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DEMOKRATI
Uddannelsesforbundets repræsentantskab var samlet den 7. juni for at beslutte, 
hvilke krav der skal stilles til de kommende overenskomstforhandlinger. Re-
præsentantskabet mødes hvert år og er forbundets højeste myndighed mellem 
kongresserne, der holdes hvert tredje år. Læs mere på side 18. 
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UDDANNELSESFORBUNDET HAR VARSLET blokade mod 
Projektskolen Casa Blanca i Valby, efter at skolen har 
afvist at indgå overenskomst for lærerne på skolen. Blo-
kaden trådte i kraft den 1. august 2012. Og den støttes 
af de øvrige lærerorganisationer, så Lærernes Central-
organisation har varslet sympatiblokade fra samme dato.

I øjeblikket er der en ophedet debat om brugen af blo-
kade som en del af det fagretlige system og som en del 
af den danske model på arbejdsmarkedet. En del bor-
gerlige politikere har haft travlt med at blande sig i kon-
flikten, og nogle har truet med at lovgive med et forbud 
mod bestemte blokader.

Her er det nok på sin plads at oplyse om, hvorfor blo-
kade og retten til konflikt er en central del af den dan-
ske aftalemodel. Ingen danske arbejdsgivere er tvun-
get til at underskrive en overenskomst med den fagfor-
ening, der varetager lønmodtagernes interesser på ar-
bejdspladsen. Men i langt de fleste tilfælde kan arbejds-
giveren se fordelen ved at indgå en overenskomst. Den 
regulerer nemlig mange ting på arbejdspladsen, og det 
betyder, at både medarbejder og arbejdsgiver kan agere 
under kendte og ordnede forhold. Man behøver ikke at 
diskutere arbejdstid, løn, ferie, pension m.m. for den en-
kelte, for det er aftalt i overenskomsten.

Nogle arbejdsgivere vil ikke umiddelbart tegne over-
enskomst. Her har fagforeningerne mulighed for at be-
gære forhandlinger, men fører de ikke til noget, har man 
så blokade og sympatiblokade som den sidste mulighed. 
Tilsvarende kan arbejdsgivere vælge en lockout, dvs. at 
udelukke medarbejderne fra virksomheden. Det har ar-
bejdsgivere og lønmodtagere aftalt i den såkaldte ho-
vedaftale for arbejdsmarkedet. 

Det er jo en styrkeprøve, hvor man skal se, hvem der 

har de stærkeste kort på hånden. Derfor løber bloka-
der ofte over længere tid, inden der findes en løsning, 
og derfor kan andre fagforeninger iværksætte sympa-
tiblokader. Det gøres for at vise arbejdsgiveren, at der 
er bred opbakning til konflikten på lønmodtagersiden.

PROJEKTSKOLEN CASA BLANCA i Valby afviser at indgå 
overenskomst for vore medlemmer. Det betyder, at de 
ansatte ikke har nogen sikkerhed for løn og arbejdsfor-
hold; de har ikke krav på pension, ingen sikkerhed for 
løn under sygdom og barsel, er ikke sikret mod tilfæl-
digheder ved afsked osv.

I Uddannelsesforbundet har vi den klare holdning, at 
alle vore medlemmer, uanset om de arbejder for staten, 
kommunerne eller private, skal have en overenskomst. Så 
vi arbejder til stadighed for, at vore medlemmer er over-
enskomstdækket. Den opgave er gennem de seneste 
mange år kommet under vældigt pres på grund af priva-
tisering og udlicitering. Vi mener ikke, at man skal vinde 
en entreprise eller anden undervisningsopgave ved at 
forringe de ansattes løn- og arbejdsforhold. Det er fint 
nok, at man vinder et udbud, fordi man er mere effek-
tiv, har bedre løsninger eller på anden måde kan levere 
den samme kvalitet for færre kroner. Men det er ikke i 
orden at vinde et udbud ved at beskære forberedelses-
tiden, lave discountundervisning eller på anden måde 
dumpe løn- og arbejdsforhold.

I de tilfælde fører vi sager via Arbejdsretten eller gen-
nem det civile retssystem. Men også her er blokadevåbnet 
et af de fagretlige skridt, vi har mulighed for at anvende.

Så kære politikere: Ødelæg ikke et velfungerende dansk 
arbejdsmarkedssystem, som giver meget få konflikter, og 
som har vist sin bæredygtighed gennem mere end 100 år.

Af Børge  
Pedersen,  
næstformand i  
Uddannelses- 
forbundet
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”Erhvervsskolen Nordsjælland søger øko-
nomichef til udfordrende stilling med stort 
udviklingspotentiale og fokus på helheds-
styring, risikovurdering og løbende forret-
ningsmæssig udvikling af skolens kerne-
aktiviteter.”

Sådan står der i et jobopslag, som skolen 
lagde på nettet den 30. marts i år. 

Annoncen lyver ikke, når stillingen bli-
ver beskrevet som udfordrende. Det sene-
ste år har været én stor økonomisk rutsje-
tur for erhvervsskolen i Hillerød.

Konsekvenserne er til at mærke. Den 
ene fyringsrunde har afløst den anden. For 
et års tid siden havde skolen omkring 450 
medarbejdere. I dag er 80  blevet fyret. 20 
af dem er medlemmer af Uddannelsesfor-
bundet. Også skolens direktør er skiftet 
ud, og bestyrelsen er trådt tilbage og af-
løst af et midlertidigt styre, som Ministe-
riet for Børn og Undervisning har udpeget.

Fyringerne og usikkerheden om den 
økonomiske situation påvirker stemnin-
gen på skolen.

- Når vi synes, at der er skåret helt ind til 
benet, bliver der fyret endnu flere. Det er en 
ubehagelig situation, fortæller tillidsrepræ-
sentant Michael Porskjær Hansen.

Trods fyringer og nedskæringer er sko-
len nødt til at låne penge for at overleve.

Staten har ydet skolen et lån på 13 mil-
lioner kroner i 2011 og yderligere 19,7 mil-
lioner i år. Penge, der er taget fra en sær-
lig konto på finansloven til nødlidende in-
stitutioner. Det er langt fra normalt, at er-
hvervsskoler må låne penge for at overleve. 
Kun én anden erhvervsskole i landet skyl-
der staten penge på den konto, og det er 
Skanderborg-Odder Center for Uddannelse, 

der angiveligt har været udsat for decide-
ret svindel. Den sag efterforskes af politiet.

Overskud blev til underskud
Indtil marts sidste år gik alt tilsyneladende 
godt på den nordsjællandske skole. Men 
da ledelsen offentliggjorde regnskabet for 
2010, stod det klart, at det forventede over-
skud på knap to millioner kroner, pludse-
lig var blevet til et underskud på 17 millio-
ner. Siden er der dukket andre udgiftspo-
ster frem, der har fået underskuddet til at 
vokse til omkring 23 millioner kroner. Det 
har haft konsekvenser for ledelsen. Den 23. 
maj i år fyrede bestyrelsen direktør Finn Ar-
vid Olsson. Siden blev bestyrelsen selv af-
sat, og ministeriet har udpeget tre perso-
ner til en midlertidig bestyrelse.

Inge Prip, der blev ansat som direktør 
i januar i år, vil ikke udtale sig om, hvorfor 
det - inden hendes ansættelse - kunne gå 
så galt med skolens økonomi.

Heller ikke bestyrelsens formand, Laust 
Joen Jakobsen, er videre meddelsom, når 
det kommer til fortiden. 

- Mange initiativer er ikke faldet ud som 
forventet. Når det sker tilstrækkeligt mange 
gange, giver det underskud, siger han.

Blandt årsagerne til det store underskud 
skal angiveligt være regnefejl; skolen reg-
nede med at få ti millioner kroner mere i 
tilskud til bygninger, end den reelt havde 
krav på. Samtidig har man regnet med at 
skulle bruge fire millioner mindre på ferie-
penge, end det reelt viste sig at være til-
fældet. Der har måske også været ekstra-
udgifter til afskedigelsessager, der ikke har 
kørt helt efter bogen.

Skolen har desuden åbnet flere nye af-

ØKONOMISK KAOS  
kan ende i skolelukning
På et år har 
Erhvervsskolen 
Nordsjælland fyret 80 
medarbejdere – heraf 
20 medlemmer af 
Uddannelsesforbundet 
– og f lere fyringer er 
sandsynligvis på vej. 
Økonomien er så dårlig, 
at en konkurs kun er 
afværget af millionlån 
fra staten. Både direktør 
og bestyrelse er skiftet 
ud, men de vil ikke 
garantere, at skolen 
eksisterer om et år.

{  af mikkel kamP -  foto: scanPix }

Læs også  
"Uddannelsesforbundet mener" på side 4
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Alle løber  
fra ansvar
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kort NYt {  Af lucAs VAgn engell }

Salg af selvudgiver-e-bøger eksploderer

DiN løN er blevet uDhulet 18 måNeDer i træk
I halvandet år er priserne steget mere end lønnen. Måned for måned er reallønnen faldet. 
Derfor kan du i dag købe mindre, end du kunne for 18 måneder siden. Det gælder, uanset 
om du er privat eller offentligt ansat. I skemaet kan du se hvor meget:

  KOMMunER Og REgIOnER STATEn PRIvATE  

   2010 - 4. kvartal -1,1 -0,1 -0,4  
   2011 - 1. kvartal -1,0 -0,7 -0,8  
   2011 - 2. kvartal -2,8 -2,3 -1,3  
   2011 - 3. kvartal -2,2 -1,9 -0,9  
   2011 - 4. kvartal -1,9 -1,6 -0,7  
   2012 - 1. kvartal -0,9 -2,4 -1,0  

Den procentvise stigning i reallønnen vist kvartalsvist. 
Negative tal betyder, at lønnen stiger mindre end priserne.  
 Kilde: FTF

Flere unge uden praktikplads

Køen efter en praktikplads er igen blevet læn-
gere. I april 2012 manglede 9370 elever på 
erhvervsskolerne en læreplads. Året før var 
tallet 8655.

Til gengæld er antallet af elever i skole-
praktik steget med 21 procent i samme pe-
riode, så 4400 af de praktikpladssøgende er 
i skolepraktik.

Men det betyder, at omkring 5000 elever 
mangler en praktikplads. De kan altså ikke få 
lov til at gøre deres uddannelse færdig, selv om 
de gerne vil. Undervisningsminister Christine 
Antorini (S) anerkender problemet, men opfor-
drer samtidig de søgende om at gøre brug af 
de 3000 ekstra skolepraktikpladser, som re-
geringen har oprettet for 2012.

Op mod hver fjerde skønlitterære e-bog, der blev solgt i Storbritannien i andet halvår af 2011, 
stammer fra selvudgivere. Dermed er e-bogsmarkedet for selvudgivere med eget forlag me-
get større, end man tidligere regnede med, skriver fagbladet BogMarkedet.

I februar i år afslørede Amazon, at selvudgiveren Kerry Wilkinson med 250.000 solgte 
eksemplarer af hans første krimi, Locked In, var firmaets bedste sællert til Kindle-læsere i 
de sidste tre måneder af 2011.

Wilkinson får 35 procent af salgsprisen, hvis den er under 1,49 £ på Amazon, og 70 pro-
cent, hvis prisen er højere. Locked In blev solgt for 98 pence. Alene i de sidste tre måne-
der af 2011 har han altså tjent omkring trekvart million kroner bare på den ene bog. Hans 
to næste bøger koster 1,88 og 2,79 £.

Kerry Wilkinson tvivler på, at forlag kan tilføre ham og hans bøger noget, som han ikke 
selv kan via Amazon.

overraskende lille forskel…

Det er en almindelig antagelse, at privatsko-
ler dræner folkeskoler for ressourcestærke  
elever. Men nu viser det sig, at der er en for-
bløffende lille forskel mellem skolernes elev-
grundlag. Så lille, at der på landsplan ikke kan  
dokumenteres en markant ulighed i forde-
lingen af ressourcestærke og -svage elever 
på henholdsvis folke- og privatskoler. Dog er 
der forskel fra kommune til kommune. Læs 
mere på akf.dk (Privatskolerne og det sociale  
ansvar).

… og en voksende forskel

Til gengæld er karakterforskellene mellem 
gymnasieelever fra forskellige socialgrupper 
blevet større efter gymnasiereformen i 2005. 
Elever fra de øverste socialgrupper får nem-
lig generelt bedre karakterer efter reformen, 
mens elever fra den nederste socialgruppe lig-
ger på samme niveau som tidligere. Det viser 
en undersøgelse fra Danmarks Evaluerings-
institut (EVA).

Sagsbehandleren virker
Ledige kommer oftere i job, lige efter de har været til samtale med deres sagsbehandler i 
jobcentret. Den slags møder har ellers været kritiseret for spild af tid, men en ny undersø-
gelse fra AKF og Aarhus Universitet viser, at ledige har cirka 25 procent større chance for 
at komme i arbejde inden for den første uge efter det første møde med sagsbehandleren.

