, og vi tror på, at der
er et stort udviklingspotentiale i at knytte
de forskellige indsatser som for eksempel
jobcenter og sprogundervisning tættere
sammen, siger Ib Hansen, der er chef for
børne- og uddannelsesforvaltningen i Kolding Kommune.
Han lægger ikke skjul på, at økonomien
også spiller en rolle.
- Vores beregninger viser, at vi kan spare
nogle penge ved at tage det hjem. Det kunne
vi måske også have gjort ved en fornyet lici-

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin
Kombinerer studietur og undervisning
Opgaver og idéoplæg
Tlf. 8646 1060 · berlin@email.dk

www.berlinspecialisten.dk
NU OGSÅ BILLIGE TURE TIL FLENSBURG OG HAMBURG

tation, men når vi samtidig vil lave udvikling,
så er vi nødt til at gøre det selv. På længere
sigt kan det være, at vi hiver en tredje part
ind over igen, men lige nu giver det mening
at tage danskundervisning hjem.
Ib Hansen understreger, at kommunen
har været meget tilfreds med samarbejdet
med Lær Dansk/Dansk Flygtningehjælp,
som har varetaget danskundervisningen i
Kolding Kommune siden 1998.
God dialog med kommunen
På det lokale sprogcenter, som frem til 1.
april 2013 stadig hører under LærDansk,
fik de ansatte besked allerede i foråret.
Ifølge tillidsrepræsentant Jens Sørensen
har der været en god dialog med kommunen lige fra starten.
- Vi spurgte selvfølgelig os selv, hvad
det ville komme til at betyde for os. Vi har
jo set, hvad der er sket andre steder. Men
vi er blevet beroliget, og kommunen har forsikret os om, at man vil arbejde på at lave
en rigtig god skole, siger Jens Sørensen.
I andre kommuner har man oplevet voldsomme besparelser på sprogcentrene i forbindelse med de seneste udbud (se Uddannelsesbladet nr. 9, 2012).
De ansatte på sprogcenteret i Kolding
har taget positivt imod den "omvendte udlicitering", selv om ikke alle detaljer er på
plads endnu.
- Man står altid i et vakuum, når noget
skal ændres, og det kan godt skabe lidt
usikkerhed. Men omvendt har vi god tid til
at planlægge undervisningen og forberede
os på at skulle høre under kommunen, siger tillidsrepræsentanten. *
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Taksterne på AMU-kurser er så lave, at det ofte
er ren underskudsforretning for AMU-centrene
af afholde dem. De røde tal gør det tvivlsomt, om
der eksisterer selvstændige AMU-centre om fem
år. Samtidig tvinger økonomien AMU-centre til at
droppe kurser, som arbejdsmarkedet har brug for.
På den måde forærer Danmark arbejdspladser til
udlandet, mener arbejdsmarkedsforsker.

{ A f M i k k el Kam p }

12

kursister har gennemført et
svejsekursus på et AMU-center. Kurset har været velforberedt, materialerne var relevante, og nu får
kursisterne deres certifikater. Alle er glade,
men ser man på økonomichefens regneark,
stivner smilene. Her fremgår det med al tydelighed, at skolen har hældt penge ud ad
vinduet ved at holde kurset.
- Det er ingen hemmelighed, at priserne
på stål er galopperet i vejret i flere år. Sam-

tidig har mange af kursisterne brug for certifikater. Det er dyrt, for det kræver blandt
andet, at vi har røntgenudstyr til at tjekke
svejsningerne. Problemet er bare, at taxametrene ikke er fulgt med – tværtimod er
taxametret for et svejsekursus rykket et trin
ned. Når man fastsætter taxametrene, forudsætter man, at hvert eneste hold er fyldt
op, men det er de ikke, siger Mogens Jørgensen, direktør på AMU Syd, der har sin
hovedafdeling i Kolding.
Problemet begrænser sig hverken til
svejsekurser eller til AMU Syd.
- Vi har flere kurser, som det ud fra et
økonomisk synspunkt er tåbeligt at afholde, hvis der er færre end 20 kursister,
siger Torben Pedersen, direktør på AMUVest i Esbjerg.
Han forklarer, at det blandt andet drejer
sig om kurser inden for transport og organisatoriske fag. Et kursus kan godt blive afholdt, selv om det ikke giver overskud. Det
afhænger af situationen.
- Vi har en bestyrelse, som føler en forpligtigelse ud over at tjene penge, men vi


Danmark forærer arbejdspladser væk
Arbejdsstyrken
bliver dekvalificeret,
når man uddanner
for kortsigtet, mener
arbejdsmarkedsforsker.

U

dviklingen på AMU-området er kritisk,
mener arbejdsmarkedsforsker Finn M.
Sommer fra Roskilde Universitet.
- Det er et problem, hvis udbuddet bliver
smallere. Det stort set eneste incitament til at
udbyde AMU-kurser er, at de skal give overskud. Det er et dårligt kriterium for at vurdere,
om et kursus skal udbydes eller ej, siger han.

Problemet er, at man ikke uddanner arbejdsstyrken strategisk, så kompetencerne
passer til, hvad der er brug for i fremtiden.
- Når arbejdsstyrken bliver uddannet ud
fra virksomhedernes behov her og nu, dekvalificerer man arbejdsstyrken på sigt. På
den måde forærer vi arbejdspladser til udlandet, siger han.
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Finn M. Sommer kalder den nuværende
politik på AMU-området for en stop and gopolitik, hvor man skruer op og ned for aktiviteten med politiske initiativer. Den fremgangsmåde er der dog ikke så meget perspektiv i.
- Mulighederne for at tage relevante
AMU-kurser forsvinder. På transportområdet er det for eksempel rigtig dyrt at afholde kurser. Det er dyrt at have lastbiler,
så hvis kurserne bliver aflyst nogle gange,

ender AMU-centrene med at sælge bilerne.
Og så kan man ikke tage kurserne, og på
den måde forærer man arbejdspladserne i
transportsektoren til udlandet, siger Finn
M. Sommer.
Arbejdsmarkedsforskeren peger på, at
Danmarks vigtigste råstof er arbejdsstyrken. Sakker den bagud i forhold til resten
af verden, har landet store problemer. Derfor anser han strategiske investeringer i opkvalificering af arbejdsstyrken som helt nød-

vendige, og AMU har en stor rolle at spille.
Finn M. Sommer foreslår, at man griber
indsatsen mere strategisk an og udpeger
bestemte satsningsområder.
- Det kan være forberedelse til at håndtere klimaforandringer, alternativ energi og
oplevelsesøkonomi. Og inden for transportsektoren er der muligheder i forhold til den
fremtidige udvikling på transportområdet,
selv om det ser svært ud i øjeblikket, siger han. *
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Kvartalsvis opgørelse af AMU-aktivitet på fag
opgjort på efteruddannelsesudvalg og kalenderår
2004

2005

2006

2007

2008

18.388

20.936

38.599

34.356

43.673

157.348

175.434

214.713

231.199

301.139

1.636

1.926

1.428

IF & MI - Svejsning og fyringsteknik

22.800

31.267

21.750

19.367

24.186

Individuel kompetencevurdering

26.090

50.088

51.733

38.932

26.410

Industriens Fællesudvalg

70.108

74.053

80.726

108.084

128.154

Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-Kødbranchen

16.590

19.690

19.522

21.349

27.561

Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg

15.848

17.821

15.489

16.089

16.514

Metalindustriens Uddannelsesudvalg

29.500

27.986

23.918

22.171

24.322

4.966

28.638

30.190

30.777

35.961

20.406

22.920

23.137

17.132

20.050

9.923

11.091

14.117

13.395

14.107

62.162

66.471

60.491

66.414

80.624

2.153

2.366

967

663

1.472

Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser

134.859

64.269

35.550

11.624

10.895

Total

592.824

614.956

632.330

631.552

755.068

Bygge-/Anlægsområdet og -Industri
Efteruddannelsesudvalg for Laboranter og Industriens Teknikere
Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

47

ELIT & BAI Overgangsordning
ETIE & MI Rustfrit område

Pædagogiske Område og Social og Sundhedsområdet
ServiceErhvervenes Efteruddannelsesudvalg
Tekniske Installationer og Energi
Transporterhvervets UddannelsesRåd
Træets Efteruddannelser

Tabellen viser aktiviteten på AMU siden 2004 - fordelt på fagområder (efteruddannelsesudvalg).
Tallene fra 2012 dækker kun første halvår. Tallene for tredje kvartal ventes offentliggjort i slutningen af december.
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk) på baggrund af institutionernes indberetninger
til UNI•C Statistik & Analyse samt data fra Danmarks Statistik og ministeriets egne beregninger.
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skal jo have økonomien til at hænge sammen, siger Torben Pedersen.
Ikke kun landets seks AMU-centre mærker problemerne. Det gør man også på tekniske skoler med AMU-afdelinger som på
EUC Nordvestsjælland, hvor Jens Kronborg
er områdedirektør.
- Vi er under pres. Bliver taksterne ikke
ændret til det bedre, må vi gøre noget, hvilket for eksempel kunne være at hæve antallet af kursister på hvert hold, siger han.
Selv om nogle AMU-kurser giver underskud, er EUC Nordvestsjælland ikke holdt
op med at udbyde dem. Kommer der kun
få tilmeldinger til et kursus, vurderer man
den konkrete situation.
Der er nuancer. Men for alle skoler, der
udbyder AMU-kurser, er det samlede billede nogenlunde det samme, fastslår Lars
Bo Breddam, der er direktør på AMU Nordjylland.

- Uanset om det foregår på en fusioneret skole eller på et rent AMU-center, giver
AMU-delen underskud, siger han.
Fusioner på vej
Bliver der ikke ændret i betingelserne for
AMU-kurser, er det langt fra sikkert, at der
findes selvstændige AMU-centre om fem år.
- Jeg er meget i tvivl om det. Man kan
ikke blive ved med at have røde tal på bundlinjen år efter år. Det er i det hele taget et
problem at have et helt uddannelsesprogram, som giver underskud, siger Lars Bo
Breddam.
Mogens Jørgensen fra AMU Syd er enig:
- Vi tærer på egenkapitalen, fordi vi får
underskud år efter år. Men på et tidspunkt
stopper festen, og så kan vi ikke køre længere, siger han.
Konsekvensen bliver næppe, at man ikke
længere kan tage AMU-kurser i Nordjyl-

land, Sydjylland eller andre landsdele, vurderer Lars Bo Breddam. Han forudser, at
nogle af de selvstændige AMU-centre kommer til at indgå i fusioner.
Jens Kronborg fra EUC Nordvestsjælland bekræfter, at det kan være en vej til
at sikre skolerne.
- På en stor skole er der gynger og karruseller, og tingene går op og ned. For fem
år siden kunne man eksempelvis ikke tjene
penge på hhx og htx, hvilket man kan i dag.
Det er ikke statisk, så jo mere broget en
landhandel, man har, desto større mulighed
er der for at overleve, siger han.
Måske for mange udbydere
Uanset om skolerne er fusionerede eller ej,
er det et samfundsmæssigt problem, at de
ikke nødvendigvis udbyder, hvad arbejdsmarkedet har brug for, siger Lars Bo Breddam.
Har man for eksempel brug for et AMU-kur-
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2009

2010

2011

2012

61.625

57.984

41.423

32.834

464.365

476.746

282.943

134.873

31.514

26.907

16.670

10.758
13.527

60
40.782

46.025

50.378

160.788

121.806

69.915

33.477

31.954

30.298

22.037

11.258

25.290

36.085

22.065

12.071

33.730

30.796

24.667

12.234

48.907

59.818

61.081

35.101

26.374

25.300

24.289

10.717

23.324

24.781

16.995

9.716

93.734

105.278

74.771

44.085

1.714

1.479

945

561

12.523

10.285

7.813

5.035

1.056.627

1.053.648

715.992

366.247

sus i Nordjylland, er det ikke sikkert, man
kan få det. Og sådan er det også de fleste
andre steder i landet, forklarer han:
- I dag udbyder man det, der er nok efterspørgsel på. Vi kan ikke i alle tilfælde
sige, at vi gennemfører de kurser, arbejdsmarkedet har brug for. Hvis der for eksempel kun er syv deltagere, vil kurset blive annulleret og måske oprettet i 2013, beklager Lars Bo Breddam.
Direktøren anbefaler, at man fra centralt hold overvejer, om der simpelthen er
for mange udbydere af de enkelte kurser.
- Det nytter ikke, at der er mange udbudssteder, hvis kurserne bliver aflyst. På
nutidens arbejdsmarked er man nødt til at
være mobil, og derfor vil man også gerne
rejse efter efteruddannelse, siger Lars Bo
Breddam og medgiver, at føres forslaget
ud i livet, vil skoler eller dele af skoler lukke
som en konsekvens af det. *

Igen vækst
i AMU-kurser
Sidste år faldt antallet af kursister
på AMU-kurser drastisk. I 2012 er
der igen kommet gang i kurserne,
og skolerne melder om stigende
deltagelse. Stigningen er udelukkende
drevet af arbejdsløse, der igen kan få
seks ugers selvvalgt uddannelse.

E

fter et meget stille år er der kommet mere liv på landets AMUcentre. Sidste år mistede centrene hver tredje kursist i forhold til de to foregående år. I faktuelle tal var der 337.656 personer færre, der tog et AMU-kursus i 2011 i forhold til året forinden. Nu er udviklingen vendt, fortæller direktørerne på tre af
landets AMU-centre, der samstemmende forklarer, at stigningen
er drevet af de arbejdsløse.
Da Uddannelsesbladet havde direktørerne fra AMU Syd, AMUVest og AMU Nordjylland i telefonen, var de til møde med direktørerne fra landets øvrige AMU-centre, og de meldte om samme
tendens. Alle direktørerne oplyser også, at stigningen udelukkende er drevet af arbejdsledige.
Torben Pedersen, direktør for AMU-Vest i Esbjerg, gætter skråsikkert på, at samtlige AMU-centre har haft vækst hos de ledige i
2012. Det skyldes især, at regeringen som en af sine første gerninger fjernede det prisloft på seks ugers selvvalgt uddannelse
for arbejdsløse, som den tidligere regering havde indført. Det faktum, at jobcentre igen har fokus på, at uddannelse er en vej ud
ad ledighed, spiller også ind, mener han. Og så glæder han sig
over, at kursisterne vælger kurser med hjernen.
- De vælger uddannelser, som giver bedre muligheder for beskæftigelse. De prioriterer kurser, der kvalificerer til vindmølleindustrien og anden alternativ energi, men ikke til transportsektoren. Det er fornuftigt, siger han.
På EUC Nordvestsjælland er situationen lidt anderledes. Her
falder det samlede antal kursister fortsat. Antallet af ledige er
steget, men det modsvares af, at faldet af kursister i arbejde er
endnu højere, oplyser områdedirektør Jens Kronborg.
Nedgangen i antal kursister i beskæftigelse går igen på AMUcentrene.
- Vi forventer, at vi har oplevet en tilbagegang i aktivitet for de
beskæftige på syv til otte procent, når 2012 er slut. Det giver anledning til løftede øjenbryn, siger Torben Pedersen fra AMU-Vest. *
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29/10-2012

Overtid kan
veksles til 800 job

24/10-2012

Hvis regeringen ville, kunne der findes
over 800 nye job her og nu. Staten kan
nemlig skaffe 819 fuldtidsjob ved at afskaffe overarbejdet på erhvervsskolerne.
Dermed kunne regeringen give sin akutjob-pakke en kickstart med reelle job i
stedet for blot at røre rundt i gryden, mener
Uddannelsesforbundets formand.
Moderniseringsstyrelsen har opgjort, at
mange erhvervsskolelærere arbejder mellem 60 og 80 timer om ugen i årevis. Samlet set står erhvervsskolerne for 25 procent af alt overarbejde i staten, selv om
lærerne kun udgør 5,6 procent af statens
medarbejdere.
- Der er ingen tvivl om, at de mange
overarbejdstimer slider på lærerne, og
det går ud over kvaliteten af undervisningen. Men skolerne spekulerer i overarbejde i stedet for at ansætte flere lærere. De
tænker hverken på de ledige eller på de
lærere, der bliver overbelastet, siger Hanne Pontoppidan.

Elever, der har taget dele af deres uddannelse i skolepraktik, har et lige så højt fagligt niveau som de elever, der har været i praktik i en virksomhed - i hvert fald når
man ser på karaktererne ved de afsluttende prøver. Det viser en undersøgelse fra
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).
Elever, som har været i skolepraktik i mere end 30 procent af tiden, ligger omkring 0,7 karakterpoint lavere. På elektriker- og tømreruddannelserne er der slet
ikke forskel.
I nogle brancher kan det dog være sværere for skolepraktikelever at få job efter endt uddannelse. Det gælder især for bygningsmalere, mens der ikke er nogen
væsentlig forskel hos elektrikere, murere og tandklinikassistenter.

Skolepraktik er et godt alternativ

16/10-2012

AMU-kurser giver bonus på lønchecken
Ansatte, som har været på AMU-kursus, får mere i løn og finder oftere nyt arbejde end deres kolleger, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE). Ufaglærte får op til 7000 kroner mere om året, og faglærte får omkring
3000 kroner mere.

19/10-2012

17/10-2012

Krisen skader
arbejdsmiljøet

Nye initiativer skal hjælpe ordblinde

Den økonomiske krise går ud over trivslen på jobbet. Usikkerheden på jobmarkedet får mange til at blive på en arbejdsplads,
selv om det psykiske arbejdsmiljø er blevet værre, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) og tal fra Det
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
I 2010 var næsten hver tredje dansker bange for at miste sit arbejde, mens det i 2005 kun var lidt under hver femte.

Regeringen og Enhedslisten afsatte sidste år 25 millioner
kroner til bedre forhold for ordblinde. Nu er pengene fordelt
og går blandt andet til gratis it-programmer, bedre uddannelse til medarbejdere i a-kasser og på jobcentre og en oplysningskampagne om ordblindhed.
- Hvis man ikke kan stave, kan det være svært at søge job.
Derfor skal medarbejdere i a-kasser og jobcentre have mere
uddannelse i mulighederne for hjælpemidler og undervisning,
siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

14194

30 dages
gratis
prøveadgang

Dansk som andetsprog

Let at gå til
i studiecenter
eller hjemme

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

✓

Så lad kursisterne forberede sig på modultest.dk!

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

Kr. 3999,-

ex. moms, afhængig af skolens størrelse.

Bestil gratis prøvelogin direkte
på modultest.dk

- veje til viden
gyldendal-uddannelse.dk • tlf. 33 75 55 60
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Er du OK?
De fleste danskere aner ikke, hvad en fagforening
laver. Det skal en ny kampagne fortælle dem.
{ A f Lu c a s Vag n E n g ell }

løn
barsel
pension
ekstra ferie
uddannelse

Er du OK?
Det er OK at have en overenskomst. Den sikrer dig en ordentlig
løn og gode pensionsforhold. Den skaffer dig ekstra feriedage
og løn under barsel. Den giver dig mulighed for efteruddannelse
og meget mere.
Det er din fagforening, der forhandler overenskomsterne på plads
og giver dig et stærkt fagligt fællesskab, så du er OK.
Test din OK-viden på ErDuOK.dk – og vind en ferierejse.

Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber

LO og FTF er de to store hovedorganisationer for lønmodtagere i Danmark. LO og FTF har knap 100 medlemsorganisationer og taler på vegne af godt
1,5 millioner lønmodtagere. Vi går nu i gang med en treårig oplysningsindsats om, hvorfor det giver mening at være medlem af en fagforening.

T

re ud af fire danskere tror, at det er
Folketinget, der lovgiver om mindsteløn. Og omkring halvdelen ved ikke,
at det er fagforeningerne, der ved overenskomstforhandlinger med arbejdsgiverne forhandler løn, barselsorlov, pension, efteruddannelse og ferie for lønmodtagerne. Værst
står det til blandt de 20-40-årige.
Det viser en undersøgelse, som LO har
fået foretaget. Og det er baggrunden for
en ny stor kampagne fra store dele af fagbevægelsen - herunder Uddannelsesforbundet. Kampagnen blev skudt i gang i
begyndelsen af november og vil løbe over
de næste tre år.
Gennem annoncer, Facebook-sider,
tegnefilm, badges, foldere, hjemmesider
og meget mere vil de faglige organisationer oplyse borgerne om, hvad det er, fagbevægelsen laver.
- Vi skal blive bedre til at forklare, hvad
fagbevægelsen sikrer medlemmerne. Når
jeg kommer ud til især vores yngre medlemmer, så ved de ikke rigtigt, hvorfor fagbevægelsen er til. Men vi forhandler alt det,
som vi alle sammen elsker: løn, ferie, pension, barsel og efteruddannelse, siger FTF's
formand Bente Sorgenfrey.
Kampagnen har overskriften "Er du OK?",
og det er FTF og LO, der sammen står for
at koordinere kampagnen og producere de
generelle materialer. Uddannelsesforbundet har besluttet at deltage i kampagnen,
så i de kommende år vil du se kampagnens
logoer på forskellige materialer fra forbundet: brevpapir, kursusprogrammer, hvervepjecer, hjemmeside og meget mere.
Uddannelsesforbundets lokale foreninger, klubber, sektioner, grupper og faglige
sammenslutninger kan få kampagne-logoer
med mere via sekretariatet. Nærmere besked kommer blandt andet via TR-Posten.
Læs mere på ErDuOK.dk - du kan også linke til
den via uddannelsesforbundet.dk

TiL DanskunDerVisningen

Begyndersystem
På vej til dansk – trin for trin
Grundbog med cd-rom (for trin 1)
Af Lisbet Thorborg & Mayanna J. Riis
Kr. 265,00 (ISBN 978-87-91909-10-8)

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

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

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

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

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

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

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

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

Alle bøger er velegnede ved: klasseundervisning, differentieret undervisning, selvstændigt
arbejde, gruppe- eller pararbejde.
Læs mere om bøgerne på www.synope.dk

Breve/skriftlig fremstilling

Skolelicenser fås til brug i sproglaboratorium / IT-værksted.
Alle priser er ekskl. moms og levering.

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

Breve trin for trin 2
Formelle breve og læserbreve
Kr. 168,00 (ISBN 978-87-91909-00-9)
Randager 90, 2620 Albertslund
7020 2810, forlaget@synope.dk
www.synope.dk
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Timetallets
tyranni eller
det grænseløse
arbejde
Udvikling eller beskyttelse. Det er to
paradigmer, der skal vælges mellem, når det
handler om fremtidens lærerarbejde. Det valg er
nemlig også et valg mellem det standardiserede
og det grænseløse arbejde.
{ A f S i g n e Lu kow s k i - te g n i n g n i el s p o u l s e n }

H

vilken retning bevæger vi os i, når
det gælder arbejde? Er vi på vej
mod mere kontrol og mere topstyring, eller får den enkelte mere frihed til at
tilrettelægge sine arbejdsopgaver og måden, de udføres på? Og hvilke konsekvenser har det?
Lektor Henrik Lambrecht Lund fra Roskilde Universitet forsker i arbejdsliv og arbejdstid, og ifølge ham findes der to grundlæggende spor i arbejdets udvikling: det
standardiserende spor og det grænseløse
spor. Det standardiserende spor er kendetegnet ved at være styret af It-teknologi og
de muligheder, teknologien giver for arbejdsdeling, kvalitetsstyring og øget overvågning.

uddannelsesbladet 11-12

- Det helt klassiske eksempel er samlebåndsarbejde, hvor tempoet og rytmen
i høj grad er teknologistyret. Man taler tit
om det standardiserende spor som noget,
der tilhørte industrisamfundet, og som vi
nu har forladt, men det er ikke rigtigt. Det
findes stadig mange steder i dag, for eksempel i New Public Management, sagde
Henrik Lambrecht Lund til ... tillidsrepræsentanter fra erhvervsskolerne, da de i september mødtes til det halvårlige formandsmøde, der havde arbejdstid som gennemgående tema.
Det grænseløse spor har derimod ifølge
Henrik Lambrecht Lund fokus på de menneskelige ressourcer, selvledelse, fleksibilitet,
kreativitet og passion. Det kender man for
eksempel fra reklamebureauer, hvor kreativitet og ideudvikling er i højsædet.
To forskellige rytmer
Selv om der er tale om to meget forskellige
udviklingsspor, vil lærere tit opleve, at sporene reelt flyder sammen i deres arbejde.
Selvledelse bliver måske kombineret med
ledelseskontrol, så man selv har mulighed
for at tilrettelægge arbejdet, men skal leve
op til nogle fastsatte mål. Frihed til at bestemme, hvor og hvornår arbejdet udføres,
kombineres med stramme deadlines, målstyring og højere effektivitetskrav. Og så videre.
- Når man kombinerer de to spor, er det
i princippet det samme som at danse til to
forskellige rytmer på samme tid. Det kan
man som bekendt ikke, og derfor kan det
være svært at finde mening i arbejdet og
finde ud af, hvad der er den rigtige adfærd.
Skal man prioritere de opgaver, som man
bliver målt på, eller de opgaver, som man synes er vigtigst? spurgte Henrik Lambrecht
Lund og fortsatte:
- Vi taler meget om, at arbejdet skal være
værdistyret, og bruger meget tid på at tale
om vores fælles værdier, vores fælles mål,
og hvordan vi får en god arbejdsplads. Men
samtidig er der typisk et ledelsesspor, som
laver en masse regelsæt og standarder, og
de to ting harmonerer ikke.
Frihed er godt – og ondt
Umiddelbart tyder det på, at man er nødt til
at vælge enten det ene eller det andet spor.