- Møderne koster ikke ret meget, og det tyder på, at de er mere effektive end andre for-
anstaltninger. Vores undersøgelse tyder også på, at det kunne være en god ide at lægge 
flere obligatoriske møder med sagsbehandleren tidligt i ledighedsforløbet, siger ph.d. Lene 
Kjærsgaard, som er i gang med en afhandling om emnet.
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beDre uNDerviSNiNg om uDDaNNelSe og arbejDSmarkeD

Folkeskolens undervisning i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) 
skal gøres bedre. Det vil børne- og undervisningsministeren tage med, når hun til efteråret 
går i gang med at forberede endnu en folkeskolereform.

Udmeldingen kommer, efter at ministeriet har undersøgt, hvordan det går med undervis-
ningen i UEA. Det viser sig, at der er uklarhed om arbejdsdelingen mellem lærerne og Ung-
dommens Uddannelsesvejledning (UU), som begge underviser i faget. Desuden mener både 
skoleledere og UU-centre, at det er ”en udfordring”, at UEA ikke har et selvstændigt timetal. 
Mange mener, at UEA bør integreres i de obligatoriske fag og dermed blive en del af skoler-
nes hverdag. Det kan også give en mere praktisk indgang til mange af de obligatoriske fag.

Genbrug dine tusser og skån miljøet
Smider du gamle kuglepenne, tuscher, blyanter, rettelak, markører og overstregningstuscher 
ud? Så er her en god ide: Opret en Pen-Brigade på din arbejdsplads og tjen penge, samti-
dig med at du skåner miljøet.

Pen-Brigaden er en kampagne, som kuglepennefabrikken BIC og miljøvirksomheden 
TerraCycle kører i fællesskab. De indsamlede skriveredskaber bliver genanvendt til penne-
holdere, vandkander og andre nye produkter. Og Pen-Brigaden på din arbejdsplads/skole 
får 20 øre for hver indsamlet tusch eller andet skriveredskab.

Læs mere på terracycle.dk

mere aktivering får indvandrere i job
Ledige indvandrere kommer oftere i job, når de har været i mere end én aktivering. Især er 
løntilskudsjob efterfulgt af uddannelse en effektiv cocktail. Det viser en ny ph.d.-afhandling 
fra AKF og Aarhus Universitet.

Ledige indvandrere, der har været i aktivering, får job op til ét år hurtigere end de, der 
ikke har været i aktivering. Og chancen for at komme i arbejde er betydelig større, hvis den 
ledige sendes i to aktiveringsforløb i stedet for ét.

- Vores undersøgelser viser, at den aktive beskæftigelsesindsats har særlig positive ef-
fekter i forhold til indvandrere, især for dem, som deltager i løntilskud som det ene eller beg-
ge aktiveringsforløb. Tilsyneladende har indvandrere altså særlig stor gavn af at komme ud 
og vise deres værd i praksis på en arbejdsplads, siger Lene Kjærsgaard, der netop har for-
svaret sin ph.d.-afhandling om emnet. 

Ph.d.-afhandlingen er lavet i et samarbejde mellem AKF, Anvendt KommunalForskning, 
og Institut for Økonomi på Aarhus Universitet. Undersøgelsen er baseret på registerdata fra 
Danmarks Statistik i perioden 1997-2003. 

- Hidtil har alle undersøgelser fokuseret på effekten af ét aktiveringsforløb. Men vi har 
som noget nyt i denne undersøgelse set på virkningen af at blive sendt i aktivering i to om-
gange. Og der kan vi altså se en tydelig positiv effekt, siger ph.d. Lene Kjærsgaard.

Der størst chance for succes på jobmarkedet, hvis den første aktivering, er et løntilskuds-
job, og den anden aktivering er et uddannelsesforløb. Det mindst effektive er at blive sendt 
ud i ét forløb, som består af ”anden aktivering”.  Se mere på akf.dk

0,145 %

eu giver FlYbilletteN,  
Når uNge Får jobSamtaler  
i uDlaNDet

Lokker et job i Sydfrankrig eller det nordlige 
Italien? Så kan du nu få EU til at betale flybillet-
ten, når du skal til samtale. Du skal bare være 
mellem 18 og 30 år, jobbet skal vare mindst 
seks måneder, og det skal være i et af EØS-
landene, som er de 27 EU-lande plus Norge, 
Island og Liechtenstein.

EU-Kommissionen ønsker at øge jobmobi-
liteten i EU, og derfor kan både ledige og be-
skæftigede søge støtte til jobsamtalen. I Dan-
mark er det Aarhus Kommune, der administre-
rer ordningen.

For at få betalt rejsen skal man sende invi-
tationen til jobsamtalen og en kopi af kontrak-
ten eller afslaget. Får man jobbet, er der i øv-
rigt en ekstra gevinst, for så er der også mu-
lighed for at få støtte fra EU til flytningen. Se 
mere på aarhus.dk/yfej

Ledige har også en anden mulighed for at 
snuse til det udenlandske jobmarked, da man 
kan tage sine dagpenge med til udlandet i tre 
måneder og søge job i det land, man er rejst 
til. Hør mere hos din a-kasse. Kilde: FTF-A

Så meget stiger din løn den 1. oktober, hvis du 
er kommunalt ansat.
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der bliver fortsat skåret i forberedel-
sestiden på Syddansk Erhvervsskole 
i Odense og Vejle. Men det kom-

mer til at foregå mere lempeligt og i sam-
arbejde med lærerne. Det er resultatet af 
en aftale, som ledelsen og tillidsrepræsen-
tanterne har indgået.

Den 1. april blev der skåret fem minutter 
af alle læreres forberedelsestid, og ledel-
sen lagde op til at skære yderligere 15 mi-
nutter og omfordele dem til individuel for-
beredelse allerede per 1. juli i år.

Nu bliver det i stedet en gradvis ned-
skæring med fem minutter per år frem til 
2015. Minutterne bliver placeret i en sam-
let pulje, som lærerne kan søge individuelt. 
Oprindeligt ville ledelsen på Syddansk Er-
hvervsskole egenhændigt afgøre, hvilke kri-
terier der skulle opfyldes for at få del i pul-
jen, men som en del af den nye aftale skal 
lærerne nu være med til at drøfte og ud-
vikle principperne for fordelingen. De præ-
cise rammer for, hvordan forberedelsesti-
den skal fordeles, bliver drøftet i de enkelte 
afdelinger i løbet af efteråret.

De fem minutter, som blev fjernet i april, 
har lærerne derimod ikke fået tilbage.

TR: Det bedst opnåelige
Det har været nogle turbulente forhandlin-
ger, som blandt andet resulterede i to da-

ges arbejdsnedlæggelser i foråret, hvor læ-
rerne holdt faglige møder. Her vedtog de 
to resolutioner, hvori de udtrykte stor util-
fredshed med ledelsens måde at håndtere 
forhandlingerne på. Efterfølgende mødtes 
ledelsen og skolens tillidsfolk igen ved for-
handlingsbordet, og til sidst lykkedes det 
parterne at nå frem til en aftale.

- Vi har indgået en aftale, hvor vi har fået 
indflydelse på, hvordan forberedelsestiden 
skal differentieres, og i hvilket tempo det 
kommer til at ske. Samtidig har vi sikret, at 
ledelsen ikke fremover kan gå ind og ændre 
på forberedelsestiden, uden at det er aftalt 
med tillidsrepræsentanterne, siger fællestil-
lidsrepræsentant Kjeld Pedersen, som kal-
der aftalen ”det bedst opnåelige resultat”.

- Jeg kunne da godt have ønsket mig en 
anden aftale, men hvis man ser på det alter-
nativ, som forelå, så er jeg tilfreds, siger han.

I Uddannelsesforbundet er næstformand 
Børge Pedersen tilfreds med, at det er lyk-
kedes lærerne på Syddansk Erhvervsskole 
at blive hørt og få indflydelse på deres eget 
arbejde. Men han er bekymret over nedskæ-
ringerne i forberedelsestiden:

- Det er frustrerende, at forberedelses-
tiden bliver brugt som besparelsesfaktor, 
for det er den samme undervisning, der 
skal forberedes, siger Børge Pedersen. *

Lærere får  
indflydelse på  
forberedelsestid

siden efteråret 
2011 har ledelse og 
tillidsrepræsentanter på 
Syddansk Erhvervsskole 
forhandlet om en ny 
arbejdstidsaftale. Nu er 
de endelig blevet enige.

{  Af signe luKOwsKi }
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{ Af SigNe lukowSki – foto: HuNg tieN vu }

Arbejdsnedlæggelse  
i Vejle og Odense

Lærerne på syddansk erhvervsskole nedlagde 
arbejdet to dage i træk for at holde faglige møder 
og udtrykke deres utilfredshed med skolens 
ledelse. Billedet her er fra det faglige møde på 
hovedafdelingen i odense den 11. april.

faglærere på Syddansk Erhvervsskole er stærkt utilfredse 
med ledelsens besparelser på forberedelsestiden.

syddansk Erhvervsskole i Odense og 
Vejle skal spare otte millioner kroner 
på dette års budget, og de penge har 

ledelsen fundet ved at skære i lærernes for-
beredelsestid. Ledelsen har lavet et admini-
strationsgrundlag, som trådte i kraft den 1. 
april i år. Her er der skåret fem minutter af 
forberedelsestiden, og efter 1. juli vil der bli-
ve fjernet yderligere 15 minutter, der place-
res i en fælles pulje, som lærerne kan søge 
individuelt. Det er lærerne mildest talt ikke 
tilfredse med.

- Medarbejderne er slet ikke blevet ind-
draget i arbejdet med at finde besparelser-
ne, vi har bare fået at vide, at vores forbere-
delsestid bliver beskåret, fortæller tillidsre-
præsentant Kjeld Pedersen.

Lærerne frygter, at reduktionen af for-
beredelsestiden vil gå hårdt ud over kvali-
teten af lærlingenes uddannelse. Ifølge læ-
rerne svarer besparelserne til, at man ned-
lægger 50 fuldtidsstillinger.

et diktat, ikke en aftale
Siden efteråret har ledelse og tillidsrepræ-
sentanter forhandlet om en ny arbejdstidsaf-
tale, men uden at nå til enighed. Ifølge Kjeld 
Pedersen havde ledelsen besluttet, hvor be-

sparelserne skulle findes, allerede inden for-
handlingerne gik i gang, og der har derfor re-
elt ikke været noget at forhandle om.

I begyndelsen af april nedlagde skolens 
lærere arbejdet to dage i træk for at holde 
faglige møder. Møderne varede henholdsvis 
en og to timer, og undervisningen blev efter-
følgende genoptaget. Resultatet blev blandt 
andet to udtalelser, hvori lærerne udtrykker 
deres utilfredshed med forløbet. De føler sig 
ført bag lyset af ledelsen, som de mener, har 
haft en skjult dagsorden:

”Vi er stærkt utilfredse med den måde, 
som ledelsen hidtil har handlet på over for 
lærerne i forbindelse med forhandlingerne 
om lokaloverenskomst. Vi er blevet præsen-
teret for et oplæg, som senere af ledelsen 
er udmøntet i et administrativt grundlag til 
arbejdstidsbestemmelse. Vi opfatter dette 
som et diktat fra ledelsen og ikke en afta-
le,” skriver faglærerne blandt andet og op-
fordrer ledelsen til at sætte sig tilbage ved 
forhandlingsbordet sammen med tillidsre-
præsentanterne.

Skolens bestyrelse var ved dette blads 
deadline indkaldt til et ekstraordinært be-
styrelsesmøde den 2. maj for at forsøge at 
finde en løsning på konflikten. *

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 person-
ligt 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

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

Tlf: 7010 0018 · Fax: 3314 3955 · Email: via hjemmesiden · www.dlfa.dk

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018
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Randager 90 • 2620 Albertslund • 7020 2810
forlaget@synope.dk • www.synope.dk

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

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

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

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

Dansk udtale

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

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

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

Breve/skriftlig fremstilling

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

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

Dansk talesprog

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

Skolelicenser fås til brug i sproglaboratorium / IT-værksted.  
Alle priser er ekskl. moms og levering.
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ledelsen troede, den kunne gå på van-
det, men i virkeligheden kunne den 
ikke regne med den lille tabel. Sådan 

lyder den korte version af historien om Er-
hvervsskolen Nordsjælland, der har haft stor 
vækst og åbnet nye afdelinger de senere år. 
Til gengæld er man de fleste år endt med 
underskud. I regnskabet fra 2011 når un-
derskuddet op på hele 54 millioner kroner.

Som beskrevet i seneste nummer af Ud-
dannelsesbladet har den dårlige økonomi 
haft konsekvenser. 80 medarbejdere er fy-
ret på grund af besparelser. Direktøren er 
røget samme vej, fordi bestyrelsen ikke sto-
lede på de regnskaber, han lagde frem. Be-
styrelsen selv er trådt tilbage, og i Hillerød 
er der nu en ny direktør, mens Ministeriet 
for Børn og Undervisning har udnævnt en 
midlertidig bestyrelse på kun tre mennesker.

Spørgsmålet er, hvordan det kunne gå 
så galt.

En del af svaret handler om simple regne-

fejl, som i et stort regnskab bliver til mange 
millioner. Indtægter fra taxameterpenge 
er bogført to gange, mens udgifter til fe-
riepenge er glemt i budgettet. Fejlene har 
betydet, at ledelse og bestyrelse ikke har 
haft de reelle økonomiske kendsgerninger 
foran sig, når de har besluttet at investere.

Det har de gjort mange gange.
Ifølge skolens regnskaber er udgifterne 

til undervisningens gennemførelse og byg-
ningsdriften de to poster, der er steget mest 
markant gennem årene.

I 2007 kostede bygningsdriften knap 50 
millioner kroner. I regnskabet for 2010 er 
tallet steget til over 72 millioner.

Papirrod kostede millioner
Pengene er blandt andet gået til små afde-
linger, som er åbnet i byer som Hundested 
og Frederikssund. Det kunne umiddelbart 
lyde som en god idé, for der var potentielle 
elever blandt ufaglærte i de mindre byer. 

Kalkulen er bare ikke holdbar i længden.
- Der var kursister til det første år, men 

derefter havde man næsten tømt byerne, så 
klasseværelserne begyndte at blive tomme. 
Befolkningsgrundlaget var simpelthen ikke 
stort nok, siger Jens Erland Christensen, der 
var tillidsrepræsentant indtil 2008.

I dag er en del af uddannelserne lukket 
igen, men skolen hænger stadig på byg-
ningerne. Nogle ejer man, andre lejer man 
kun. Men skolen har forpligtet sig til at be-
tale husleje i op til ti år frem. Flere steder er 
lejen oven i købet højere end markedsvær-
dien, da lejemålene blev indgået.

Den del af skolens overforbrug er den 
nye ledelse og bestyrelse i gang med at 
fjerne - blandt andet ved at sælge bygnin-
ger. For nylig lykkedes det at sælge den 
første bygning, hvilket indbringer skolen 
30 millioner kroner.

En del af bygningerne har skolen købt 
og lejet i forbindelse med EU-projektet Ud-

Dårlig administration 
gav dundrende  
underskud

54 millioner kroner. Så stort blev underskuddet 
på Erhvervsskolen Nordsjælland i 2011. Det 
er kulminationen på en årrække med dårlig 
administration, regnefejl, risikable lån og satsede 
investeringer. Den tidligere bestyrelse fralægger 
sig ansvaret og forklarer, at den tidligere ledelse 
ikke fremlagde de reelle regnskabstal. Tidligere 
tillidsrepræsentant advarede dog allerede i 2008.

{  Af MiKKel KAMp }
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”Erhvervsskolen Nordsjælland søger øko-
nomichef til udfordrende stilling med stort 
udviklingspotentiale og fokus på helheds-
styring, risikovurdering og løbende forret-
ningsmæssig udvikling af skolens kerne-
aktiviteter.”

Sådan står der i et jobopslag, som skolen 
lagde på nettet den 30. marts i år. 

Annoncen lyver ikke, når stillingen bli-
ver beskrevet som udfordrende. Det sene-
ste år har været én stor økonomisk rutsje-
tur for erhvervsskolen i Hillerød.

Konsekvenserne er til at mærke. Den 
ene fyringsrunde har afløst den anden. For 
et års tid siden havde skolen omkring 450 
medarbejdere. I dag er 80  blevet fyret. 20 
af dem er medlemmer af Uddannelsesfor-
bundet. Også skolens direktør er skiftet 
ud, og bestyrelsen er trådt tilbage og af-
løst af et midlertidigt styre, som Ministe-
riet for Børn og Undervisning har udpeget.

Fyringerne og usikkerheden om den 
økonomiske situation påvirker stemnin-
gen på skolen.

- Når vi synes, at der er skåret helt ind til 
benet, bliver der fyret endnu flere. Det er en 
ubehagelig situation, fortæller tillidsrepræ-
sentant Michael Porskjær Hansen.

Trods fyringer og nedskæringer er sko-
len nødt til at låne penge for at overleve.

Staten har ydet skolen et lån på 13 mil-
lioner kroner i 2011 og yderligere 19,7 mil-
lioner i år. Penge, der er taget fra en sær-
lig konto på finansloven til nødlidende in-
stitutioner. Det er langt fra normalt, at er-
hvervsskoler må låne penge for at overleve. 
Kun én anden erhvervsskole i landet skyl-
der staten penge på den konto, og det er 
Skanderborg-Odder Center for Uddannelse, 

der angiveligt har været udsat for decide-
ret svindel. Den sag efterforskes af politiet.

Overskud blev til underskud
Indtil marts sidste år gik alt tilsyneladende 
godt på den nordsjællandske skole. Men 
da ledelsen offentliggjorde regnskabet for 
2010, stod det klart, at det forventede over-
skud på knap to millioner kroner, pludse-
lig var blevet til et underskud på 17 millio-
ner. Siden er der dukket andre udgiftspo-
ster frem, der har fået underskuddet til at 
vokse til omkring 23 millioner kroner. Det 
har haft konsekvenser for ledelsen. Den 23. 
maj i år fyrede bestyrelsen direktør Finn Ar-
vid Olsson. Siden blev bestyrelsen selv af-
sat, og ministeriet har udpeget tre perso-
ner til en midlertidig bestyrelse.

Inge Prip, der blev ansat som direktør 
i januar i år, vil ikke udtale sig om, hvorfor 
det - inden hendes ansættelse - kunne gå 
så galt med skolens økonomi.

Heller ikke bestyrelsens formand, Laust 
Joen Jakobsen, er videre meddelsom, når 
det kommer til fortiden. 

- Mange initiativer er ikke faldet ud som 
forventet. Når det sker tilstrækkeligt mange 
gange, giver det underskud, siger han.

Blandt årsagerne til det store underskud 
skal angiveligt være regnefejl; skolen reg-
nede med at få ti millioner kroner mere i 
tilskud til bygninger, end den reelt havde 
krav på. Samtidig har man regnet med at 
skulle bruge fire millioner mindre på ferie-
penge, end det reelt viste sig at være til-
fældet. Der har måske også været ekstra-
udgifter til afskedigelsessager, der ikke har 
kørt helt efter bogen.

Skolen har desuden åbnet flere nye af-

ØKONOMISK KAOS  
kan ende i skolelukning
På et år har 
Erhvervsskolen 
Nordsjælland fyret 80 
medarbejdere – heraf 
20 medlemmer af 
Uddannelsesforbundet 
– og f lere fyringer er 
sandsynligvis på vej. 
Økonomien er så dårlig, 
at en konkurs kun er 
afværget af millionlån 
fra staten. Både direktør 
og bestyrelse er skiftet 
ud, men de vil ikke 
garantere, at skolen 
eksisterer om et år.

{  af mikkel kamP -  foto: scanPix }

Læs også  
"Uddannelsesforbundet mener" på side 4
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vikling med Udsigt. Projektet skulle være 
med til at hæve uddannelsesniveauet i ud-
kantsområdet, hvilket tilsyneladende er lyk-
kedes. Da projektet er støttet af EU, løber 
der tiltrængte millioner fra Bruxelles til Hil-
lerød – dog ikke så mange, som der kunne 
have gjort. Skolen har haft en række udgif-
ter, som EU normalt ville refundere, men da 
man mangler dokumentation, kommer pen-
gene ikke til udbetaling, fortæller flere kilder.

Dermed mister Erhvervsskolen Nord-
sjælland helt unødvendigt et millionbeløb 
på grund af mangelfuld administration. Ved 
dette blads deadline er det endelige regn-
skab for EU-projektet ikke gjort op, så det 
præcise beløb kendes ikke.

TR stoppede efter usikre lån
Jens Erland Christensen var tillidsrepræsen-
tant indtil 2008. Han var også medarbej-
derrepræsentant i bestyrelsen. Samtidig er 
han uddannet i økonomi. Han blev for alvor 
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bekymret, da skolen optog såkaldte swap-
lån, fordi der var underskud på driften. Swap-
lån er et forholdsvis billigt lån, der kan give 
en kortsigtet gevinst. Om det kan betale 
sig på lidt længere sigt afhænger af ren-
terne. Falder de, scorer banken overskud-
det. Det skete i dette tilfælde. Ligesom en 
række kommuner har mistet penge på det, 
mister Erhvervsskolen Nordsjælland hvert 
år et millionbeløb på den konto. Penge som 
Nykredit i stedet tjener.

Da man optog lånene, havde kommu-
nerne endnu ikke brændt nallerne, men 
alle var dog klar over, at den type lån inde-
bar en vis risiko.

- Det kan godt være, jeg er lidt gammel-
dags, når det handler om økonomi, men en 
skole skal ikke optage risikable lån og bruge 
penge, som man tror, man får, siger Jens 
Erland Christensen.

Han advarede bestyrelsen og endte selv 
med at stoppe som tillidsrepræsentant.

- Når man sidder i skolens bestyrelse, 
skal man skrive under på regnskabet. Det 
kunne jeg ikke forsvare, så jeg nedlagde 
mit hverv, siger han og tilføjer, at han bak-
ker den nuværende tillidsrepræsentant 100 
procent op.

Bestyrelse ført bag lyset
Den tidligere bestyrelse burde have grebet 
ind, mener Jens Erland Christensen.

- Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke gør 
bestyrelsen ansvarlig. Den burde drages til 
ansvar, siger han.

Den holdning deler man ikke i den tidli-
gere bestyrelse. Langt det meste af tiden 
har bestyrelsens formandskab bestået af 
Helge Andersen, der er hotelejer i Hillerød, 
og Gita Grüning, som er formand for Tek-
nisk Landsforbund.

De undskylder sig med, at de ikke har fået 
de rette oplysninger. Det gjaldt blandt andet i 
2010, da økonomien tilsyneladende var god.
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MiNiSTERiET: 

Det er ikke 
vores ansvar
undervisningsministeriet viste rettidig 
omhu, da det det greb ind over for Erhvervsskolen 
Nordsjælland. Til gengæld bliver de ansvarlige 
udpeget i sensommeren, fortæller kontorchef 
Ann Lisbeth Ingerslev fra Ministeriet for Børn 
og Uddannelse. Og hun afviser, at ministeriet vil 
begynde at udpege udemokratiske bestyrelser.

Har ministeriet levet op til sit ansvar?
- Ja, det mener vi. Styringssystemet er baseret på, at bestyrelsen er ansvarlig for 
den overordnede ledelse af skolen både fagligt og økonomisk. Ministeriet rea-
gerede, da skolen ikke kunne aflægge regnskab for 2010 til tiden. I den forbin-
delse holder vi møder med skolen, hvor det går op for os, at de faktisk ikke kan 
lave regnskabet færdigt. Noget er galt, så skolen kommer under skærpet økono-
misk tilsyn, hvor den skal indrapportere til os løbende. Ministeriet har grebet ind 
rettidigt, siger kontorchefen.

Men noget er jo gået galt. Hvis ministeriet ikke har ansvaret, hvem har så?
- Da den tidligere bestyrelse smed håndklædet i ringen, indsatte ministeriet et 
midlertidigt styre, som skal fremlægge en plan for at sikre, at de unge og voksne 
i Nordsjælland fortsat kan få tilbudt de uddannelser, som skolen har ansvaret for i 
dag. De har også til opgave at finde ud af, om man kan komme efter den tidligere 
bestyrelse, revisoren eller måske den tidligere direktør. Der kommer en afrappor-
tering midt i august, så må vi forholde os til det.

Erhvervsskolen Nordsjælland er en selvejende institution, som har bragt sig 
selv i store problemer. Hvorfor lader man den ikke bare falde i stedet for at 
holde den i live med lån?
- Ministeriet har en forpligtigelse til at sikre, at der findes uddannelsestilbud i Nord-
sjælland. Vi har indsat det midlertidige styre, og de går efter planen efter at redde 
skolen. Nu må vi se, hvad de lander på, når de fremlægger planen.

Ministeriet har udpeget en bestyrelse, hvor der ikke er repræsentanter for ar-
bejdsmarkedets parter og ingen medarbejderrepræsentanter. Er det ikke ude-
mokratisk?
- Det er en helt særlig situation, som ingen har ønsket. Det midlertidige styre sid-
der der i en forholdsvis kort periode, og det er i alles interesse, at de finder en løs-
ning. Det er den metode, som er valgt til denne helt særlige opgave. Det er ikke et 
udtryk for et paradigmeskifte, hvor ministeriet skal til at udpege bestyrelser, under-
streger kontorchef Ann Lisbeth Ingerslev fra Ministeriet for Børn og Uddannelse. *

{  Af MiKKel KAMp }

- Vi fik hele tiden at vide, at det gik godt. 
Vi fik tre kvartalsopfølgninger, og de viste, at 
det kørte på skinner. Vi spurgte ind til, hvorfor 
det kunne gå godt for Erhvervsskolen Nord-
sjælland, når lignende skoler rundt omkring 
har problemer. Og vi fik svaret, at det var på 
grund af samarbejdet med eksterne partnere. 
Det var umuligt for os at få reelle oplysnin-
ger. Men man havde glemt at regne med, at 
der skulle udbetales feriepenge til medarbej-
derne, og taxameterpenge er man kommet til 
at indtægtsføre to gange. Man havde forud-
sat i budgettet, at man havde flere penge, si-
ger Gita Grüning.