Og det er svært at forestille sig en lærer,
som vil sige ja til mere kontrol, mere kvalitetsstyring og flere målsætninger, der er
fastlagt af ledelsen. Tendensen er da også,
at lærerarbejdet har bevæget sig mere i
retning af det grænseløse. Men er det lykken med endnu mere selvledelse, fleksibilitet og autonomi?
Henrik Lambrecht Lund har lavet casestudier på to folkeskoler, som er kendetegnet ved at have en meget stærk udviklingskultur, og hvor lærerne arbejder i selvstyrende team med en høj grad af frihed i
planlægningen og gennemførelsen af undervisningen. Der er mulighed for at prøve
mange forskellige ting af, sætte nye projekter i gang løbende og rig mulighed for
at få indflydelse på eget arbejde. Men der
er en bagside.
- Når der er meget fokus på udvikling,
så skal man starte fra bunden hver gang.
Det betyder, at rutinerne og vanerne træder
i baggrunden, og der opstår et enormt behov for koordinering og planlægning. Lærerne oplever, at teamorganiseringen bliver en tidsrøver; man kan altid diskutere
mere. Alle pauserne bliver fyldt ud med
ad hoc-møder, og der er ikke længere noget pusterum.
- De mange møder skaber frustrationer,
men ingen kan sige, hvad der kan skæres
væk. Der opstår mangel på tid, og opgaver som kræver koncentration og fordybelse, bliver hele tiden skubbet foran. Der
kommer enormt mange afbrydelser og forstyrrelser, og det skaber nogle ujævne arbejdsrytmer. Man får ikke mulighed for at
afslutte dagen på en ordentlig måde, men
flygter ud ad døren for at komme hjem og
forberede sig.
De to casestudier viser, at selv om lærerne har meget indflydelse på deres eget
arbejde og mange udviklingsmuligheder,
så oplever de også, at arbejdet stiller større
krav til dem, og de har svært ved at balancere deres arbejdsliv med familielivet. Lærerne er glade og tilfredse, men hårdt belastede - og de brænder hurtigt ud.
- I denne situation bliver tiden en del af
arbejdets kerne. Det at kunne håndtere tiden, skrive e-mails, give beskeder og facilitere møder og processer bliver synonymt

med at lykkes i arbejdet. Selvledelse ligger ikke ved siden af arbejdet, men bliver
selve arbejdet.
Beskyttelse eller udvikling
Hvis fremtidens lærerarbejde fortsætter ud af samme spor, er der behov for at
finde løsninger på nogle af de udfordringer,
det bringer med sig. Hvilke løsninger man
vælger, afhænger ifølge Henrik Lambrecht
Lund af, hvilket paradigme, man bekender
sig til: beskyttelsesparadigmet eller udviklingsparadigmet.
- Skolen kan vælge at beskytte lærerne
ved at insistere på, at alt arbejde skal foregå
på skolen i tidsrummet fra ni til fem. Man
kan for eksempel indføre telefontid og kontortid, så lærerne ikke er tilgængelige hele
tiden, og man kan holde kollektive pauser,
som er reelle pauser. På overenskomstniveau kan man insistere på stærke arbejdstidsregler og klare faggrænser, høj overtidsbetaling og lange opsigelsesvarsler.
- Vælger man udviklingsparadigmet, kan
skolen sørge for en hverdag med velkendte
rytmer og vaner, supervision på håndteringen af tidsrøvere, og plads til at diskutere
skolens mere langsigtede udvikling, så lærerne ser en fælles mening med arbejdet.
På overenskomstniveauet kan man eksempelvis operere med mange flere rammeaftaler og overenskomster med flere fritvalgs-ordninger.
- Hvordan det bliver fremadrettet, er svært
at sige. Det er i høj grad også et spørgsmål
om, hvordan vi vælger, at det skal være. Vil
– og tør – vi udviklingen? Der er ingen tvivl
om, at vi vil se mange flere arbejdspladser
trække i retning af det grænseløse udviklingsspor i fremtiden. Det kan give de ansatte mere frihed og mere indflydelse på
deres arbejde. Men hvis man har en dårlig
arbejdsgiver, så kan det også være skide
farligt! *

Henrik Lambrecht Lund er lektor ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitet.
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kort NYT

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

Korte aftaler presser unge lærlinge
Den økonomiske usikkerhed ved korte praktikaftaler presser unge lærlinge til farligt arbejde og gratis overarbejde. Det viser rundspørge
blandt lærlinge på korte uddannelsesaftaler.
Knap hver anden lærling på en kort uddannelsesaftale føler sig presset af, at praktikpladsen ofte skal forlænges. Frygten for at skulle
fortsætte på skolepraktik, hvor lønnen er næsten halveret, fylder meget hos de unge, viser
en rundspørge, som Fagbladet 3F har foretaget blandt københavnske lærlinge på korte uddannelsesaftaler.
På grund af krisen vælger mange arbejdsgivere kun at tage lærlinge på korte aftaler i

stedet for at lave aftaler for hele læretiden.
3400 unge er i gang på en kort uddannelsesaftale. Ordningen skal få flere virksomheder til
at tage lærlinge, men det har store økonomiske og personlige omkostninger for de unge.
Mere end hver tredje siger, at de har svært
ved at sige nej til gratis eller farligt arbejde,
fordi de gerne vil gøre et godt indtryk på deres chef.
Kun 13 procent synes, at de korte aftaler
er gode, mens resten hellere ville have en fast
praktikplads under hele uddannelsen.
- Det er helt urimeligt, at så mange unge
bliver udsat for økonomisk usikkerhed. Har

Nyheder

man først gennemført et praktikforhold, bør
man være sikret samme indkomst i virksomhedspraktik og skolepraktik, mener Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO).
Men det mener arbejdsgiverne ikke. I
Dansk Byggeri mener man, at det skal kunne
betale sig at finde en praktikplads i en virksomhed.

Ny udgave
Opmåling for
bygningsmalere
Skolepris 176,00
Varenr. 31057-1

Nyhed
Grundlæggende
vagt
Skolepris 64,00
Varenr. 111054-1

Nyhed
Apps programmering
Skolepris 124,80
Varenr. 121007-1

Nyhed
Det
professionelle
køkken
Skolepris 264,00
Varenr. 111021-1
Ny udgave
Arbejdsmiljø og
sikkerhed
Skolepris 80,00
Varenr. 31205-1

Se mere &
bestil på

ef.dk

Ny udgave
Rengøring
Skolepris 120,00
Varenr. 61013-1

Skolepriser ekskl. moms og forsendelse.
Der tages forbehold for prisstigning og trykfejl.

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.

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

GF er kåret som testvinder af Søndagsavisens pristjek 2012.
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En ekstra lærer
gør en forskel
Med to lærere på
holdet er det nemmere
at løse konflikter,
uden at det går ud
over undervisningen.
Kursisterne får et
tættere forhold til deres
lærere, og det er med
til at fastholde dem i
uddannelsen.
{ A f S i g n e Lu kow s k i Foto : J o na s A h l st r ø m }

P

å Kolding HF og VUC er Hold 1 i
gang med dansk på avu-niveau. Kursisterne øver sig i navneordenes bøjning. Hvad hedder knæ i bestemt flertal:
alle knæ eller alle knæene? Nogle diskuterer lystigt med sidemanden, mens andre
har musik i ørerne for ikke at blive distraheret af støjen i lokalet.
- Har I styr på systemet? spørger lærer
Susanne Overby lidt efter.
- Hvad er det for et system? Vi skriver
bare, lyder det fra en af pigerne på holdet.
Mens kursisterne arbejder, går lærerne
rundt ved bordene og hjælper dem, der har
brug for det. Lærerne – for der er nemlig
ikke bare én. Hold 1 har to lærere i alle timer med Susanne Overby som den gennemgående person i både dansk, matematik og engelsk. Med to lærere er det nemmere at nå rundt til alle, og ingen skal sidde
og vente i lang tid på at komme videre. Det
er kursisterne glade for.
- Jeg synes, at to lærere er meget bedre
end en, for så har alle mulighed for at få
hjælp, siger kursist Rasmus Schøsler.
Hurtig udrykning tager tid
Det at kunne nå hurtigere rundt til kursisterne er dog ikke den primære årsag til, at
skolen har valgt at sætte to lærere på Hold

I foråret 2012 fik Susanne Overby, Hanne Petersen, Thorkild Hansen
og Mette Ulrich Kolding
Kommunes pris ”Uddannelse for alle” for deres
arbejde med Hold 1.

1. Holdet består typisk af kursister, som har
det svært enten fagligt eller socialt. Mange
har haft meget dårlige skoleoplevelser tidligere, og flere af kursisterne har diagnoser. Der er ofte konflikter i klassen, og de
skal løses, inden undervisningen overhovedet kan komme i gang.
- Det er nogle meget søde unge med
meget store problemer. Mange af dem er
slet ikke skoleparate, så de skal bruge et år
på bare at vænne sig til at gå i skole igen.
Og det er alt muligt andet end undervisningen, som fylder i deres hoveder, så jeg
bruger meget tid på det, vi kalder "ambulance-tjeneste". Jeg rykker hurtigt ud, hvis
jeg kan mærke, at en kursist har brug for
at snakke, siger Susanne Overby, som har
undervist på Hold 1 i mange år.
Men al den tid på gangen gik fra undervisningen og de andre kursister. Susanne Overby
gik derfor til sin leder og spurgte, om ikke der
kunne kobles to lærere på holdet. Så kunne
undervisningen fortsætte, selv om hun var nødt
til at gå uden for med en kursist.
Forkælet ordning
I 2011 fik Kolding HF og VUC penge fra EU
til et forsøg med tolærerordning på Hold 1.
Ordningen kørte frem til jul sidste år og
var så stor en succes, at skolen besluttede

Kursisterne på Hold 1 er typisk mellem 17-25 år, en meget stor gruppe er mellem 18-20. I år er
der 28 kursister på danskholdet og lidt færre på matematik og engelsk. De fleste har alle tre fag.