Helge Andersen er enig i den udlægning.
- Det er helt og alene ledelsens ansvar, for 

man var ikke ærlig omkring tallene. Årsagen 
var sandsynligvis, at de ikke selv havde styr på 
det. Det er dybest set problematisk, at ledel-
sen ikke kunne se skriften på væggen, siger 
han og henviser til almindeligt husmoderlogik.

- Hvis man har en krone i sin husholdning, 
nytter det ikke, at man gang på gang bruger 
en krone og ti øre. Mere besværligt er det 
ikke. Det er den lille tabel, der skal bruges, 
selv om man skal sætte nogle nuller efter, si-
ger Helge Andersen.

Direktør talte udenom
Ifølge Gita Grüning begyndte direktøren også 
at spille på personlige ting og tale udenom, når 
der blev spurgt ind til de økonomiske emner.

- Vi påpegede flere gange, at der var pro-
blemer med bygninger, som var for dyre. Så 
svarede direktøren, at han godt vidste, at jeg 
ikke kunne lide økonomichefen. Jeg spurgte 
bare til økonomien, men han slog på den slags 
personlige ting, hvis vi ikke kunne lide, hvad 
vi så, siger det tidligere bestyrelsesmedlem.

Hun peger på, at andre også har kendt til 
regnskabstallene uden at slå alarm.

- Vi har hele tiden sendt regnskaberne ind 
til ministeriet, og regnedrengene har ikke råbt 
vagt i gevær. Bestyrelsen har altid et ansvar, 
men rådgiverne, vi har lænet os op ad - mini-
steriet, de ansatte, revisionen – har ikke op-
daget, at noget var galt, siger det tidligere be-
styrelsesmedlem.

Ligesom i seneste nummer af Uddannel-
sesbladet er det trods flere henvendelser ikke 
lykkedes at få en kommentar fra tidligere di-
rektør Finn Arvid Olsson. *
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Mærk verden med Jysk Rejsebureau - grupperejser til hele verden

mærk verden

Vi tilbyder bl.a.: Hos Jysk Rejsebureau er eventyrlysten den drivende 
kraft - også når vi sammensætter studie- og gruppe-
rejser. 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 tilrette-
lægge 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.

86 18 42 88

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 ser-
vicekontorer, 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.

Offentligt ansattes ytringsfrihed stadig under pres

Offentligt ansatte har som udgangspunkt samme ytringsfrihed som alle an-
dre i det danske samfund. Også når det gælder om at tale om jobbet. Det 
sikrer grundloven.

Alligevel er hver anden medarbejder i det offentlige nervøs for, at det 
vil give problemer på jobbet, hvis de offentligt kritiserer deres arbejdsplads. 
Og det er ikke uden grund, for 40 procent af de medarbejdere, der har ytret 
sig, har oplevet negative konsekvenser.

Det viser en ny undersøgelse fra FTF. Dermed har angsten for at ytre 
sig ikke ændret sig siden de to tidligere undersøgelser i 2006 og 2010. I 
mellemtiden har Justitsministeriet ellers udgivet både en vejledning om of-
fentligt ansattes ytringsfrihed og et kodeks for deres adfærd.

De negative konsekvenser, som ytrende ansatte har oplevet er blandt an-
det at blive stemplet som illoyal, at komme til ”kammeratlig samtale” hos che-
fen, at få en advarsel, at få forbud mod at udtale sig – eller endda blive fyret.

Det skal dog også nævnes, at hver femte, der har ytret sig, har ople-
vet positive konsekvenser, mens lidt mere end hver tredje ikke har mær-
ket nogen konsekvenser.

Undersøgelsen er lavet blandt lærere, politifolk, socialrådgivere, ansat-
te i finanssektoren og i forsvaret, sygeplejersker, pædagoger og andre of-
fentligt ansatte. Den kan læses på ftf.dk

kort NYt {  Af lucAs VAgn engell }

miNDre peNSioN til uNDerviSere

De fleste medlemmer af Uddannelsesforbundet kan se frem til 
en dårligere forrentning af deres pensionsopsparing de næste tre 
år. Og det er der ellers ingen grund til, mener Lærernes Pension.

Baggrunden er, at nogle pensionskasser har svært ved at leve 
op til de forrentninger, de har lovet deres medlemmer. Derfor har 
erhvervsminister Ole Sohn aftalt med pensionskassernes bran-
cheorganisation, at ingen pensionskasse må give mere end to 
procent i rente efter skat i 2012, 2013 og 2014.

I Lærernes Pension er der stor utilfredshed med aftalen, for-
di den straffer lærerne:

- Vores medlemmer bliver nu tvunget til at acceptere en la-
vere depotrente, selv om vi sagtens kan give dem mere. Vi er 
nemlig ikke i vanskeligheder. Det bør fælles regler ikke forhin-
dre, siger administrerende direktør i Lærernes Pension Paul 
Brüniche-Olsen.

Også PFA’s kunder får mindre i renter, end de ellers ville have 
fået. Men PFA er mere positiv over for aftalen.

- Det er en god aftale, som giver selskaberne større fleksibili-
tet og bedre muligheder for at lægge en langsigtet investerings-
strategi til fordel for kunderne, skriver PFA i en pressemeddelelse.
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Lærere  
fyret  
efter  
fagligt  
møde
lærerne på projektskolen Casa 
Blanca i Valby krævede at få en 
overenskomst. Ledelsen af den 
privatejede skole nægtede, og da fem 
lærere holdt fagligt møde, blev de 
alle bortvist.
{  Af MiKKel KAMp – fOtO: MiKKel ØstergAArd }
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O
nsdag formiddag. Fem 
lærere fra Projekt-
skolen Casa Blanca 
er samlet i en privat 
lejlighed for at dis-
kutere, hvad de skal 
gøre ved det faktum, 
at deres arbejdsgiver 

på den privatejede skole nægter dem at få 
en overenskomst.

I løbet af formiddagen opdager lærerne, 
at de ikke længere har adgang til skolens 
netværk, og at deres telefoner er lukkede. 
Klokken 14 fjernes enhver tvivl om årsa-
gen. De modtager alle en mail om, at de er 
bortvist fra arbejdspladsen med øjeblikkelig 
virkning. En bortvisning er en arbejdsgivers 
kraftigste sanktion: en fyring uden opsigel-
sesperiode og økonomisk kompensation.

Lærernes brøde består i, at de har kræ-
vet at få en overenskomst, og at de denne 
onsdag den 2. maj har nedlagt arbejdet for 
at holde fagligt møde. Det meddeler de le-
delsen om morgenen, ligesom de også for-
tæller, at de agter at genoptage arbejdet 
næste dag. Det kom de ikke til.

Ti minutter efter den første mail lan-
der endnu en i lærernes mailbokse. Her 
står, at de skal aflevere deres telefoner og 
nøgler. Sker det ikke, må de betale for ud-
skiftning af låse.

- Vi havde forventet en reaktion, men vi 
var chokerede over voldsomheden, siger 
den nu bortviste Mikkel Visby, der har væ-
ret ansat på skolen siden december 2010.

Den ligeledes bortviste Maria Christina 
Nielsen har en lignende oplevelse.

- Jeg blev rystet og kunne ikke forstå, at 
de virkelig bortviste os. Jeg regnede med 
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en form for reaktion, men det var en vild 
overreaktion, siger læreren, der ligesom 
sine tidligere kolleger nu er jobsøgende.

Måtte ikke mødes uden ledelsen
Bortvisningen er kulminationen på et læn-
gere forløb, hvor utilfredsheden har bob-
let under overfladen. Projektskolen Casa 
Blanca er privatejet og tilbyder særligt til-
rettelagt undervisning (STU) til unge over 
16 år med psykosociale vanskeligheder.

Selve det pædagogiske indhold og ar-
bejdet med de unge er de lærere, som Ud-
dannelsesbladet har talt med, grundlæg-
gende tilfredse med. Skolen, der åbnede i 
2008, har dog aldrig tegnet overenskomst 
med lærerne. I lang tid fylder den kends-
gerning ikke meget i lærernes diskussio-
ner, men gennem en længere periode hø-
rer lærerne jævnligt meldinger om, at sko-
lens økonomi er dårlig, og at budgetterne 
skal reduceres. Det skaber utryghed og i 
forbindelse med, at lærergruppen får su-
pervision, bringer en af dem emnet over-
enskomst på banen. Det viser sig, at alle 
er frustrerede over, at de ikke har en over-
enskomst.

Et af de forhold, lærerne ønsker at æn-
dre, er, at de kun er ansat 11 måneder om 
året. Den sidste måned må de søge om dag-
penge – får de at vide. Problemet er bare, 
at de ifølge reglerne ikke kan få dagpenge 
for den ene måned.

Lærerne diskuterer, hvad de skal gøre, 
og de melder sig alle ind i Uddannelsesfor-
bundet. De spørger også ledelsen om lov 
til at holde et fagligt møde i arbejdstiden. 
Det ønske bliver afvist.

- Jeg husker ikke ordene præcist, men 
vi fik at vide, at hvis vi holdt møde, kunne 
det få konsekvenser, siger Mikkel Visby.

Medarbejderne bliver også informeret 
om, at de godt må mødes i fritiden, men 
hvis de taler om det faglige, skal de for-
tælle ledelsen om det.

- Paradoksalt nok handlede ledelsens ar-
gument om åbenhed. Vi skulle tale åbent, 
og så ville de samtidig forhindre os i at tale 
sammen, siger Maria Christina Nielsen.

Underlig stemning på skolen
Lærerne taler med en konsulent fra Uddan-
nelsesforbundet, som forsøger at arrangere 

et møde med Casa Blancas ledelse for at 
se, om de kan blive enige om en overens-
komst. Den overenskomst bliver aldrig til 
noget – heller ikke selv om forbundet en-
der med at tilbyde en overenskomst, der 
stort set ikke ændrer på lærernes forhold. 
Ledelsen meddeler, at man skam gerne vil 
snakke om overenskomst, men ikke før den 
30. juni 2014. Man skal lige i gang med at 
tjene penge først.

Herefter er der en underlig stemning på 
skolen, fortæller Mette Peoples, som var 
den første lærer, der blev ansat, da skolen 
åbnede i 2008, og blandt andet har været 
undervisningsleder.

- Der var ikke rigtig øjenkontakt, når vi 
mødte ledelsen, og vi prøvede at undgå at 
tale om andet end praktiske ting, fortæller 
hun om perioden, der leder hen til afslut-
ningen på lærernes job på Casa Blanca.

- Jeg vidste godt, at det var en kon-
fliktoptrapning at holde mødet, men det 
var en risiko, jeg var klar til at løbe, siger 
Mette Peoples.

Selv om lærerne altså er klar over, at de-
res møde indebærer en vis risiko, er de cho-
kerede, da de mister deres job.

Ifølge lærernes egne udsagn er det en 
del af forklaringen på, at de samme dag, som 

de er blevet bortvist, sender en mail rundt 
til nogle af deres nu tidligere samarbejds-
partnere. Her står der, hvad der er sket, og 
de fortæller om de forhold, de har arbej-
det under. Det handler blandt andet om, at 
nogle af de kvindelige medarbejdere har 
oplevet verbal sexchikane fra en tidligere 
skoleleder, og at der bliver drukket en del 
øl på ledelsens kontorer – forhold, der har 
påvirket arbejdsklimaet.

Den mail fik også konsekvenser. Læ-
rerne har modtaget et brev om, at en ad-
vokat er i færd med at forberede en inju-
riesag mod dem. Og ejeren af skolen, Mar-
tin Erlund, bekræfter over for Uddannelses-
bladet, at man har tænkt sig at føre sagen. 

Fordi projektskolen har afvist at indgå 
overenskomst for lærerne på skolen, iværk-
satte Uddannelsesforbundet den 1. august 
en blokade af Projektskolen Casa Blanca. 
De øvrige lærerorganisationer har via Læ-
rernes Centralorganisation varslet sympa-
tiblokade fra samme dato. *

Der er iværksat blokade mod Projektskolen  
Casa Blanca – se side 36



Selv om de ifølge 
chefen var gode til 
deres arbejde, blev 
Mette Peoples (tv.), 
Maria Christina 
nielsen og Mikkel 
visby fyret, da de ville 
have en overenskomst.
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– Kom ud til os. Så skal jeg frem-
lægge dokumenter og en 
lydfil, der beviser, at sandhe-

den er den modsatte af, hvad lærerne siger.
Nogenlunde sådan faldt ordene, da Ud-

dannelsesbladet ringede for at spørge eje-
ren af Casa Blanca, Martin Erlund, hvorfor 
han har bortvist fem lærere. Da vi mødte 
op i Projektskolen Casa Blancas lokaler, 
kom hverken lydfilen eller dokumenterne 
dog på bordet trods gentagne opfordringer.

- Jeg har dokumenterne og en lydfil, 
som jeg bruger, hvis det bliver nødvendigt, 
siger han.

Til gengæld gav Martin Erlund sin ver-
sion af sagen. Først og fremmest afviser 
han, at lærerne blev bortvist, fordi det var 
besværligt, at de ville have en overenskomst.

- De blev bortvist på grund af arbejdsvæg-
ring. De lod de unge stå alene tilbage. Hvis 
en pædagog efterlader børnene i en børne-
have helt alene, får det også konsekvenser.
Samtlige lærerne er fagligt dygtige, så jeg 
er rigtig ked af at miste dem, men den slags 
kan vi ikke have.

Martin Erlund mener ikke, at ledelsens 
reaktion var for voldsom.

- Det første, vi gjorde den onsdag, var 
selvfølgelig at tage os af de unge. Derefter 
ventede vi til efter klokken 12 for at se, om 
lærerne ville indlede en dialog. Det skete 
ikke. Så måtte vi reagere, for hvad er ideen 
i bare at forlade skolen andet end at presse 
os. Det er ikke en måde at agere i dagens 

Danmark. Hvis jeg accepterede, at man bare 
kunne gå, når det passer én, ville jeg ikke 
være en seriøs leder, siger Martin Erlund.

Han understreger, at medarbejderne 
gerne måtte holde fagligt møde, bare ikke 
på et tidspunkt, hvor det går ud over un-
dervisningen.

Martin Erlund nægter også, at han skulle 
have krævet at få at vide, hvad lærerne talte 
om, hvis de valgte at holde møde om fag-
lige emner i fritiden.

- Jeg har da ingen indflydelse på, hvad 
de gør derhjemme.

Uddannelsesforbundet pressede på
Når forløbet er endt galt, hænger det sam-
men med, at der er blevet skubbet ekstra 
på for at få en overenskomst, efter at læ-
rerne meldte sig ind i Uddannelsesforbun-
det, mener Martin Erlund.

- Vi blev kontaktet af Uddannelsesfor-
bundet, og høflige som vi er, inviterede vi 
dem til møde. Vi bad dem fortælle, hvilke 
fordele der ville være for skolen og medar-
bejderne, hvis vi tegnede en overenskomst. 
Det kunne Uddannelsesforbundet ikke. De 
kom uforberedte og havde kun en tiltræde-
overenskomst med, som de lagde på bor-
det. Det eneste argument var, at partsfor-
holdet ville blive bedre for medarbejderne. 
Alligevel var vi åbne over for en overens-
komst. Vi ville bare først gøre det i somme-
ren 2014 – og så skulle det være en seriøs 
plan, siger han.

Han mener, at Uddannelsesforbundet 
har været involveret i arbejdsnedlæggel-
sen. Det bygger han på, at han om morge-
nen den 2. maj bliver ringet op af en kon-
sulent fra Uddannelsesforbundet, der siger, 
at nu er det tid til at indgå overenskomsten.

- Han insinuerer, at hvis vi ikke indgår 
overenskomsten, vil der ske noget. En lille 
time senere nedlægger lærerne arbejdet, 
siger Martin Erlund.

Han erkender, at konsulenten ikke direkte 
har sagt, at lærerne ville nedlægge arbej-
det, hvis overenskomsten ikke blev indgået.

- Men det var min opfattelse, at det blev 
insinueret, siger han.

Martin Erlund mener, at ledelsen og læ-
rerne sammen kunne have løst konflikten, 
hvis der ikke var blevet skubbet så hårdt på 
for at fremskynde processen.

- Vi fik ikke tid til at sætte os ned og 
snakke med lærerne. De siger, jeg har sagt 
nej til en overenskomst, men det er usandt.

Martin Erlund bekræfter, at han vil føre 
en injuriesag mod lærerne, der i en mail har 
hævdet, at der blandt andet foregik sexchi-
kane, og at der blev drukket store mæng-
der alkohol på skolen. Indholdet i anklagen 
vil han dog ikke forholde sig til.

- Det gider jeg slet ikke at kommentere. 
Det er for lavt. Vi kører en sag imod dem, 
siger han. *

Der er iværksat blokade mod Projektskolen  
Casa Blanca – se side 36

Casa Blancas ejer:

Det gik for hurtigt
samarbejdet var fint, og Casa Blanca ville gerne indgå 
en overenskomst. Det skulle dog vente et par år. Da 
Uddannelsesforbundet kom ind i sagen, gik alting for stærkt, og 
ledelsen var nødt til at bortvise de lærere, der nedlagde arbejdet. 
Sådan lyder skoleejerens version af sagen.

{  Af MiKKel KAMp }
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Bedre arbejdsmiljø og mere efteruddannelse. Det er to af 
de emner, Uddannelsesforbundet skal tage op til overens-
komstforhandlingerne i 2013. Det besluttede de delege-

rede på et repræsentantskabsmøde den 7. juni på Hotel Radis-
son Blu på Amager. Her understregede formand Hanne Pontop-
pidan, at næste års forhandlingsramme bliver mindst lige så smal 
som i 2011, og at forventningerne til reelle lønstigninger derfor 
kan ligge på et meget lille sted.

- Selvfølgelig går vi efter alle de penge, vi kan, men vi aner-
kender, at rammen er meget smal. Derfor vil vi supplere vores løn-
krav med helt konkrete projekter - for eksempel fælles handle-
planer - for at løfte arbejdsmiljøet og efteruddannelsen, sagde 
Hanne Pontoppidan.

Uddannelsesforbundet vil i første omgang gå efter at fastholde 
reguleringsordningen, som sikrer en nogenlunde ensartet lønud-
vikling på det private og det offentlige arbejdsmarked. 

Mere indflydelse på arbejdsdagen   
Forbundet vil også arbejde for en forbedring af arbejdsmiljøet, og 
det skal blandt andet ske ved at give underviserne mere indfly-
delse på deres egen arbejdsdag.

- Vi skal have nogle ordentlige arbejdstidsaftaler, et ordentligt 
arbejdsmiljø, og der skal være sammenhæng mellem arbejdsop-
gavernes omfang og den tid, der er sat af til at løse dem. Vi skal 
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uddannelsesforbundets 
repræsentantskab har 
vedtaget de overordnede 
temaer for næste års  
overens-komstforhandlinger. 

{  Af signe luKOwsKi -  fOtO: MiKKel ØstergAArd }
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OK-krav
Temaer for Uddannelsesforbundets krav:

•	 Sikring	af	reallønnen
•	 Bedre	arbejdsmiljø	–	mindre	belastning
•	 	Bedre	kompetenceudvikling/efteruddannelse
•	 	Ekstra	ressourcer	til	rummelighed	i	uddannelserne
•	 Bedre	tryghed	og	seniorvilkår

resolutioner
Uddannelsesforbundets	repræsentantskab	vedtog	to	resolutioner.

Den	 ene	–	 ”Hvor	 bliver	 tillidsreformen	af?”	–	handlede	 om,	 at	 
Uddannelsesforbundet	vil	holde	regeringen	fast	på	dens	valgløfter	
om	en	tillidsreform,	der	skal	give	offentligt	ansatte	mere	medbestem-
melse	og	indflydelse	på	arbejdet	og	dermed	styrke	arbejdsglæden.

Den	anden	–	”Brug	alle	–	det	vil	øge	arbejdsudbuddet”	–	om	treparts-
forhandlingerne	og	det	meningsløse	i	ikke	at	opkvalificere	og	bruge	
de	op	imod	750.000	uden	for	arbejdsmarkedet,	når	nu	politikerne	rå-
ber	på	mere	arbejdskraft.	Det	var,	før	forhandlingerne	brød	sammen.

Begge	 resolutioner	kan	 læses	på	uddannelsesforbundet.dk	–	Om	
forbundet	–	Repræsentantskabet	–	Resolutioner.

Ring til 

forsikringsklubben for 

Danmarks Tekniske skoler 

og Universiteter  

på 45 81 22 32 og få 

et godt tilbud.

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

En bilforsikring skal hverken stramme over skuldreneeller stumpe  
i benene. Den skal passe nøjagtigt til dig, dine ønsker og behov.  
Derfor tilbyder vi Danmarks mest fleksible bilforsikring.

Prisen er skarp og fair. Og når årets bilskader er gjort op,  
sender vi overskuddet tilbage til dig. 

Få skræddersyet din bilforsikring

sikre, at medlemmerne kan holde ud at gå på arbejde, sagde næst-
formand Børge Pedersen.

Også kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse skal 
styrkes, så medarbejderne hele tiden har de nødvendige redska-
ber til at udføre deres arbejde bedst muligt. I forbindelse med over-
enskomstforhandlingerne vil Uddannelsesforbundet derfor stille 
krav om tiltag og projekter, der giver individuelle rettigheder til ef-
ter- og videreuddannelse til gavn for den enkelte medarbejder og 
for arbejdspladsen.

Mere rummelighed og bedre seniorvilkår
Uddannelsesforbundet vil gerne bidrage til mere rummelighed på 
uddannelsesområdet, så opgaver, der tidligere har været meget 
specialiserede, kan løses inden for de ordinære uddannelsestil-
bud. Men der skal følge ressourcer med - blandt andet i form af 
efter- og videreuddannelse - så medarbejderne bliver klædt or-
dentligt på til at løse de nye opgaver.  Og så skal vilkårene for se-
niorer forbedres, så flere får mulighed for at blive længere på ar-
bejdsmarkedet.

Hovedbestyrelsen vil arbejde videre med de fastlagte temaer 
frem mod forhandlingerne til foråret. *

Se billeder fra repræsentantskabsmødet på s. 2-3.
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DEN vANSKELigE 
SiTUATioN  

Serie: om hverdagens udfordringer
Hvad	er	den	vanskeligste	arbejdssituation,	du	har	stået	i?	Var	du	i	tvivl	om,	hvordan	du	skulle	løse	den?	Hvad	gjorde	du?	 

Var	det	den	rigtige	løsning?	De	spørgsmål	stiller	vi	i	en	ny	serie	om	de	udfordringer,	Uddannelsesforbundets	medlemmer	møder	i	deres	arbejdet.

da Jacob nielsen fik valget mellem at overtage metal-holdet på TAMU Center 
Dragør eller en fritstilling, valgte han i første omgang det sidste. I to måneder 
havde han været med som støtte for den fungerende lærer, og han var meget 
usikker på, om eleverne var for stor en mundfuld.

” Jeg kan godt fyre 
og smile samtidig”

den dag, faglærer Jacob Nielsen over-
tager ledelsen på TAMU Center Dra-
gørs metalværksted, præciserer han 

en række vilkår for eleverne. Et af dem er, 
at man bliver afskediget, hvis man ryger in-
dendørs. Dagen efter sætter to elever sig 
et par meter fra ham, kigger ham i øjnene 
og tænder hver deres cigaret.

Hvad gjorde situationen vanskelig?
- Holdet var kørt af sporet. Jeg blev sat ind 
som problemknuser og skulle hjælpe den 
daværende lærer i to dage om ugen. Men 
det kørte skævt, hver gang jeg var væk, og 
jeg blev bedt om at overtage. Det havde 
jeg ikke lyst til, for jeg har haft nogle me-
get velfungerende hold de seneste seks år 
på TAMU i København. Jens Bay, som er 
leder af TAMU, gav mig valget mellem at 
overtage holdet i Dragør eller ikke at have 
en ansættelse, når TAMU-afdelingen i Kø-
benhavn lukker om cirka et år.

Hvordan greb du situationen an?
- Først valgte jeg fritstillingen! Men dagen 
efter blev jeg enig med mig selv om at give 

det en chance. Jeg satte mig og tænkte: 
Hvad skal der til, før jeg kan holde det her 
ud? Og så skrev jeg en række vilkår ned, 
som var absolut nødvendige for, at jeg kunne 
holde jobbet ud – helt enkle vilkår, som jeg 
præsenterede den første dag: mødetid er 
7.30-12 sharp, middag 12.00, mødetid efter 
middag 12.30-15, man kan ryge tre gange 
om dagen, hvis man ryger indenfor er det 
fyringsgrund, man rydder op efter sig hver 
dag og et par stykker mere.