Susanne Overby

selv at finansiere ordningen fra dette skoleår. Og selv om det måske lyder som en
forkælet ordning, så er der god økonomi i
det, lyder det fra skolens uddannelseschef,
Henrik Saul.
- Der er nogle, som ryster på hovedet,
når de hører om det, for de ikke kan forestille sig, at det kan være rentabelt. Men vi
får jo taxametertilskud for hver kursist, der
gennemfører, så der skal i virkeligheden ikke
så mange flere igennem for at kunne betale
for den ekstra lærer, siger han.
Selv om ordningen kun kørte et halvt
år i første omgang, kunne skolen konstatere, at der var flere af kursisterne på Hold
1 som gennemførte sidste år, end der tidligere har været. Så ordningen har allerede
haft en effekt på frafaldet.
Teamsamarbejde er en luksus
Teamet omkring Hold 1 består nu af fire
lærere, som arbejder tæt sammen. Det er
nødvendigt, for at alle hele tiden har føling
med, hvor den enkelte kursist er henne både
socialt og fagligt. De holder fælles møder
hver mandag morgen og er i løbende kontakt via e-mail. Og parløbet med en anden
lærer i selve undervisningen er de meget
glade for.
- Jeg synes, det er enormt spændende

at være to. Det er en luksus at have en at
sparre med og udfordrende at udvikle undervisningsforløb sammen, siger Hanne
Petersen, som underviser Hold 1 i dansk.
- Kvaliteten i at arbejde i team er enormt
stor. Susanne og jeg har for eksempel hver
sin måde at se tingene på, og det er en stor
fordel for kursisterne, supplerer matematiklærer Thorkild Hansen.
Også uddannelseschefen ser mange
fordele ved tolærerordningen.
- Lærerne får mulighed for at se kursisterne på en anden måde, og samarbejdet
med en anden lærer gør, at de også kan se
og få udfordret deres egen faglighed. Samtidig giver ordningen mulighed for at skabe
nogle relationer mellem kursister og lærere,
som i høj grad er med til at fastholde kursisterne, siger Henrik Saul.
Hvis man tror, at ordningen giver lærerne mulighed for at være mere eksperimenterende i deres undervisning, tager
man imidlertid fejl.
- Vi vil gerne prøve mange spændende
ting af, men det lykkes ikke. Kursisterne kan
ikke løse opgaver, der er for løst formulerede eller eksperimenterende. Vi er nødt
til at være meget stringente, så det er lidt
tilbage til "den gamle skole", fortæller Susanne Overby. *

Lærerne spiser på skift morgenmad med kursisterne tre gange om ugen og
ringer dagligt og vækker de kursister, som har behov for det. Susanne Overby sender sms’er til kursister, som ikke dukker op til undervisningen, og følger op med telefonopkald, hvis det er nødvendigt. Kursisterne kan skrive direkte til lærerne døgnet rundt, hvis de har behov for det.

Susanne Overby er teamkoordinator og gennemgående
person i alle timer. I øjeblikket underviser hun alene i
engelsk, da det fjerde medlem af teamet netop er gået på
barsel. Skolen arbejder på at finde en erstatning, så kursisterne fortsat har to lærere i alle fag.

Hanne Petersen

Thorkild Hansen

ll

Pausen

Døde kendisser tjener kassen
Det er ikke alle "langtidsledige", der er i
fare for at miste deres indtægt. Mange berømtheder tjener rigtig mange penge, selv
om de døde for mange år siden. Det amerikanske magasin Forbes har offentliggjort
årets liste over de 13 mest indtjenende ånder i det forgangne år (halloween 2011 til
halloween 2012):
1. Elizabeth Taylor, skuespiller, død 2011,
79 år: 1218 mio. kr.
2. Michael Jackson, sanger, død 2009, 50
år: 841 mio. kr.
3. Elvis Presley, sanger, død 1977, 42 år:
319 mio. kr.

4. Charles M. Schulz, tegner (Radiserne),
død 2000, 77 år: 215 mio. kr.
5. Bob Marley, musiker (reggae), død 1981,
36 år: 99 mio. kr.
6. John Lennon, musiker (Beatles), død
1980, 40 år: 70 mio. kr.
7. Marilyn Monroe, skuespiller, død 1962,
36 år: 58 mio. kr.
8. Albert Einstein, fysiker, død 1955, 76
år: 58 mio. kr.
9. Theodor Geisel, forfatter (børnebøger),
død 1991, 87 år: 52 mio. kr.
10. Steve McQueen, skuespiller, død 1980,
50 år: 46 mio. kr.
11. Bettie Page, skuespiller (pin up), død

2008, 85 år: 46 mio. kr.
12. Richard Rogers, sangskriver (Rogers
& Hammerstein), død 1979, 77 år: 35
mio. kr.
13. George Harrison, musiker (Beatles),
død 2001, 58 år: 32 mio. kr.
Liz Taylor topper årets liste, fordi hendes
smykker og kunst blev solgt på auktion for
lidt over en milliard kroner i det forgangne
år. Blandt andet gik en Van Gogh for 143
millioner kroner. *

Løsningen kan ses på www.uddannelsesforbundet.dk
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Udviklingen på AMU er kritisk, fordi man ikke vil (efter)uddanne arbejdsstyrken,
så kompetencerne passer til fremtidens behov.

Sudoku LET

Sudoku svær

Løsningerne kan ses på www.uddannelsesforbundet.dk
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5 ØMMe pUnKTer
De fleste får indimellem ondt i ryg, skulder eller nakke. Her er fem ømme
punkter at arbejde med, når I vil skabe god fysisk trivsel på arbejdspladsen.

1

Hold kroppen i gang. Det er ikke farligt at bruge de muskler,
der gør ondt. Tværtimod. De får det bedre af at blive brugt.

2

det nytter at forebygge. Organiser arbejdet, indret arbejdspladsen, instruer hinanden
og brug hjælpemidler – også når det ikke gør ondt. Så kroppen bruges fornuftigt.

3

lav øvelser. Få minutters træning tre gange om ugen
kan være nok. Træn gerne sammen med nogle kolleger.

4

skab balance mellem job og krop. Det kan gøre ondt, hvis jobbet stiller større krav,
end kroppen kan klare. Balancen skabes ved at justere opgaverne og styrke kroppen.

5

god fysisk trivsel er et fælles ansvar. Aftal med ledelse, kolleger og arbejdsmiljørepræsentant, hvordan I sammen forebygger og håndterer smerter i muskler og led.

Bevæg dig ind på jobogkrop.dk
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Minister fik læst og
påskrevet af ordblinde

En gruppe ledige
ordblinde besluttede sig
for at skrive et brev til
undervisningsministeren
og forklare, hvordan de
oplever at blive svigtet af
arbejdsløshedssystemet.
Det medførte en invitation
fra ministeren – og et
kvantespring i kursisternes
personlige udvikling.

{ A F H E I D I K V ISTG A A R D G ÜT T L E R – f oto : p r i vat }

A

t være ordblind og ledig er ikke
ensbetydende med, at man er
dum og doven!
Det var det klare budskab, da en lille
gruppe ledige ordblinde mødte børneog undervisningsminister Christine Antorini (S) på Christiansborg i starten af
september.
Inden kursisterne fra Ordskolen nåede dertil, havde de sagt netop det til
hinanden. De var trætte af at blive dunket i hovedet og følte, de blev sat i bås af

samfundet som nogle, der ikke gad. Gad
arbejde, gad søge job, gad uddanne sig.
Ordskolen er et intensivt ordblindekursus hos AOF Center Sjælland Syd,
og deres lærer, Karin Buckle, fik en idé.
- Jeg blev lidt træt af at høre på offerrollen, fordi jeg ved, at de simpelthen er så seje. Derfor fik de til opgave
at skrive et brev til ministeren.
Kursisterne arbejdede med det otte
sider lange brev i en måned, og det var
en kæmpe udfordring i sig selv for en
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gruppe mennesker, hvis fælles erfaring
med at udtrykke sig skriftligt var præget af nederlag.
Men sammen med Karin Buckle fik
kursisterne både formuleret, hvordan de
oplever ordblindhed, hvad der har hjulpet dem videre, nogle livshistorier og en
række gode råd til ministeren. Da det var
færdigt, fik de et andet hold af ordblinde
til at læse og give feedback.
- Deres kommentar var: ”I må love at
sende det, for det taler for os alle”, fortæller Karin Buckle. Og med det fandt
kursisterne det sidste mod til rent faktisk også at sende brevet.
Til kaffe på Christiansborg
Men overraskelsen var stor, da der midt
i sommerferien kom svar tilbage, hvor
kursisterne blev inviteret til møde med
ministeren. De var jublende glade – og
frygteligt nervøse. Men mødet var en stor
succes ifølge kursisterne.
Størst indtryk gjorde det, at Christine
Antorini lyttede så engageret og skrev
noter. Til det, de sagde. Det er ifølge Karin Buckle noget, som kursisterne har talt
meget om efterfølgende.
- Det er simpelthen en sejr uden lige
for dem, at de havde noget at komme
med, som hun ikke var bevidst om. Det
har givet kursisterne en psykologisk effekt uden sidestykke.
Vi har gjort en forskel
Christine Antorini lovede under mødet, at
hun ville tage deres råd med til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S)
og forsøge at få systemerne til at tale
bedre sammen.

Men det var ikke alt, hvad kursisterne
fik ud af mødet. Her fortalte ministeren
nemlig også, at regeringen vil indføre en
test for folkeskolens allermindste, der skal
afsløre, om en kursist vil udvikle læsevanskeligheder eller decideret ordblindhed. Antorini lovede kursisterne, at regeringen vil arbejde for at få indført de test
i folkeskolen inden for halvandets års tid,
så børn helt ned i 0. klasse skal testes
for ordblindhed.
De konkrete løfter fra ministeren
gjorde indtryk på kursisterne.
- Jeg var helt høj bagefter. Vi må
have skrevet noget, der virkelig ramte
plet, og det er vildt fedt, at vi har været
med til at gøre en forskel, siger Simone
Hybschmann.
Også Karin Buckle er glad for, at hun
fik ideen med brevet, for det har betydet
alverden for kursisterne.
- Vi opererer efter begrebet øvelse
gør mester. Men nogle gange kan én
mesterlig øvelse være det, der skal til.
Kursisterne – og deres underviser –
helmer dog ikke her. Nu planlægger de
at holde foredrag for jobcentrene om det
at være ordblind og lede efter job. Og så
får Christine Antorini ikke lov til at løbe
fra løfterne.
- Vi skal også lige følge op på, om hun
har talt med beskæftigelsesministeren,
lyder det samstemmigt fra kursisterne.
For selv om vi er ordblinde, kan vi godt
bidrage til samfundet. Vi skal bare have
en håndsrækning. *

Simone
Hybschmann,
21 år
Hvad har du syntes om forløbet?
- Det har været meget positivt at være
med til at gøre noget aktivt for, at andre ikke skal stå i samme situation som
jeg. Jeg fik først diagnosen ordblind, da
jeg var 17, og indtil da havde jeg bare
fået stemplet ”dum elev”.
Hvad håbede du at opnå?
- At få fortalt hende, hvordan vi oplever det.
Hvad har du fået ud af det?
- Jeg er stolt. Det er ikke hver dag, man
møder en minister. Og jeg har lært, at
ting, som umiddelbart forekommer
skræmmende, ikke altid er det. Hvis
jeg kan gå ind og tale med hende, så
kan jeg klare hele verden. *
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Pia
Krygermeier,
42 år

Linda
Wagner,
45 år

Barbara
Baldvinsson,
27 år

Hvad har du syntes om forløbet?
- Det har været en udfordring. Jeg
skulle for eksempel beskrive min skolegang, og det var svært og rippede
op i nogle gamle sår. Så det var ikke
rart, men lærerigt.

Hvad har du syntes om forløbet?
- Forarbejdet har været rigtig svært.
Jeg var 35, før jeg fik diagnosen, og
jeg har fået mange nederlag på grund
af mit handicap, så det gjorde ondt at
skrive min livshistorie. Men det har rykket mig rigtig meget.

Hvad har du syntes om forløbet?
- Det har været spændende og helt anderledes. Og det har været fedt, fordi
nu gjorde vi noget.