Hvordan gik det?
- Jeg var rystet, da de to elever satte sig og 
røg, lige efter at jeg havde forklaret, at så 
ville man blive afskediget. Jeg fyrede dem 
øjeblikkeligt, ellers havde jeg mistet enhver 
form for troværdighed. Men jeg gjorde det 
uden at være sur på dem. Jeg kan godt fyre 
og smile samtidig, for det er en del af lærin-
gen på TAMU, at elevernes handlinger har 
en konsekvens. Ved at afskedige dem vi-
ser jeg dem den respekt at overholde den 
aftale, de selv har været med til at indgå. 
De to gutter var godt mugne, men da de 
var faldet ned, spurgte jeg, hvad de egent-

lig ville opnå med det. ”Vi troede ikke, du 
virkelig ville fyre os,” lød svaret.  Det skulle 
vise sig at være mit held, at de udfordrede 
mig fra første dag, fordi jeg fra starten fik 
vist, hvor holdet havde mig. Derefter skete 
der nærmest et mirakel. I løbet af en uge 
var holdet rettet op – jeg havde regnet med, 
at det ville tage måneder. De elever, som 
ikke gad mig og mine vilkår, søgte væk. Og 
så var der andre, der pludselig søgte metal, 
fordi nogle af de hårde hunde var væk, og 
de havde en reel interesse for faget. Noget 
andet, jeg også gjorde, var at genindføre te-
ori. Det havde eleverne ikke haft længe, og 
det betyder meget for dem, fordi det giver 
dem følelsen af at være under uddannelse.

Hvordan havde du det med at skulle overta-
ge fra kollegaen?
- Det var egentlig o.k. Jeg gjorde alt, hvad 
jeg kunne for at løse situationen for ham, 
for jeg ønskede virkelig ikke at overtage 
holdet. Det var aldrig min ambition, og det 
vidste han. Så på den måde var der ikke 
tale om en magtkamp, men at jeg prøvede 
at hjælpe. Men han var slidt ned.

{  Af Heidi  KVistgAArd gÜttler }



Var du i tvivl om, hvordan du skulle løse situ-
ationen?
- Meget! Jeg var i tvivl, om jeg overhovedet 
kunne takle holdet og om, hvordan jeg skulle 
gribe det an. Jeg var også meget i tvivl om, 
hvor meget jeg kunne tillade mig at skrive 
ned, for der er i forvejen mange vilkår, man 
skal forholde sig til. Jeg var også i tvivl om, 
hvor vidtgående jeg kunne være.

Talte du med nogle om din tvivl?
- Jeg talte både med kolleger, min gamle 
chef og min nye daglige leder. Mine kolleger 
opfordrede mig til ikke at starte en krig med 
eleverne, så jeg justerede vilkårene lidt. Min 
gamle chef havde jeg en rigtig god dialog med 
om, hvordan jeg skulle gribe situationen an, 
og jeg sendte vilkårene til min nye leder, in-
den jeg præsenterede dem for eleverne. Jeg 
er jo ikke anarkist, og jeg ville gerne sikre mig, 
at vilkårene var i TAMUs ånd. I det hele ta-
get manglede eleverne rigtig meget en ud-

melding på, at ”det her er TAMUs holdning, 
og det her står denne skole for – take it or 
leave it”. Før havde de kørt deres eget løb.

Ville du have løst situationen anderledes i dag?
- Nej. Holdet er blevet virkeligt velfunge-
rende og interesserer sig pludselig for metal. 
Skulle jeg have gjort noget om, ville jeg må-
ske have været lidt mere favnende over for 
nogle af eleverne i starten og givet dem lidt 
længere tid til at rette ind i frem for at køre 
helt så hårdt på. Men jeg havde en klar for-
nemmelse af, at der skulle lidt af et opgør til, 
før det ville lykkes, og jeg havde for meget 
på spil til at turde satse.

Hvad har det lært dig?
- At det er vigtigt at være ufattelig troværdig 
- på kanten til kedelig. Og at klare, skriftlige 
aftaler gør en forskel. Eleverne kan bedre hu-
ske aftalerne, hvis vi har siddet og læst eller 
skrevet dem sammen. *

Har du  
også været i en  

vanskelig situation?

Har	du	været	i	en	vanskelig
	situation	i	dit	 

arbejde?	Ved	at	fortælle	om
,	hvordan	du	løste	

	problemet,	kan	du	hjælpe	kolleger,	
der	kommer	 

ud	for	noget	tilsvarende.	Og
	hvis	du	ikke	løste	det,	

eller	hvis	det	viste	sig,	at	lø
sningen	ikke	var	den	 

rigtige,	så	finder	vi	en	perso
n	–	en	ekspert	–	 

der	kan	komme	med	gode	råd.

Har	du	lyst	til	at	fortælle	om
	et	problem	eller	 

en	vanskelig	situation,	så	s
end	et	par	linjer	

til	blad@uddannelsesforbundet.dk,	 

så	ringer	vi	dig	op	(husk	na
vn	 

og	telefonnummer).
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Løsningen kan ses på www.uddannelsesforbundet.dk

Kollegers toiletvaner generer os
Hver femte dansker har følt sig generet af 
kollegers toiletvaner. Det mest irriterende 
er, når de ikke renser toiletkummen efter 
sig - bremsestreger er ikke populære. Men 
det er også generende, når kolleger ikke va-
sker hænder efter toiletbesøget eller sågar 
glemmer at skylle ud. Det viser en undersø-
gelse, som analysebureauet Wilke har la-
vet for Newspaq.

Resultatet kommer bag på arbejdsmiljø-
konsulent Marianne Søby Bøttcher fra Ar-
bejdsmiljøeksperten. Hun mener, man skal 
tage det alvorligt, da det kan gå ud over 
hele arbejdspladsen og påvirke stemnin-

gen. Men det ligger måske ikke lige til høj-
rebenet at starte en samtale om afføring 
og hygiejne, mens man er i gang med sit 
arbejde bag computerskærmen eller med 
en malerpensel i hånden.

Men arbejdsmiljøkonsulenten advarer 
imod at bagatellisere det. Så selv om det 
kan være angstprovokerende at tage em-
net op, anbefaler hun, at man forbereder 
sig godt, tager sig selv alvorligt og lægger 
emnet op til en lille fælles debat. Det står 
jo ikke skrevet nogen steder, hvad reglerne 
for toiletvaner på jobbet er.

Sanne Udsen, forfatter til "Takt og tone i 

arbejdslivet", har dog nogle gode råd:
- Man efterlader toilettet i mindst lige så 

pæn stand, som man fandt det. Man skal 
bruge børsten, hvis der sidder synlige re-
ster tilbage i kummen. Man skal slå sædet 
ned igen, hvis man har slået det op. Og sær-
lige vaner som at læse, mens man sidder 
på potten, skal blive derhjemme.

- Og så er det ikke god etikette at skrive 
store, formanende skilte på toilettet. Det 
stiller nemlig personalet i et uheldigt lys, 
da den almindelige antagelse bør være, at 
man ved, hvordan man bruger et fælles to-
ilet, pointerer Sanne Udsen.
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En undersøgelse viser, at hver anden medarbejder på FTF-området frygter  
for negative konsekvenser ved at bruge sin ytringsfrihed.

Løsningerne kan ses på www.uddannelsesforbundet.dk

Kollegers toiletvaner generer os

SUDoKU LET SUDoKU SvæR



26 uddannelsesbladet 08-12

 Antorini:

Flere spor på  
erhvervsuddannelserne
erhvervsuddannelserne skal have både et unge- og et voksenspor. 
Det sagde børne- og undervisningsministeren på Uddannelsesforbundets 
konference om fremtidens erhvervsuddannelser og AMU.

{  Af signe luKOwsKi }

gennemsnitsalderen for en erhvervs-
skoleelev er 21 år. Derfor kan man 
ikke længere tale om, at eud er en 

ungdomsuddannelse, mener undervisnings-
minister Christine Antorini (S). Hun ønsker 
at tilgodese både de unge, som kommer di-
rekte fra folkeskolen, og de ældre, som har 
erhvervserfaring eller anden uddannelse 
med sig. Det skal ske ved at oprette to spor: 
et ungespor og et voksenspor.

- Der er stor forskel på at starte på en 
uddannelse, når man er 17 og lige er gået 
ud af folkeskolen, og når man er i 20’erne 
med egen familie og erfaring fra arbejds-
markedet. De unge har brug for en masse 
praktik, så de kan få noget erhvervserfa-
ring, mens de voksne, som allerede har er-
faringen, i langt højere grad skal have te-
ori, sagde ministeren på en konference om 
kvaliteten i fremtidens erhvervsuddannel-
ser og AMU.

Hun lagde vægt på, at de to spor stiller 
forskellige krav til lærernes pædagogiske 
og didaktiske kompetencer.

Uddannelsesforbundets formand er dog 
ikke overbevist om, at ministerens forslag 
er en god ide.

- Hvis det sker som en anerkendelse af, 
at unge og voksne har behov for forskel-

lige undervisningsmæssige tilgange, så er 
det fint. Men jeg kan godt være bekymret 
for, at det i virkeligheden er et forsøg på at 
løse praktikpladsmanglen ved at sige, at 
en gruppe elever ikke har behov for prak-
tik, sagde Hanne Pontoppidan efter mini-
sterens oplæg.

Mere ungdomsmiljø
Fællessalen på Christiansborg var fuld, da 
børne- og undervisningsminister Christine 
Antorini fortalte om sine tanker og i øvrigt 
kom med sine indspark til debatten om frem-
tidens erhvervs- og arbejdsmarkedsuddan-
nelser. Tilhørerne var undervisere, ledere, 
forskere og politikere.

Christine Antorini lagde ikke skjul på, 
at hun gerne ser, at flere helt unge starter 
på en erhvervsuddannelse. Derfor vil hun 
styrke ungdomsmiljøet og skabe mere so-
cial sammenhængskraft blandt andet ved 
at bruge elementer fra det almene gymna-
sium som fredagsbar og andre sociale ar-
rangementer.

Hun foreslog også at skabe flere så-
kaldte campusmiljøer ved at samle flere 
ungdomsuddannelser i større centre, hvor 
unge kan møde hinanden på tværs af ud-
dannelser. Og så luftede hun muligheden 

for bredere indgange, så uafklarede unge 
kan prøve flere forskellige ting af, inden de 
lægger sig fast på en bestemt uddannelse.

Fleksuddannelse og  
AMU er vigtige elementer
Der blev også tid til at komme omkring 
den fleksuddannelse, som regeringen har 
bebudet:

- Halvdelen af de unge, som er erklæ-
ret ikke-uddannelsesparate, er blevet opta-
get alligevel. Vi skal tilbyde dem en uddan-
nelsesvej, som passer til deres kompeten-
cer, og som er håndholdt fra start til slut. 
En alternativ uddannelsesvej vil også gøre 
det lettere for erhvervsuddannelserne at 
løfte den opgave, de skal, sagde ministeren.

Arbejdsmarkedsuddannelserne spiller 
også en væsentlig rolle i fremtidens ud-
dannelsestilbud, men ministeren understre-
gede, at der vil blive strammet væsentligt 
op på tilsynet med området.

- Der vil stadig være behov for AMU, for 
vi har brug for den meget virksomhedsnære 
uddannelse. Men der har været mange lidt 
for kreative ideer, og det duer bare ikke. Vi 
skal snyderiet til livs, og det er derfor, vi har 
indført et særligt tilsyn og strammer op på en 
række områder, sagde Christine Antorini.  *

fAKtA
Konferencen	”Kvalitet	i	fremtidens	erhvervsuddannelser	og	AMU”	fandt	sted	på	Christiansborg	
den	31.	maj	2012.	Den	var	arrangeret	af	Uddannelsesforbundet	i	samarbejde	med	Danmarks	Læ-
rerforening,	Danske	Erhvervsskoler	og	Handelsskolernes	Lærerforening.
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Af Anne Dorit nielsen
forstander
Produktionsskolen Holbæk

At lære  
ved at gøre
rummelighed og retning er nøgleord for forstander,  
der her diskuterer produktionsskolernes berettigelse og formål.

RUMMELIGHED	OG	RETNING er for os små 
værksteder med bredde og diversitet i fag, 
så eleverne - der er lige så forskellig re-
præsenteret - kan finde ståsted og udvik-
ling via faglig, social og personlig træning 
for at fortsætte på ungdomsuddannelse. At 
lære ved at gøre og at samle op på skole-
træthed bredt forstået.

Produktion er hos os ikke målet i sig selv, 
men midlet til med mesterlæreprincipper at 
tilegne sig kompetencer. Og det gør de - 
de unge i tvivl om retning og valg, de unge 
med svag skolebaggrund og de unge med 
sociale/personlige vanskeligheder.

”Når jeg ser, hvad jeg har skabt, ved jeg, 
hvad jeg har lært.” (Steve Jobs, grundlæg-
ger af Apple).

Om det er elever og lærere fra medie- 
og musikværkstederne, der har været pri-
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mus motor i etablering af Comedy Fa-
brikken på Produktionsskolen Hol-
bæk med scene på skolen for Stand 
Up hver måned, eller andre faglige og 
kulturelle/sociale arrangementer som 
kaffebod og musikevent for Cykelka-
ravanen fra Skagen til Christiansborg 
med Mellemfolkeligt Samvirke til fordel 
for unge i Nepal, eller en smedejerns-
cykel til Jern Henrik i stor format, lege-
huse til børn, mad til mennesker, vedli-
gehold og byggeplaner - skolens ele-
ver træner for at udvikle selvværd, vilje 
og evner gennem samarbejde, perfor-
mance og produktion.

Om det er håndværk, køkken, mu-
sik, medie eller sosu, så er vor under-
visning på alle værksteder baseret på at 
træne færdighederne i praksis. I et an-
vendeligheds- og nødvendighedsprin-
cip, hvor alle bidrager, fordi ingen læ-
rer at spille uden at spille med - socialt, 
fagligt, personligt.

PATRICK	OG	LASSE er gode eksempler 
på vores skoles bredde i tilbud og nær-
hed i kontakt. Begge er 20 år, men med 
vidt forskellig baggrund og perspektiv. 
Men de har det til fælles, at de har brug 
for tid til at finde den rette vej i uddan-
nelsestilbuddene.

Patrick bor alene. Han er den prak-
tiske type, der vil arbejde med hånd-
værk. Han er selvbygger og fortsat lidt 
af et legebarn.

”Det er svært at forklare, hvorfor det 
har været vigtigt med et år og lidt forlæn-
gelse for at komme i uddannelse i Fre-
derikshavn som skibsmaskinist. Mange 
tror, produktionsskolen er for problem-
børn, og så synes man ikke, det er fedt 
at sige, at her går man og har det fint 
med det, fordi man lærer en masse ting 
sammen med andre unge, hvor nogle har 
det ligesom en selv, og andre er meget 
anderledes,” fortæller Patrick.

Lasse har boet hos en kammerat 
gennem længere tid. Han har et ønske 
om at vende tilbage til hf-kurset. Han er 
meget stille og eftertænksom.

”Jeg har arbejdet meget med mit 
selvværd og mit fremmøde. Jeg synes, 
jeg har udviklet mig rigtig meget, og 
jeg har brug for at forlænge, indtil jeg 
starter på hf, for ikke at falde tilbage 
til det tidligere mønster, hvor jeg bare 
blev væk, sov længe, og gemte mig lidt 
for omverdenens krav,” fortæller Lasse.

DET	VIRKER	BÅDE horisontalt (behov 
for sikkerhed og omsorg) og vertikalt 
(behov for udfordring og udvikling). 
Mange af vore unge kommer videre i 
uddannelse eller bliver bedre rustet vi-
dere i livet, uanset om det er til hf el-
ler en erhvervsuddannelse. Eller til no-
get helt andet.

Produktionsskoleelever er vidt for-
skellige. Men de har det til fælles, at de 
har brug for tid til at (gen)udvikle vilje og 
selvtillid. At bruge tid nu er langt bedre 
end senere klientgørelse og aktivering, 
fordi man ikke tidligere fik nok hjælp til 
at finde sine styrkesider frem og få den 
uddannelse, der passer til ens evner og 
forventninger.

Produktion har mange formål, mange 
udtryk, mange slags kunder og en sær-
lig slags nødvendighed i et mesterlære-
princip om at lære ved at (dygtig)gøre. 
Læreren ser elevens potentiale og sæt-
ter skub i udviklingen og uddannelsen 
ved at undervise ikke bare med ord, 
men ved handling, hvor krav supple-
res med anerkendelse og forventning. 
De faglige, personlige og sociale kom-
petencer er gensidige forudsætninger 
og virker sammen i en moderne pro-
duktionsskole.

Det må vi værne om – ikke belære 
om - for at fremtidssikre skoleformens 
berettigelse og for at sikre eleverne 
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fakta&fiktion er en frilæsningsserie til voksne ud-
lændinge som gerne vil bruge deres sparsomme 
læsetid på noget vedkommende, sprogudviklende 
og underholdende.

Med de to helt nye fagbøger, Danmark og 
Christiania, er der nu endnu mere relevant og 
stimulerende læsestof at vælge imellem.   

Titlerne i fakta&fiktion er inddelt i fire niveauer 
efter sværhedsgrad, og bøgernes omhygge-
lige læsepædagogiske bearbejdning gør dem 
velegnede også til danske unge og voksne med 
læsevanskeligheder.

Pris pr. bog Kr. 99,- ex moms

Indlæst på faktaogfiktion.gyldendal.dk

Bøgerne udkommer september 2012

Danmark

Danmark for begyndere  
– et historisk, geografisk  

og samfundsmæssigt 
overblik.

Christiania

Et portræt af den  
kontroversielle og  

verdensberømte fristad 
midt i København.

Flere fakta!

Andre fagbøger i serien
Michael Laudrup • Kongehuset • Roskilde Festival 
Vikinger • LEGO-klodsen • Carlsberg
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bæredygtige kompetencer og faglige fær-
digheder til videre uddannelse. En suveræn 
og alsidig skoleform, der giver rum og ret-
ning i forhold til en ofte forskellig og indi-
mellem turbulent elevgruppe, der gennem 
mesterlæreprincipper anspores til udvikling 
og trænes til færdigheder gennem værk-
stedslærerens ”håndværk” og ved opga-
ver, produktion og undervisning - lige fra 
teater, musik, medie og sosu til mere tradi-
tionelt håndværk eller landbrug, dyrehold 
og så videre.

Måske virkelighedsfeltet mellem real-
kompetencer som skoleagtige, faglige og 
bløde værdier truer virksomhedsagtige tid-
ligere forståelser om omsætning, kunde, 
deadline og nødvendig, fordi nogle skoler 
vurderer, at hvis vi beskriver de bløde kom-
petencer - oven i købet i nærvær af politi-
kere og embedsfolk - tager det sociale og 
personlige felt over i forhold til ”håndvær-
ket” som det meningsbærende, hvorved vi 

bliver behandlingsagtige, der igen utilsigtet 
problematiserer vores eksistens eller beret-
tigelse til at indgå i uddannelsespaletten, 
herunder også en kommende fleksibel ud-
dannelse mellem egu, stu og de ordinære 
ungdomsuddannelser.

Jeg tror, vi skal præcisere, at vores sko-
leform netop tager hånd om det hele for at 
nå målsætningen om at uddanne de unge 
og uddannelsesafklare og uddannelsespa-
ratgøre den enkelte elev i en praksisbetonet 
læringsstil i en ellers alt for akademiseret 
skoleverden: socialt (med andre), person-
ligt (modenhed/selvværd) og fagligt (fær-
digheder/kompetencer).

VI	HAR	ALDRIG stået stærkere som sko-
leform med en nødvendighed i forhold til at 
lære ved produktion snarere end at produ-
cere for at omsætte varer. Som en virksom-
hed, hvor vi som skoleledere, lærere og for-
eninger må indgå i ligeværdighed og med 

gensidig respekt for hinandens forskellige 
vilkår for at drive skole. Herunder at give 
eleven et kompetencebevis, der siger: Du 
gjorde og du kunne.

Jeg vælger sammen med mit hold af 
lærere hver dag at fokusere på elevgrup-
pens sammensætning og på udslusnings-
resultatet afledt heraf i forhold til hver en-
kelt elevs forudsætninger for at nå sine mål. 
Og jeg/vi vægter meningsfuldhed i skolens 
tilbud, så vi som vedholdende ildsjæle og 
ved mesterlæren når at rumme og retnings-
give enhver elev, der optages på vor skole, 
i et tæt samarbejde med kommuner, UU-
vejledning, jobcenter og andre myndighe-
der, der tilsammen arbejder på, at ungdom-
men bliver en sund indgang til voksenlivet.

Det virker på Holbækegnen: rumme-
lig målrettethed med plads til fællesskab 
og forskelle. *
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Kun fordi Uddannelsesbladet ved, hvad vi kigger efter, får vi 
øje på den lille tavle, som reklamerer for Økocaféen 32 og 
aftenens folkekøkken: ”I dag fællesspisning med Køben-

havns Fødevarefællesskab”.
Skiltet forsvinder næsten i menneske- og trafikmylderet på Nør-

rebrogade i København, men vi finder caféen i hjørnet af en lille bag-
gård. Træstole i forskellige farver, planter og endnu et smukt hånd-
skrevet skilt lokker med ”Kaffe 10 kroner” og sydlandsk taverna-stil.

I cafélokalerne er stemningen mere orientalsk. Spejlmosaik-
ker på væggene, marokkanske lerfade og store lysekroner dan-
ner rammen om lokalerne, hvor eleverne fra Den Økologiske Pro-
duktionsskoles cafeværksted hver dag lærer om drift, service og 
kokkefag – og hver torsdag arrangerer folkekøkken.

Initiativet startede for knap et år siden i samarbejde med Køben-
havns Fødevarefællesskab - en forening, hvor medlemmerne opnår 
rabat ved i fællesskab at indkøbe store mængder økologisk grønt.

Det er eleverne i cafeværkstedet, som laver menuen, køber ind, 
kokkererer og styrer slagets gang sammen med deres faglærer. 
Da der ofte er mindst 50 gæster – de har klaret det dobbelte – i 
løbet af de halvanden time, folkekøkkenet varer, er det lidt af en 

Økonomisk 
økologisk
Økocaféen 32 er Den Økologiske 
Produktionsskoles cafeværksted.  
Hver uge arrangerer eleverne 
folkekøkken – og her kan man få  
et nylavet, varmt måltid økomad for 
godt en halvtredser. 

{  Heidi  KVistgAArd gÜttler – fOtO: MiKKel ØstergAArd }

SPARERåD  
i en krisetid

Serie: Her kan du spare
På	redaktionen	vil	vi	hjælpe	medlemmerne	med	at	spare	lidt	håndører,	mens	finanskrisen	raser.	Vi	har	været	forbi	nogle	af	de	skoler,	

hvor	Uddannelsesforbundets	medlemmer	underviser,	for	at	se,	om	vi	kan	give	eleverne	en	hånd	–	og	selv	spare	lidt	ved	det.	
Denne	gang	er	vi	på	økologisk	café	på	Nørrebro	i	København.
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faglig udfordring for eleverne, hvilket natur-
ligvis også er meningen.

Denne aften er der absolut også gang i 
lokalerne. Der er fyldt op af småbørnsfami-
lier, unge og ældre par samt et par enlige, 
ældre herrer – den ene i habit, den anden 
i gadeuniform. Spændet mellem gæsterne 
er stort, men der er mange af dem.

Derfor danser eleverne også rundt mel-
lem hinanden på den begrænsede plads i 
køkkenet, mens faglærer Charlotte Jakob-
sen styrer de let hektiske trin. Hornfisk bli-
ver fyldt med sennep og vendt i rugmel, en 
elev hælder rutineret og med løs hånd olie 
og æbleeddike over den store bradepande 
med fennikel, porrer og andet grønt, mens en 
anden elev forsøger at håndtere sin krykke, 
uden at sovsen brænder på.

Uddannelsesbladets udsendte anmelder 
bestiller naturligvis dagens ret. Da fisken 
med persillesovs, bagte grøntsager, salat 
med mormordressing og agurkesalat kom-
mer 20 minutter efter, er den lækker. Men 
den meget lille portion trækker ned. Des-
serten – vi valgte en brownie – er god og 
rig på chokolade, men utrolig hård. Det kan 
næsten kun give to kokkehuer. Men læg-
ger vi den meget beskedne pris, stemnin-
gen og det faktum, at man støtter et hold 
produktionsskoleelevers udvikling, og at alt 
er økologisk, så smider vi en kæmpestor 
tredje hue og en anbefaling oveni. Der er 
nemlig ikke kun tale om et udmærket mål-
tid med billig, økologisk mad – men også 
om en stemningsfuld oplevelse. *



prAKtisK
Dagens ret:	65	kr.	(vegetarudgave:	55	kr.)	Dessert:	20	kr.	

Vi betalte i alt 110 kroner	for	dagens	ret,	dessert	og	drikkevarer.	Til	sammenligning	koster	en	ho-
vedret	185	kroner	og	en	dessert	65	kroner	på	en	af	Københavns	andre	økologiske	caféer,	Bio	Mio.	

Børn	er	meget	velkomne;	hovedretten	er	gratis,	hvis	de	er	under	10	år.

Fællesspisning	i	samarbejde	med	Fødevarefællesskabet er torsdag fra 17.30-19,	men	man	kan	også	
spise	på	caféen	mandag-torsdag fra 9-19.	