Hvad håbede du at opnå?
- Jeg har selv børn, og jeg vil give alt
for, at de får den hjælp, jeg ikke fik. Så
mange børn går tabt. Min datter får
ekstraundervisning. Den hjælper ikke,
og hun føler, den stempler hende. Jeg
kan hjælpe min datter, fordi jeg går på
dette hold nu – men det burde være
alle børn, som fik hjælp. Og det vil jeg
bare så gerne være med til at ændre på.
Hvad har du fået ud af det?
- Mit selvværd er vokset helt vildt. At
sidde over for ministeren, det er simpelthen så stort, når man bare er vant
til at være ordblind. Det er det største,
jeg har oplevet, bortset fra at få børn.
Og så har jeg lært, at jeg kan formidle
mit budskab – oven i købet over for en
minister. Det kan jeg bruge, når jeg skal
til eksamen. Hvis jeg kan klare det, kan
jeg også klare at tage en ny uddannelse
– og få gode karakterer. *

Hvad håbede du at opnå?
- Jeg ville gerne vise, hvad det betyder,
når ens ordblindhed bliver opdaget så
sent. Det var hun også ret rystet over
at høre, for det gør en stor forskel, hvor
tidligt man får hjælp.
Hvad har du fået ud af det?
- Selv om det var svært, så gav det mig
meget. Det er en sejr at været nået hertil. Jeg har lært, at jeg kan jo godt. Og
det har givet mig lyst til at skrive mere. *

Hvad håbede du at opnå?
- At gøre en forskel, så andre kan få
den hjælp, de har brug for Jeg kan godt
stave og skrive, så ingen har troet på
min følelse af at være ordblind, selv om
jeg har svært ved at læse og formulere mig. Derfor er det først nu, at jeg
får den hjælp, jeg har brug for.
Hvad har du fået ud af det?
- Jeg ved nu, at jeg godt kan formulere mig. Og jeg har været med til at
gøre noget. *

Uddrag af kursisternes råd:
	Som ordblind har man ret til en it-rygsæk, hvis man er i arbejde eller under uddannelse,
men hvis man er ledig sparer mange kommuner dette hjælpemiddel væk. Vi foreslår, at man
får ret til it-rygsæk uanset beskæftigelsesgrad.
	Man skal have undervisning i at bruge rygsækken, det sker ikke altid nu.
	Studievejledere og jobcentre bør have udvidet deres kendskab til ordblinde, hjælpemidler
og eksamensbetingelser – lærere skal efteruddannes, så de kan afdække vores læringsbehov og tilrettelægge ud fra dette.
	Ordblinde, som er på kursus i at bekæmpe deres handicap, bør slippe for at skulle skrive jobansøgninger, mens de er på kursus.
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LÆSERNE SKRIVER

Af Anders Harbo Andersen
formand for eud-læsevejlederforeningen

Voksende krav til læseog skrivefærdigheder på
erhvervsuddannelserne
STØRSTEDELEN AF DE danske erhvervsskoler har nu fået etableret en velfungerende læsevejlederfunktion i overensstemmelse med lovkravene fra december 2010.
Og ordningen virker.
Læsevejlederne arbejder i dag typisk
med at afdække elevernes behov, så de kan
styrke deres læse- og skrivefaglige kompetencer i uddannelsen. Desuden giver læsevejlederne studie-, læse- og skriveteknisk
støtte til de elever, som har et behov for at
få styrket deres kompetencer på området.
Erfaringerne viser, at læsevejlederne er
i god kontakt med faglærerne for at vejlede
omkring den måde, det faglige stof kan formidles til eleverne på. Det drejer sig om udformningen af undervisningsmaterialet, måden det bliver serveret på, og hvordan tilgængeligheden til materialet er. Men også
forståelsen af begrebet gråzonesprog har

en væsentlig betydning og har været diskuteret mellem faglærere og læsevejledere
(jf. Uddannelsesbladet nr. 10, oktober 2012:
Alle lærere er sproglærere).
ELEVER, SOM HAR behov for kompenserende hjælpemidler som oplæsnings- og
skrivestøtteværktøjer, bliver ligeledes tilgodeset af læsevejlederne. Det er et område, som tiltrækker sig megen opmærksomhed gennem den nuværende ordning
med SPS-støtteforanstaltninger (specialpædagogisk støtte, red.), og der bruges
mange ressourcer på at supervisere støtten til denne gruppe.
Disse ressourcer går ofte fra den tid, læsevejlederne ellers kunne bruge på styrkelse
af danskniveauet generelt på erhvervsuddannelserne. Det er ikke kun afkodningsvanskeligheder, der er problemet, det er oftere

læseforståelsen, det kniber med. Eleverne
er ofte uvante med at læse, og de faglige
tekster kræver en vis rutine i at læse, for
at de kan uddrage det væsentlige, og for
at de kan fastholde det læste.
ELEVER MED ORDBLINDEVANSKELIGHEDER, der kommer direkte fra folkeskolen til
en erhvervsuddannelse, har ofte et dårligt
kendskab til oplæsnings- og skrivestøtteprogrammer og skal derfor sættes grundigt ind i at benytte programmerne. Det er
de ofte ikke særligt motiverede for, og det
er ofte en ekstra belastning for dem i forhold til også at skulle starte på en helt ny
uddannelse. Ny uddannelse og ny teknik
er ikke en god kombination.
Der er nogle, som har den holdning, at
det er usmart at slæbe rundt på en ordblinderygsæk. Omvendt er elever, der kommer
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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.

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

XXXKSELtHSVQQFS!KSELt5MG86 18 42 88

fra efterskoler (ofte ordblindeefterskoler),
i højere grad klædt på til at kunne benytte
sig af læse- og skrivetekniske hjælpemidler.
De er motiverede, og de har ofte en teknisk
viden om, hvordan de benytter hjælpemidlerne. Det har stor betydning for, hvor lang
tid vi som læsevejledere skal bruge på at
få elever med ordblindevanskeligheder til
at kunne blive selvhjulpne med kompenserende hjælpemidler.
En undersøgelse gennemført af eudlæsevejlederforeningen viser, at en del erhvervsskoler har formuleret en handlingsplan for læsevejlederarbejdet, og man har
også lavet en funktionsbeskrivelse af læsevejlederens arbejde.
Der tegner sig et billede af, at opgaverne
for læsevejlederne løses bedst, hvor læsevejlederne er i en god dialog med skolens

ledelse, og hvor der foreligger en grundigt
udarbejdet læsehandlingsplan med funktionsbeskrivelse for det daglige arbejde.
Undersøgelsen peger desuden på, at det
er af stor betydning, at der afsættes den
nødvendige tid til at udføre opgaverne for
såvel læsevejlederne som for de faglærere,
der bliver involveret.

lige krav på den resterende del af uddannelsen, dvs. på hovedforløbene.
• Elever bliver mødt med svære faglige
tekster.
Der er derfor behov for fortsat at arbejde på at forbedre læsevejlederfunktionen
på skolerne og optimere videndelingen på
tværs af institutioner. *

Alt tyder på, at der også fremover vil
være behov for læsevejlederfunktionen på
erhvervsuddannelserne, da nogle af de udfordringerne, skolerne står over for, er kommet for at blive. Det drejer sig om:
• Øget fokus på mundtlig formidling i undervisningen frem for skriftlig, dvs. eleverne
får kun lidt træning i skriftlighed.
• Der er få eller ingen krav om lektielæsning på grundforløbene; herved får eleverne
en opfattelse af, at der ikke rigtig er bog-

Se svar, kommentarer og bemærkninger fra
undersøgelsen på laesevejleder.dk

29

30

uddannelsesbladet 11-12

debat

Belastet af for meget arbejde
Vedrørende artiklen i Uddannelsesbladet
nr. 10, oktober 2012, kan jeg sagtens følge
Sven Arne. Januar 2006 blev jeg ansat som
faglærer, og i maj 2009 måtte jeg opgive mit
job på grund af arbejdspres. Jeg blev sygemeldt på grund af stress, og jeg var rigtig
ked af, at jeg ikke kunne mere. Jeg holdt
så meget af samværet med de studerende.
Jeg underviste til sidst i 11 forskellige
fag, hvor flere af fagene var helt nyt stof for
mig. Jeg fik blandt andet til opgave at undervise i faget ”kvalitet og selvevaluering”,
der hører til på hovedforløbet for sundhedsservicesekretærerne.
Jeg forsøgte at gøre ledelsen opmærksom på, at jeg syntes, det var en stor mundfuld, når jeg også havde alt det andet samtidig med PG (pædagogisk grundkursus,
red.) og ikke anede noget som helst om det.
Men beskeden var, at hvis jeg ikke kunne
undervise i det fag, skulle jeg nok overveje,

om jobbet som faglærer var noget for mig.
Jeg fik også til opgave at undervise i
psykologi. Jeg havde ingen forudsætninger for det, men ledelsen havde afskediget vores psykologilærer, så det blev mig.
Erhvervsuddannelserne kæmpede allerede på det tidspunkt med frafald, og der
tænkte jeg meget over, hvad jeg som lærer kunne gøre. Jeg tog pædagogisk grunduddannelse samtidig, då derfor kunne jeg
bruge meget af den teori i undervisningen,
og det var til stor hjælp. Jeg tænkte også
kvalitet i undervisningen, og hvor stor betydning det havde for, at vi som lærere var godt
forberedte til timerne; det er jo også det, vi
kræver af eleverne. Som en elev sagde til
mig, da jeg kom ind i klassen: ”Ih, hvor er
det dejligt, vi skal have dig. Du er altid forberedt, og du kommer til tiden.” Det tog jeg
ikke som et kompliment, men som en refleksion over, hvad eleverne ellers oplever.

Er det spørgsmålet om, at lærerne bliver
nødt til at udvikle en ligegyldighed - som
Sven Arne også skriver - for at kunne fortsætte og overleve? Det er selvfølgelig nogle
år siden, jeg var faglærer. Det gør mig virkelig ondt for Sven Arne og alle dem, der oplever det samme; det tyder ikke på, at det
er blevet anderledes, måske endda værre.
Jeg er videre, men vil rigtig gerne undervise igen, hvis der var et job. Utroligt, at
vi skal høre om alle dem, der ikke kan få
arbejde, fordi der ikke er noget, og samtidig skal vi høre om en kollega, der er ved
at gå ned med stress. Jeg forstår godt, at
der skal spares, men jeg forstår simpelthen
ikke, hvad der sker. Jeg ville jo bare passe
mit job, gøre det godt for de studerende, så
de kunne få sig en uddannelse.
L. Knudsen
faglærer

Nej til besparelser på sprogskolerne i finansloven
Udtalelse fra lærernes klub på Københavns
Sprogcenter, Vesterbro:

Regeringen har i sit finanslovsforslag foreslået at spare 200 millioner kroner på
danskundervisningen for udlændinge. Det
svarer til cirka 15 procent af sprogskolernes budgetter.
En sådan besparelse vil ramme udlændinges mulighed for at lære dansk. Danskundervisningen har ellers været en succes,
som er det største bidrag til integrationen
af udlændinge i det danske samfund.
Der er 57 sprogskoler i Danmark, og der
er temmelig stabilt omkring 30.000 udlændinge indskrevet på disse skoler. Kursisterne
går på skolerne i op til tre år, og mange afslutter med en danskprøve.
En nedskæring på 15 procent ska-

ber usikkerhed om danskuddannelsernes fremtid.
Besparelsen er foretaget på baggrund
af en rapport, der ikke er offentliggjort, og
hvoraf det åbenbart fremgår, at mange kursister falder fra uddannelserne, inden de
har taget prøven.
Vi kræver denne rapport offentliggjort!
Som lærere er det vores erfaring, at kursisterne ofte ikke gennemfører uddannelsen,
fordi de har fået nyt arbejde. Uddannelsens
formål er netop at integrere kursisterne i det
danske samfund - først og fremmest på arbejdsmarkedet - og frafald er således snarere et tegn på succes end det modsatte.
Vi gør opmærksom på, at langt de fleste af
vores kursister er selvforsørgende; de har
arbejde eller er selvstændige.
Prøven er ikke et mål i sig selv – det er
det, at kursisterne lærer dansk, der er må-

let, og her gør skolerne et stort og succesfuldt arbejde.
Der er allerede strammet meget op omkring gennemførelsen af modulerne. Skolerne får kun udbetalt halvdelen af taksten
for et modul ved start og den anden halvdel,
når modulet er gennemført. Skolerne er således meget opmærksomme på at gøre alt,
hvad de kan, for at kursisterne gennemfører
modulerne. Vi må slå fast, at løsningen på
frafald på uddannelserne ikke er at skære
ned, men tværtimod at give flere ressourcer til danskundervisningen.
Vi beder regeringen om at trække denne
besparelse tilbage fra finansloven.

På klubbens vegne
Anne Hoffmann, tillidsrepræsentant
Mikael Hertoft, lærer
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Skal indvandrere ikke længere lære dansk?
Indvandrere og flygtninge, der bor i Danmark, har i mange år lært dansk på sprogskolerne. Her har de ret til at gå i op til tre
år, og mange har gået to-tre år på sprogskole, så de er blevet gode til dansk.
I 2004 indførte Bertel Haarder modultakstfinansiering på sprogskolerne, så de
siden har modtaget driftsmidler i forhold til,
hvor mange moduler kursisterne tager - og
hvor hurtigt. Denne finansieringsmodel har
medført en kraftig svækkelse af sprogskolernes økonomi. Efter indførelsen af denne
finansieringsmodel har mange sprogskoler været udsat for udlicitering, hvilket har
forværret økonomien yderligere, fordi skolerne udliciteres til entreprenører, der lover
at drive skolerne for stadig færre midler.
Skolerne har nu omkring halvdelen af

de midler, de havde før 2004, og resultatet er, at mange klasser er for store, og at
kursister på tre-fire forskellige moduler skal
undervises på samme hold (det svarer til,
at man i folkeskolen har elever fra tredje,
fjerde og femte klassetrin i samme klasse).
Entreprenøren Dansk Flygtningehjælp
overfører nu 20 procent af midlerne til sig
selv som fortjeneste og har så skåret ned
på undervisningen, så nogle klasser får tre
lektioner mindre om ugen, og så nogle kursister går på kurser, der er skåret ned med
en måned per modul.
Kursisterne skal nu hyppigt til modulprøve og lærer noget om at komme igennem disse prøver - men de lærer mindre
dansk og ikke så meget om dansk samfund og kultur.

Undervisningsministeren udtaler, at det
ikke er bevist, at udliciteringen forringer
kvaliteten af undervisningen. Men lærere
og kursister oplever mærkbare forringelser.
I denne situation har regeringen i sit finanslovsudspil skåret alle sprogskoler ned
med yderligere 15 procent...
Så spørger man: Skal indvandrere ikke
længere lære dansk?
Bo Vesterlund
indvandrerlærer

Bland dig i debatten

!

Læserbreve sendes til
blad@uddannelsesforbundet.dk

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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Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik
Den kompetencegivende pædagogiske uddannelse for lærere
ved erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser

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

Uddannelsen er sammensat af obligatoriske og
valgfrie moduler. Du har mulighed for at vælge
dine valgfrie moduler blandt de mange diplomuddannelser, VIA udbyder, fx moduler fra Den
pædagogiske diplomuddannelse, Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning eller Diplomuddannelsen i projektledelse.

Uddannelsen sikrer, at du får kendskab til den
nyeste viden på det erhvervspædagogiske område
og har fokus på at kombinere denne viden med
dine undervisningserfaringer. Der starter løbende
nye hold på uddannelsen – se mere på:
www.viauc.dk/videreuddannelse

Ønsker du yderligere informationer om uddannelsen, kan du læse mere på:
www.viauc.dk/videreuddannelse
Du er også velkommen til at kontakte chefkonsulent Solveig Brander på tlf. 8755 1833 eller e-mail
sb@viauc.dk

Ordre nr. 04097 • lens • 10.12
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Husk hjernen! Hukommelse, læring,
motorik, rusmidler
Af Troels Wolf. Gyldendal 2012. 96 s. 149 kr.

Husk hjernen! er primært rettet mod undervisningen i biologi på B-niveau i gymnasiet og på
hf. Bogen kan også anvendes til AT-forløb i fx
psykologi, dansk eller idræt.
Forlaget postulerer, at fordybelse i nervesystemets biologi (ved at arbejde med denne bog,
må man formode) kan føre til en større erkendelse af fænomener om læring og hukommelse.
Forfatteren formulerer sig i et bredt udspænd
mellem jovial snik-snak og medicinske informationer. De mange og sprogligt tunge ophobninger af informationer sætter konstant læseren
på en alvorlig udholdenhedsprøve.
Til illustration et eksempel fra side 54 om
såkaldt systemkollidering i hjernen i forbindelse
med en trafikulykke: ”Efter at episoden er overstået, er der ingen ydre stimuli, der aktiverer de
omtalte neurale netværk i cortex. Men de aktiveres ved en gensidig påvirkning mellem hippocampus og cortex. De neurale netværk i hippocampus sender impulser til de neurale netværk i cortex, der blev aktiveret ved episoden,
og neuronerne i de neutrale netværk i cortex
sender impulser tilbage til hippocampus, som
genaktiveres. Denne gensidige påvirkning mellem to systemer, cortex og hippocampus, kaldes systemkollidering.”
Både sprog, indhold og form som i ovennævnte citat er et stykke typisk tekst fra bogen. Det kan selvfølgelig både forstås, læres
og huskes, men skaber vel ikke nye erkendelser, som Gyldendal lover? At ”øvelse gør mester”,
”gentagelser af indlært stof – som for eksempel
skolekundskaber – huskes bedst, hvis de bliver
repeteret”, ”gamle mennesker husker ofte deres barndom bedre, end noget der lige er sket”,
”Stofmisbrugere, der ellers er lovlydige borgere,
begår kriminalitet for at få fat i stofferne” og så
videre og så videre. Situationer, der er kendte
for de fleste. Her i bogen gives så en særdeles udførlig forklaring på de biologiske og biokemiske processer, der ligger til grund for sådanne oplevelser.
På hver eneste side præsenteres nye navne og forkortelser. De fastholdes i små bokse

i margenen. Heldigvis, for hvor længe husker
man hvad CREB, NRZA, BDNF eller ”Cholinesterasehæmmere er stoffer, der blokerer for
acetylcholinesterase” og lignende. Det er i sig
selv en indlæringsopgave.
Hvordan al denne specialviden skal indgå i
pensum, kan kun afgøres af de aktuelle lærere og elever. Den menneskelige hjerne, dens
muligheder og begrænsninger er evigt aktuel.
Denne anmelder vurderer imidlertid, at der stor
risiko for at knække halsen på det kompakte
stof, som det præsenteres i Troels Wolfs bog.
Marianne Bindslev

Romaer.
Europas største etniske mindretal
Af Malene Fenger-Grøndahl. Turbine 2012.
80 s. 199 kr.

Som anmelder tilstår jeg med det samme: Denne bog forvirrer. Men altså ikke på den fede
måde. Bogen er særdeles rigt illustreret, og
billeddelen er helt tydeligt vigtig for helheden.
Derfor naturligvis også for at kunne vurdere bogens kvalitet i en undervisningssammenhæng.
Hvis ikke bogens mange smukke og fotos havde været af så høj kvalitet, som de er (udgangspunktet er, at netop på det område er teknikken væsentligt forbedret igennem de seneste
30-40 år) ville jeg have følt mig hensat til sidste halvdel af 1970'erne eventuelt begyndelsen af 80'erne.
Det er med andre ord teksten, der skaber
forvirring. Mere præcist ordvalget, fortællemåden, synsvinklen, sproget og de klicheer, der hobes op i de enkelte kapitler. Helhedsindtrykket
er: ”De staaaaakkels romaer med deres stolte
traditioner bliver forfulgt og diskrimineret overalt – bare fordi, de er romaer”. På undertegnede lyder det som et ekko fra forrige århundredes indignerede retorik.
Lad det først være klart, at bogen er blevet
til på opfordring af flere hundrede henvendelser fra skolebørn, der savnede relevant og forståeligt materiale om ”romaer”. Journalist og forfatter Malene Fenger-Grøndahls svar på disse
mange opfordringer er altså nærværende undervisningsbog beregnet for folkeskolens æld-

ste klasser; fra 7.-10. klasse til brug i samfundsfag, projektopgaver og lignende.
I dag bor der fem til 10 millioner romaer i
hele verden. Fortrinsvis i Syd- og Mellemeuropa.
Romaer omtales som ”et usynligt folk” (s. 12),
fordi deres historie, love, regler og andre dokumenter traditionelt ikke er skrevet ned, men
bygger på mundtlig overlevering. Alene antallet af romaer i Europa – og heraf 5000-10.000
Danmark – gør gruppen og dens levevilkår til
et relevant emne i skolen.
Hvad er en Roma, hvad og hvordan adskiller
de sig fra andre befolkningsgrupper i de lande,
hvor de bor? Sådanne spørgsmål giver bogen
her nogle mulige svar på. Derudover er der faktabokse, hvor ord og begreber bliver forklaret.
Men desværre …… når ideologier og politiske
holdninger skal forklares, efterlades læseren/
tilhøreren ofte i frit fald. Altså også her et sted
mellem ”det er ikke helt løgn, men altså heller
ikke helt sandt”. Dem er der mange af i bogen.
For eksempel forklares ”kommunisme” blandt
andet med, at det ”… er en ide om … at mange
ting skal være fælles, så ingen mennesker f.eks.
ejer jord og huse selv, men alt er noget, man ejer
i fællesskab. Der skal være arbejde til alle, og der
skal ikke være rige og fattige …”.
Eller denne under overskriften Frie og glade
med oplistning af tid og sted, hvor der er foregået forfølgelse og diskrimination: ”Tyskland i
1500-tallet. Martin Luther … var manden bag
det opgør med den romersk-katolske kirke,
der førte til den evangelisk-lutherske trosretning, som Folkekirken hører til. [M.L.] advarede
mod romaernes ”svinestreger” og anbefalede, at
både jøder og romaer blev gjort fredløse” (s. 23).
At omtale FN's menneskerettigheder under
overskriften ”Du har ret til” virker som en utidig fortolkning i en lærebog. Menneskerettighederne omfatter populationer – ikke enkeltindivider. Så der er ikke i formuleringen tale om
noget ”du”, der har nogle rettigheder.
Det er en underkendelse af både bogens
tema og aktuelle vigtighed, at den ikke lægger
op til diskussion, men i stedet bliver sentimental. Til brug i skolens ældste klasser skulle det
være muligt og ønskeligt at teksten i sig selv
kom lidt tættere på analyse og en perspektivering af emnet. Uden at den bliver manipulerende eller politisk ensporet.
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To gode fotos og undertekster på side 54
kunne for eksempel også umiddelbart give stof
til meget eftertanke og diskussion: ”En kasteløs
dreng i Indien … Om halsen har han amuletter,
der skal beskytte ham mod onde kræfter” og ved
siden af ”Romabørn dør oftere end andre børn,
fordi deres forældre ikke altid tør tage til læge.”
Bagest i bogen er en let tilgængelig oversigt
over danske organisationer, myndigheder og infosider, der beskæftiger sig med romaer, deres
liv og historie. Her er henvisninger til musik, kultur og medier, litteratur og film. Der er også yderligere informationer på forlagets hjemmeside.
Marianne Bindslev

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

Denne bog er den bedste bog, jeg længe har
læst om vejledning som pædagogisk metode
og som praktisk anvendelsesredskab. Bogen,
der er skrevet af nogle islandske vejledningsforskere, henvender sig til UU-vejledere, skolevejledere og alle andre i øvrigt, som arbejder
med ungevejledning og overgangsvejledning i
uddannelsessystemet. Bogens store fokus er
troen på, at det enkelte menneske kan vokse i
kraft af et fællesskab. Samtidig er bogen udviklet på baggrund af, at mange unge - især dem,
som har det lidt ekstra vanskeligt - er i fare for
ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse.
Watch er en egentlig metode udviklet til det
islandske uddannelsessystem, der er bygget op
omkring de engelske kernebegreber What Alternatives, Thinking, Coping og Hoping. Metoden er
inspireret af bl.a. nogle amerikanske og canadiske
tænkere som bl.a. R. Vance Peavy, der arbejder
med konstruktivistisk vejledning. Metoden er da
også en kontant opskrift på, hvordan man operationaliserer en gruppevejledning hensigtsmæssigt – til gavn for den enkelte unge og med arbejdsglæde blandt vejlederne til følge.
Det første par kapitler i bogen gennemgår
meget præcist og kortfattet gruppen af frafaldstruede unge i uddannelsessystemet som problemfelt. Her søger forfatterne bl.a. at besvare spørgsmålet: Hvordan kan de frafaldstrue-

de identificeres? (s. 18 ff). Dernæst beskrives
selve watch-forløbet så som målsætning, overordnet opbygning osv.
Til sidst kommer læseren til sagens kerne:
De sidste 100 sider i bogen er en meget præcis manual for watch-forløbet, der består af 15
sessioner/temaer. Hver enkel af disse sessioner bliver formuleret i forhold til mål/agenda
for den konkrete session, materialer og fremgangsmetode beskrives nøje, samtidig med at
der her indgår småøvelser og udleveringsark til
de unge. På udleveringsarkene skal de unge
besvare en masse spørgsmål om dem selv i
forskellige uddannelsessituationer, men også
om, hvordan de har det i den private sfære:
Hvad er deres skolebaggrund, får de lavet lektier, og hvordan indgår de i forskellige sociale
sammenhænge? Disse ark er virkelig gode og
brugbare i arbejdet med den unge. Det er dejligt med et stykke værktøj, der kan rives direkte ind og bruges, som det er, men ellers også
tilpasses af den enkelte underviser. Samtidig
er min eneste kritik dog også rettet mod disse
ark: Læse- og skrivesvage unge vil have store
problemer med det kæmpe papirarbejde, som
Watch fordrer af den unge.
Bogen er så nøjagtig og detaljeret, at jeg trak
lidt på smilebåndet, da forfatterne også nævner
i de to sidste sessioner, at man skal huske kage,
juice eller andet til de afsluttende sekvenser af
forløbet! Ingenting er hermed udeladt.
Watch er i den grad konstruktivistisk vejledning, der læner sig op ad en sociodynamisk
tænkning. For at kunne ændre sin tænkning, må
det enkelte menneske arbejde med alle facetter af sit liv. Watch inviterer til, at dette kan lade
sig gøre, når den unge indgår i et forløb, hvor
rammen bliver sat systematisk af nogle vejledere/mentorer og andre professionelle. Forfatterne påpeger flere steder i bogen, at vejlederen i Watch-forløbet med fordel kan rive andre
fagfolk ind i de enkelte sessioner/workshops.
Dette, mener jeg selv, er en vigtig pointe, da vejledningsarbejde godt kan blive psykologisk funderet – og egentligt terapiarbejde skal man kun
lave, hvis man er uddannet til det.
Læs bogen, brug den. Anskaf dig eventuelt
flere eksemplarer af den, da den meget hurtigt
vil blive slidt. Bogen får højeste score herfra.
Lotte Max Bank

Mere end en skole.
De danske efterskolers historie
Af Johs. Nørregaard Frandsen m.fl., red.
Syddansk Universitetsforlag 2012. 513 s.
498 kr.

Et digert værk om en ægte, dansk græsrodsbevægelse. Ifølge bogens forord kan efterskolen som skoleform ikke henføres til et bestemt
tid og sted – sammenlignet med folkehøjskolen, hvor man som oftest henviser til Rødding
1844 som den første begyndelse. Efterskoleformen er ”snarere groet mangfoldigt op af
den danske muld … som et behov, der voksede i befolkningen på landet, for at finde et undervisningstilbud til de elever, der havde forladt folkeskolen, og som gerne ville lære noget mere” (s. 7).
Efter skolen var altså oprindeligt udtryk for
skolegang efter konfirmationen eller, nærmest
sammenfaldende med, efter de lovpligtige syv
års skolegang.
Nærværende bog er resultatet af et forskningsprojekt, der er udarbejdet i anledning af Efterskoleforeningens 100 års jubilæum i 2008.
Forskere fra Syddansk Universitet påtog sig opgaven med at kortlægge efterskolernes historie. Sigtet var at belyse skoleformens oprindelse, udvikling, forandring og perspektiver. Som en
betydelig sidegevinst desuden at bevare materiale med rod direkte i de mange arkivalier, der
findes rundt omkring i landet.
De cirka 500 siders tekst og billeder bringer
læseren langt omkring i efterskolernes historie – naturligvis. Men på vejen får læseren også
indblik i den generelle skolehistorie, de skiftende dannelsesidealer og personlige erfaringer.
Johannes Vedel (født 1841) repræsenterer den opvakte landsbydreng, der får ændret
sin livsbane radikalt, takket være mødet med
en klarsynet lærer og senere et ophold på efterskole. Begge dele trækker ham væk fra almuekulturens værdier og åbner for nye erkendelser, lærdom og bevidsthed.
Den amerikanske antropolog, Steven M. Borish, foretog i 1980'erne og 90'erne feltarbejde i danske høj- og efterskoler. På efterskolen
mødte han det, han selv kalder et uoversætteligt
begreb the sammenhold: ”… en stærk følelse af
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fællesskab, der imidlertid ikke forhindrer, at man
samtidig accepterer hinandens forskelligheder”
(s. 31). Et blandt mange kraftfulde eksempler
på, hvordan efterskoleformen bygger på aktivt,
levet demokrati i oplysningens tjeneste.
Bogen er ikke godnatlæsning, men den er
skrevet i et sprog så flydende og engageret, at
enhver med den mindste smule interesse for
ungdomsuddannelse, skolehistorie eller ganske enkelt danmarkshistorie må overgive sig
fra første side. Man fristes til at sige: ”Velbekomme. Æd den i store bidder”. Min allerbedste anbefaling.
Marianne Bindslev

Primærsektor.
Det nære sundhedsvæsen
Af Mette Raunkiær & Mari Holen, red.
Munksgaard 2012. 360 s. 299 kr.

Primærsektor – det nære sundhedsvæsen er
skrevet som lærebog til sygeplejeuddannelsen.
Fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre professionelle fra sundhedssektoren vil også kunne have god gavn af bogen.
Ved læsning af denne bog er det første ord,
der falder denne anmelder ind: Endelig! Endelig kom lærebogen, hvor både systemet – her
sundhedsvæsnet – de professionelle, der varetager den praktiske udøvelse, og borgeren,
der modtager ydelsen anskues med en tværfaglig forståelse.
Der mangler ikke gode grunde til at tænke
nyt og anderledes i det danske sundhedsvæsen. Antallet af mennesker med multisygdomme er stærkt stigende (s. 63). Behandlingsmulighederne udvides, og der bliver flere kliniske
opgaver. Men besparelser i den offentlige sektor medfører, at patienterne udskrives hurtigere
fra hospital end tidligere. Det stiller krav til organisering og samarbejde mellem plejepersonalet indbyrdes og i forhold til brugeren. Bogen
giver masser af eksempler på, at det i praksis
betyder uddannelse og udvikling af både sundhedspersonale, brugeren og dennes pårørende.
Ganske vist er der tale om en ideel situation,
men lad alligevel det følgende citat repræsentere bogens sproglige og idemæssige grund-

lag: ”Det er borgerens livssituation, ressourcer,
alder og individuelle strategi og sygdommens
symptomer og forløb, der er afgørende for, hvordan problemstillingerne fremtræder, hvilke løsninger der er mulige, og hvilke udfordringer de
professionelle står over for.” (s. 289)
Både som del af videnskabsteoretisk desease-illness-teori og som privat hverdagserfaring er det velkendt, at en privat oplevelse af
sygdom/sundhed ikke nødvendigvis er sammenfaldende med behandlerverdenens. Alligevel kan man ikke sige, at indholdet i denne bog
er gammel vin på nye flasker. Nej, det suverænt
gode ved denne bog er, at den giver spalteplads
til at kvalificere forståelsen af sygdoms-/sundhedsbegrebet. Da det er en undervisningsbog
er det gode perspektiv således også, at denne
forståelse omsættes i praksis som et samarbejde mellem patient, behandler og pårørende. Altså at vinen kommer på flasker og bliver serveret.
Knud Illeris’ pædagogiske teorier om, hvad
læring overhovedet er, bliver en vigtig rød tråd
i dette projekt. Alt præsenteres særdeles seriøst. Både form og indhold virker umiddelbart
både forståeligt og anvendeligt. Der kræves naturligvis en vis læselyst og faglig interesse som
drivkraft, men ellers ikke særlige forudsætninger at få gavn og fornøjelse af bogens tekster.
De 360 sider er opdelt i tre hovedafsnit med
tre forskellige perspektiver. Hertil svarer overskrifterne: De strukturelle perspektiver, Begreber og praksisperspektiver og Borger- og pårørendeperspektiver.
Forfatterpanelet udgøres af atten personer
med solid praktisk og teoretisk baggrund inden
for sundhedsfagene. Foruden Knud Illeris henviser bogen til Pablo Freires (1921-1997) ideer
om frigørende pædagogik som inspiration for
sundhedsarbejde. Lad denne anmelder slutte med at citere en anden af pædagogikkens
grand old men, John Dewey (1859-1952), som
opstiller målet for ethvert møde, enhver samtale som ”to open up the possibilities”. Den forståelse kunne godt være en følge af at have
læst, forstået og besluttet sig for denne bogs
faglige budskab. Derfor får den fem stjerner og
den allerbedste anbefaling.
Marianne Bindslev

Redaktionen har modtaget følgende bøger.
Nogle af dem vil blive anmeldt i kommende
numre af Uddannelsesbladet.
Vejledning under nye vilkår. Skabende processer i mødet mellem vejleder og den vejledte
Af Thorbjørn J. Karlsen, red. Klim 2012. 231
s. 269 kr.
Mellem ordene. Kommunikation i professionel
praksis.
Af Per Jensen & Inger Ulleberg, red. Klim
2012. 347 s. 299 kr.
I praktik. Pædagogisk assistent
Af Trine Reinholdt Gath & Jesper Larsen.
Munksgaard 2012. 192 s. 198 kr.
Tex
Af S.E. Hinton. Easy Readers C/Engelsk
2012. 144 s. 87 kr.
Sosu. Trin 1
Af Jette Nielsen, red. Munksgaard 2012.
824 s. 925 kr.
Samfundsstatistik 2012. Med den digitale
håndbog
Af Henrik Arbo-Bähr m.fl., red. Columbus
2012. 154 s. inkl. cd. 102 kr.
Digital trivsel – i arbejdet med udsatte
børn og unge
Af Kristian Lund & Louise Ørum-Petersen.
Center for Digital Pædagogik 2012. 114 s.
199 kr.
Effektiv gruppevejledning af unge
Af Jane Westergaard. Schultz 2012. 216 s.
339 kr.

Bliv anmelder
Vi kan altid bruge flere anmeldere
i alle fag og emneområder.
P.t. mangler vi ikke mindst
anmeldere til fremmedsprog.
Vi kan desværre ikke betale
for indsatsen, men du får lov
at beholde de tilsendte bøger mv.
Skriv et par linjer til
blad@uddannelsesforbundet.dk
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KURSER, MØDER MV.

Ny seniorformand

PFA Pension informerer:

Seniorerne i Uddannelsesforbundet har fået
ny formand. På en ekstraordinær generalforsamling den 24. oktober blev Mogens Larsen
fra DTL-Seniorer valgt til ny formand efter Erik
Granau Andersen, der for nylig trak sig.
Dermed er Mogens Larsen fremover Seniorgruppens medlem af Hovedbestyrelsen,
hvor han har møde- og taleret, men ikke stemmeret.
Ved samme lejlighed valgte generalforsamlingen at ændre vedtægterne, så de tre menige
bestyrelsesmedlemmer ligesom formanden og
de to næstformænd skal komme fra hver sin af
de tre gamle seniorforeninger.

Skattereform 2012
Folketinget har vedtaget en skattereform, som har stor betydning for din kapitalpension.

Du kan ikke længere indbetale til kapitalpension
Fra den 1. januar 2013 kan du ikke længere indbetale til kapitalpension. Den del af din opsparing, der i dag går til kapitalpension, vil fremover gå til ratepension op til den gældende
grænse (50.000 kroner om året) og herefter til livspension. Det sker helt automatisk.

Lavere afgift på kapitalpension i 2013
Har du en kapitalpension, kan du vælge at lade den beskatte i 2013 med en afgift på 37,3
procent i stedet for den normale afgift på 40 procent. Det vil være en økonomisk fordel for
langt de fleste. PFA vil i løbet af 2013 åbne for en frivillig tilmelding på vores hjemmeside,
hvis du ønsker at betale den lave afgift.

Den nye bestyrelse ser sådan ud:

Formand:

Mogens Larsen, DTL-seniorer

KAPITALPENSION SOM
REGLERNE ER I DAG

KAPITALPENSION SOM
AFGIFTSBERIGTIGES I 2013

Første næstformand:

Depot

100.000 kr.

100.000 kr.

Leif Hammelev, LVU-seniorer

Afgift i 2013

0 kr.

37.300 kr.

Depot efter afgift

100.000 kr.

62.700 kr.

Afkast over 10 år

40.688 kr.

25.512 kr.

Depot ved pension

140.688 kr.

88.212 kr.

Afgift ved pension

56.275 kr.

0 kr.

Udbetaling ved pension

84.413 kr.

88.212 kr.

Anden næstformand:

Harry Simonsen, LvA-seniorer

Øvrig bestyrelse:

Bent Ousted, DTL-seniorer
Leif Søborg, LVUseniorer
Grethe Larsen, LvA-seniorer

Fra velfærd til selvværd
Selvværd er mere end velfærd, siger de i
Kolding Kommune. Med en ny socialpolitik vil
kommunen angiveligt arbejde på at gøre de
svageste borgere i stand til at klare sig uden
kommunens hjælp. Der er tale om et nyt menneskesyn, siger kommunens socialudvalgsformand, og det skulle betyde ud med velfærdssamfundet og ind med selvværdssamfundet.
Kommunen vil have flere borgere til at
tage ansvar for deres eget liv og klare flere
opgaver uden hjælp fra kommunen. Kolding
vil derfor ”skære bjørnetjenesterne væk” ud
fra devisen, at folk helst vil selv. Den nye selvværdsstrategi skal udnytte frivillige og pårørende i langt højere grad end i dag, øge samarbejdet med erhvervslivet og socialøkonomiske virksomheder og styrke forebyggelse.
Det nye selvværdssamfund kan danne skole for andre kommuner, der har vist interesse
for modellen.
Læs om den nye selvværdsstrategi på kolding.dk

Gevinsten er på 3799 kr. ved at betale afgiften i løbet af 2013.
Der er dog også ulemper ved at betale afgiften i 2013, fx at kapitalpensionen ikke efterfølgende kan ændres til en rate- eller livspension.

Ny opsparingsmulighed for beskattede midler
Skattereformen giver mulighed for, at du kan oprette en ny form for opsparing, hvor du kan
spare op til 27.600 kr. op om året. En af fordelene ved den er, at afkastet beskattes med
den lave sats på 15,3 procent - det er lavere end den almindelige indkomstskat, som du
skal betale for afkastet af din opsparing i banken. Opsparingen er bundet frem til pensionsalderen som normalt, og den er ikke fradragsberettiget. Du kan ikke indbetale til denne opsparing via din firmapension. PFA vil udvikle et nyt produkt til denne type privat opsparing.

Vil du vide mere?
Læs mere om skattereformen på pfa.dk, og tilmeld dig vores nyhedsbrev ”PFA Indsigt” for
at holde dig godt opdateret. Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vores rådgivningscenter på 70 12 50 00
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Af Søren Kaae-Sørensen, konsulent i Uddannelsesforbundet

Pas på ”frivillige”
fratrædelsesaftaler

P

å alle arbejdspladser er der en naturlig og løbende omsætning af medarbejderstaben. Nogle medarbejdere
stopper helt af egen drift, fordi de har søgt
og fået en anden stilling, medens andre
stopper på foranledning af ansættelsesmyndigheden med baggrund i arbejdspladsens forhold (typisk nedskæringer, rationaliseringer mv.) eller med baggrund i egne
forhold (typisk problemer i samarbejdet, arbejdets udførelse mv.).
Der er på stort set hele Uddannelsesforbundets område et regelsæt om forudgående høring af både den ansatte og organisationen (Uddannelsesforbundet), når
ansættelsesforholdet bringes til ophør på
foranledning af ansættelsesmyndigheden.
Disse høringsregler giver den ansatte
og Uddannelsesforbundet en mulighed for
i fællesskab at undersøge, om en efterfølgende afskedigelse er rimeligt og sagligt
begrundet – og i benægtende fald at gøre
indsigelse eller opnå en eller anden form
for godtgørelse.
Alle regelsæt bliver på et eller andet
tidspunkt udfordret i form af kreative forsøg på omgåelse.
På det ansættelsesretlige område er et
af den senere tids kreative forsøg de såkaldt ”frivillige” fratrædelsesaftaler, hvor ansættelsesmyndigheden og medarbejderen
sammen og uden om Uddannelsesforbundet aftaler, at ansættelsesforholdet bringes
til ophør på nærmere angivne vilkår.
Uddannelsesforbundet har endnu ikke
haft lejlighed til at få prøvet en af disse ”frivillige” aftaler fagretligt, men det er vores
opfattelse, at de strider mod både ånd og
bogstav i de gældende regler om afslutning
af et ansættelsesforhold.
Det er ligeledes vores opfattelse, at der

i de tilfælde, som vi er bekendt med, uden
undtagelse er ”aftalte” vilkår, der er ringere
for medarbejderen, end de vilkår, der ville
være opnået ved en fagretlig behandling i
form af enten Uddannelsesforbundets forhandling med ansættelsesmyndigheden eller en egentlig fagretlig behandling ved højere instanser.
Vi har blandt andet et eksempel, hvor en
medarbejder er blevet kaldt til en tjenstlig
samtale og her har fået forelagt ledelsens
utilfredshed med medarbejderens indsats.
Sammen med denne utilfredshed blev der
forelagt en fratrædelsesaftale, der indebar
et opsigelsesvarsel på fem måneder, hvilket var to måneder længere end foreskrevet i de gældende regler. Ligeledes indebar aftalen omgående fritstilling uden modregning af eventuel anden lønindtægt i opsigelsesperioden. Endelig var det i aftalen
fastslået, at der i opsigelsesperioden forudsattes afvikling af tre ugers hovedferie
og alle optjente særlige feriedage.
På overfladen altså en rigtig god aftale
– især hvis den pågældende havde kunnet
gå direkte over i en anden stilling.
Men når der kradses lidt i overfladen,
ændrer billedet sig imidlertid ret så meget.
På grund af skattereglerne, der beskatter
løn og fratrædelsesgodtgørelse forskelligt,
modregning i dagpengene, hvis man efterfølgende er ledig, og reglerne for afvikling
af ferie, kan en sådan frivillig aftale hurtigt
blive en "dårlig forretning".
Hvis der opstår en situation, hvor ansættelsesmyndigheden på en eller anden
måde foranlediger afslutning af et ansættelsesforhold, bør man med ovenstående in
mente insistere på, at dette gøres via høring, hvor både den ansatte og organisationen inddrages. *

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

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

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Annoncer i
Uddannelsesbladet

Kontakt:

AC Annoncer
Tlf. 8628 0315
Mail: ac@ac-annoncer.dk
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Kriminalforsorgen har
fået 144 millioner kroner
fra satspuljen til at styrke
uddannelsesindsatsen i
fængslerne over de næste
fire år. Den forberedende
voksenundervisning skal
styrkes, men der bliver
også sat penge af til at
sende værkmestre på
efteruddannelse.
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Mere uddannelse
bag murene

{ A f S i g n e Lu kow s k i – Foto : M i k k el Ø ste r g aa r d }

144

millioner kroner til uddannelse i landets fængsler.
Det lyder umiddelbart
som mange penge, og de vil helt sikkert
gøre en forskel for mange indsatte, som
gerne vil forbedre deres kompetencer, mens
de sidder inde. Men man skal ikke tro, at
144 millioner kroner kan løse alle samfundets problemer. Sådan lyder det fra chefkonsulent Morten Bruun Petersen, som er
uddannelsesansvarlig i Direktoratet for Kriminalforsorgen.
- Vi har 14 fængsler og 36 arresthuse,
og vi får 36 millioner kroner om året, som
skal fordeles på institutionerne. Så pengene
kommer ikke til at løse alle udfordringerne
med resocialisering. Men det er et stort projekt, der skal føre til et betydeligt større uddannelsesudbud. Det kan forhåbentlig være
med til at øge kendskabet til uddannelse i
fængslerne, også blandt de indsatte.
Hvordan skal pengene bruges?
- Pengene er til kompetencegivende uddannelse. Alle indsatte med en reststraf
på over to måneder skal have tilbudt vejledning og kompetenceafklaring. Undersøgelser har vist, at netop det er en mangelvare. Derudover vil vi gerne give alle indsatte, som har behov for det, et tilbud om
forberedende voksenundervisning, FVU.
Lige nu svinger omfanget af FVU-tilbud fra
fængsel til fængsel, og efterspørgslen er
langt større, end vi kan efterkomme. Vi skal
have oprettet flere undervisningstilbud, og
det betyder, at vi skal ansætte nogle flere
lærere, efteruddanne en del af dem, vi allerede har, eller importere lærerkræfterne
udefra, for eksempel fra det lokale VUC.
- Vi vil også styrke almen voksenuddannelse, avu; især fagrækken til almen forberedelseseksamen. Men det er ikke realistisk

at tilbyde avu til alle indsatte, og mange har
også mere brug for FVU. En undersøgelse
blandt de indsatte viser, at op mod halvdelen oplever, at de har svært ved at læse og
skrive. Derfor prioriterer vi de basale færdigheder højt.
Hvad med lærerne?
- Det er klart, at vores lærergruppe skal
være i stand til at udføre opgaverne. Der
har ikke været ret meget fokus på efteruddannelse, men det kommer der nu. På
baggrund af en kompetencevurdering vil
vi blandt andet opkvalificere lærerne inden for pædagogisk it. Kriminalforsorgen
står for efteruddannelsen, og den opgave
har vi netop sendt i udbud. Det er lidt af en
logistisk udfordring at sende alle 100 lærere på efteruddannelse, så det vil ske over
de næste år, så fængslerne ikke skal aflyse
undervisning i stort omfang.
- Erhvervsuddannelse er også et område, vi meget gerne vil satse på. Mange
indsatte er motiverede og har evnerne for
at tage en erhvervsuddannelse, og det er
et område, hvor indsatte har mulighed for at
finde beskæftigelse efter fængslet. 11 ud
af 14 fængsler tilbyder grundforløb inden
for forskellige retninger, og sidste år påbegyndte omkring 100 indsatte et grundforløb. I første omgang har vi ikke øremærket
ret mange penge til eud, men vi vil gerne
have efteruddannet flere af vores værkmestre, så de lever op til kravene fra erhvervsuddannelserne.
Hvor langt er I med indsatsen?
- Vi er i fuld gang og regner med, at effekten for alvor kan ses i 2013 og 2014, hvor
fængslerne skal i gang med at ansætte og
efteruddanne lærere og vejledere.
- I begyndelsen af 2013 går vi desuden

i gang med en række pilotforsøg med undervisning i arresthuse. Det bliver sandsynligvis i samarbejde med et lokalt VUC, men
det kunne også være en erhvervsskole eller
en sprogskole. Undervisningen vil foregå i
arresthuset, men varetages af skolens lærere. Det kan forhåbentlig give et bedre og
bredere tilbud til flere indsatte.
Hvad håber du, at resultatet bliver?
- Fremover vil vi forhåbentlig kunne efterkomme den enkeltes ønske om og behov
for uddannelse, så man ikke skal vente på
at komme i gang. Vi skal have fat på de indsatte med det samme og give dem kompetencer og papir på det, de kan. Jeg håber, at vi får givet uddannelse i fængslerne
et permanent løft, og at det kan være med
til at gøre de indsatte bedre kvalificerede,
når de kommer ud på den anden side. Målet er at gøre det lettere for dem at finde
et job eller fortsætte i uddannelse, når de
kommer ud. *

FAKTA
De 144 millioner kroner kommer fra sidste års
satspulje og er bevilget for en fireårig periode.
Projektet evalueres løbende frem til 2014, og de
sidste justeringer ventes at være på plads i 2015.
Herefter skulle indsatsen være fuldt indfaset.
Derefter vil der være 36 millioner kroner årligt
fra satspuljen til fortsat at finansiere indsatsen.
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DU 3

Undervisningsmaterialer til DU 3
Alfabetas undervisningsmaterialer er bygget op om moderne metoder, aktiv og
inddragende undervisning og kommunikativ, interaktiv læring. Med varierende,
udfordrende og meningsfulde opgaver sættes kursisterne i fokus med henblik på
at opbygge et funktionelt sprog og et stærk fundament i alle sprogdiscipliner.
•

supplerende materiale

•

disciplinundervisning

•

romaner.

Læs om alle materialer på alfabetaforlag.dk.

Tilmeld dig nyhedsbrevet på alfabetaforlag.dk
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