Se	mere	på	cafeens	hjemmeside	øko32.dk.

serie:  
Her KAn du spAre
På	redaktionen	vil	vi	hjælpe	
medlemmerne	med	at	spare	lidt	
håndører,	mens	finanskrisen	raser.	
Vi	har	været	forbi	nogle	af	de	
skoler,	hvor	Uddannelsesforbundets	
medlemmer	underviser,	for	at	se,	
om	vi	kan	give	eleverne	en	hånd	 
–	og	selv	spare	lidt	ved	det.
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kort NYt

lærerStaNDeNS braNDForSikriNg iNFormerer:

Understøttelser
Medlemmer af Lærerstandens Brandforsikring G/S kan inden 1. oktober 
ansøge om tildeling af understøttelser.

Efter bestyrelsens skøn tildeles understøttelser fortrinsvis til:
1.     Ældre medlemmer eller disses pårørende, der er i økonomisk trang på 

grund af sygdom eller på grund af andre ganske særlige omstændighe-
der.

2.    Andre medlemmer ellers disses pårørende, der er i økonomisk trang på 
grund af sygdom, forsørgertab eller på grund af andre ganske særlige 
omstændigheder.

Arbejdsløshed eller status som uddannelsessøgende betragtes ikke i sig 
selv som ganske særlige omstændigheder. Der ydes ikke tilskud til børn un 
der uddannelse.

Ansøgningsskema rekvireres ved henvendelse til LB, Farvergade 17, 
1463 København K, tlf. 3311 7755.

P.b.v.
Carsten Mørck-Pedersen

17
erhvervsskolelæreren1/2008

Synspunkt

eleverne i øjenhøjde både menneskeligt 
og fagligt, har mine elever ikke mærket 
meget til. Siden femte klasse har de skullet 
sætte mål for deres liv og lave handlings-
planer. De har fået tudet ørerne fulde 
af, at de – som alle andre – skal have en 
uddannelse, og at der er frit valg på alle 
livets hylder. Men sådan er virkeligheden 
jo ikke.

Godt halvdelen af ”mine” elever har 
ikke evnerne til at gennemføre en uddan-
nelse. De ville være tilfredse, ja, lykkelige 
for et job på medhjælperniveau inden for 
deres ønskefag. De vil gerne ordne grønt-
sager, vaske op, lave kaffe og gå til hånde, 
hvor der er behov for det. Hvis nogen 
strukturerer dem, viser vej og behandler 
dem ordentligt, er de både driftsikre, 
loyale og mødestabile. Alt sammen egen-
skaber, som mange arbejdspladser har 
brug for. Men eleverne har vanskeligt ved 
at finde en virksomhed, som vil ansætte 
dem. De har jo ikke et uddannelsesbevis. 
Jeg synes, det er en gang akademisk snob-
beri! 

Regeringens målsætning om, at 95 pro-
cent af en ungdomsårgang skal gennem-
føre en ungdomsuddannelse, synes jeg er 
et godt og visionært initiativ – men næppe 
realistisk, så længe pædagogikken på det 
ordinære grundforløb er komplet ude af 
trit med elevernes læringsbehov. 

Når flere af ”mine” elever er påbegyndt 
det ordinære grundforløb, har det pint 
mig at være vidne til den forvandling, 
der – oftest på kort tid – sker med dem. 
Elever, som har udviklet sig og trivedes, 

taber pludseligt gnisten, møder ikke op til 
undervisningen og ender med at droppe 
ud til ingenting. Ikke fordi de ikke vil 
lære, men fordi de må opgive over for det 
boglige og projektarbejde i grupper. 

Faktum er, at vi står med en meget stor 
gruppe unge, som ikke tilhører eliten, og 
som har vanskeligt ved at finde en plads i 
livet – og jeg taler ikke kun om unge med 
anden etnisk baggrund. Vi har alle et an-
svar for, at også disse unge mennesker får 
mulighed for at udvikle deres potentialer.  

Vi kan ikke vælge andre elever, og vi 
kan ikke vente på, at tidsånden skifter. 
Derfor er mit budskab: Pædagogikken på 
det ordinære grundforløb skal ændres i 
en vis fart. Eleverne har brug for struktur 
og faste rammer samt lærere, der tager 
førertrøjen på i undervisningen. De skal 

styrkes i deres personlige kompetencer, 
men uden at det sker på bekostning af det 
faglige. Der skal stilles krav til dem, og de-
res læringstempo skal respekteres. De skal 
føle, at de duer til noget, og beskyttes mod 
flere nederlag i forbindelse med læring. 
Efter ni-ti år i folkeskolen tåler eleverne 
ikke flere boglige nederlag. De har brug 
for succesoplevelser med ”hænderne”.

Bertel Haarder og andre, som har 
ansvaret for vores uddannelsessystem, 
må saftsusme tage konsekvensen af, at 
flertallet af eleverne på en erhvervsskole 
kommer for at lære et håndværk… Med 
hænderne!      

Foto: Martin Foldgast

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

overskud  
i låneforening
Antallet af lån er faldet, men allige-
vel låner Tjenestemændenes Låne-
forening stadig flere penge ud. Det 
skyldes, at flere af lånene nu løber 
over syv og otte år.

DE 2720 lån, der blev optaget i 
første halvår af 2012, udgjorde til-
sammen 307,8 millioner kroner, så 
der nu i alt er udlånt 1391,8 milli-
oner kroner.

Det gennemsnitlige lån er på cir-
ka 113.000 kroner, og afslagene er 
steget med otte procent.

Overskuddet i første halvår blev 
på 4,8 millioner kroner imod 0,85 
million i samme periode sidste år. 
Hele årets overskud ventes at blive 
på cirka otte millioner.

Medlemmer af Uddannelsesfor-
bundet kan søge om lån i Tjeneste-
mændenes Låneforening. Renten 
er for tiden på 6,25 procent, men 
der er ingen gebyrer eller stiftelses-
omkostninger. Se mere på tjlaan.dk

Følg med på

uddannelsesforbundet.dk

Her er der nyheder,  

ledige stillinger m.m.,  

som ikke trykkes  

i Uddannelsesbladet
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NYe bøger

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

Sprog i brug – sproghandlinger og 
kommunikation. Af Anna Maria Lassen. 
Systime 2012. iBog 30 opgaver, 10 
interaktive opgaver, 3 lydfiler m.m. Lærer/
klasselicens pr. bruger fx ½ år 25 kr., 1 år 
29 kr., 3 år 55 kr.
Jakob Ejersbos univers. Introduktion 
til et forfatterskab. Af Kirsten Møller 
& Vibeke Blaksteen. Systime 2012. 
iBog 4 videointerview, 30 opgaver, 
30 primærtekster m.m. 110 s. Lærer/
klasselicens pr. bruger fx ½ år 21 kr., 1 år 
25 kr., 3 år 48 kr.
Dansk stx. Af Henrik Poulsen. Systime 
2012. iBog 120 primærtekster, 25 videoer, 
110 opgaver m.m. ca. 560 s. Lærer/
klasselicens pr. bruger fx ½ år 91 kr., 1 år 
98 kr., 3 år 163 kr.
Gyldendals Metodehåndbog. Metoder 
til undervisning og pædagogisk ledelse. 
Af Hans Jørgen Kristensen & Per Fibæk 
Laursen, red. Gyldendal 2012. 351 s. 299 kr.
Træk en opskrift. Choose a recipe. 
Wählen Sie ein Rezept aus. I serien 
Fagrettet sprogundervisning. Af Ulla Som- 
mer. CatchSight 2012 (catchsight.dk). Sæt 
med ord- og billedkort m.m. 624 kr. pr. sæt.
Husk hjernen! Hukommelse, læring, 
motorik, rusmidler. Af Troels Wolf. Gyldendal 
2012. 96 s. 149 kr.
Psykologi i sundhedsfag. En grundbog.
Af Mette Schilling. Munksgaard 2012. 288 
s. 325 kr.
Mellemøsten under forandring. Af 
Janus Graves Rasmussen & Jacob Graves 
Sørensen. Columbus 2012. 128 s. 109 kr.
Dansk og historie i samspil. Af Lotte 
Schou & Susanne Ørnstrøm.  
Columbus 2012. 92 s. 109 kr.
Kriminalitet og retfærdighed. Af Eva 
Smith. Columbus 2012. 134 s. 109 kr.
Brasilien – en ny stormagt. Af Svend 
Roed Nielsen & Jacob Graves Sørensen. 
Columbus 2012. 160 s. 120 kr.
Hånd om helheden. Af Robert Eskild 
Jepsen m.fl. Klim 2012. 228 s. 269 kr.
ZOOM – grundbog i medier. Af Jette 
Meldgaard Harboe & Henrik Poulsen. 
Gyldendal 2012. Bog 300 s. 299 kr. Dvd 
599 kr. Inkl. login til website.

aNmelDelSer

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

    

Bogen behandler mødet mellem lærerens 
ressourcer til at igangsætte, strukturere og 
udvikle læreprocesser og elevens ressourcer 
til at tilegne sig viden, færdigheder og hold-
ninger.  Grundlaget for at dette møde kan fin-
de sted og læreprocessen folde sig ud er iføl-
ge bogen en forståelse af, at

”undervisning ikke [er] en teknisk proces, 
men en social proces”, og at ”Pædagogiske 
processer er ikke standardprocesser, men ind-
fældet i livet. […] Det pædagogiske er på spil, 
hvor livet er på spil. […] Man må forstå det som 
et eksperiment og samspil mellem en lærer og 
en flok elever, der har forskellige forudsætnin-
ger, motiver og interesser, hvis udfald aldrig kan 
forudsiges” (side 282).

Bogens 305 tekstsider er usædvanligt kom-
pakte og ordrige. Formålet og bestræbelsen er 
imidlertid tydeligvis at formulere en seriøs og 
præcis teoretisk bearbejdning, der skal mod-
svare ovenstående praksis. Efter Trond Ålviks 
Undervisningslære fra 1974 har almendidaktisk 
teori - ifølge denne bog – kun i ringe grad bi-
draget til analyse og forståelse for brug af læ-
remidler. Derfor opfylder Læremidler i didak-
tikken et stort behov for systematisk både ny-
tænkning og mertænkning om forholdet mel-
lem fag og læremidler.

I fire dele, der omfatter tolv kapitler, udfor-
sker bogens fire forfattere ”centrale og grund-
læggende problemstillinger for en didaktisk for-
ståelse af læremidler”. Nævnes kan del 1 om læ-
remiddelbegrebet – herunder didaktisk design, 
del 2 om læremidler mellem didaktik, herme-
neutik og semiotik  – herunder almendidaktiske 
modeller samt historiske og teoretiske perspek-
tiver, del 3 om læremidler og analyse” – herun-
der udtryk og medier, samarbejde i læremidler 
og evaluering, og endelig del 4 om læremidler 
i praksis  – kvalitet og fire veje til at undersøge 
og vurdere læremidler.

 Foruden de tre nævnte forfattere bidrager 
Connie Stendal Rasmussen.  Alle fire har le-
veret både anerkendt forskning og indhentet 

massiv erfaring som undervisere på flere pro-
fessionshøjskoler.

Efter hvert kapitel følger en omfattende lit-
teraturliste, og sidst i bogen et navneregister. 
Man kan også læse mere om bogen, finde pres-
sefotos og meget andet på forlagets hjemme-
side klim.dk/mom.htm.

Bogen er med til at sætte rammen for serien 
Mål og midler, som udkommer i løbet af 2012 
og 2013. Serien er resultatet af et udviklings-
projekt med fokus på forholdet mellem lære-
planer, læremidler og skolens praksis.

Ifølge forordet er bogen skrevet med lærer-
nes grund- og efteruddannelse som målgruppe, 
men kan også være relevant og nyttig i gymna-
sie- og universitetsverdenen.  Denne anmelder 
bemærker dog, at ønsket om at favne så bredt 
ganske vist kan begrunde den utroligt grundi-
ge fremlæggelse. Men desværre giver det ind 
imellem læseren en fornemmelse af at blive 
stopfodret. Alle temaer er i forvejen mangesi-
dede og komplekse og skal selvfølgelig ikke i 
en realistisk sammenhæng læses og forstås i 
et hug. Men alligevel: den er kun for særligt te-
oretisk interesserede.

Helt i forlængelse af bogens grundide kan 
den anbefales til sammenhænge, der bygger 
på samtale, analyse, udveksling af erfaringer 
og opstilling af perspektiver. 

Marianne Bindslev

 Ledelse – gør det personligt. Synergi-
skab i levende uddannelsesorganisationer
Af Birger Hørning & Gitte Lykkehus. Er-
hvervsskolernes Forlag 2012. 148 s. Pris 
ikke opgivet.

    

Afsender- og modtagerforhold er altid inte-
ressante. I dette tilfælde er forfatterne Bir-
ger Hørning og Gitte Lykkehus - henholdsvis 
direktør og vicedirektør på HANSENBERG. 
For dem, der ikke skulle vide det, så er HAN-
SENBERG meget kort fortalt den tekniske 
erhvervsskole i Kolding med fem branchesko-
ler og ca. 300 medarbejdere.

Der er noget absolut sympatisk i ideen om, 
at direktør og vicedirektør tager sig for at re-
degøre for deres tanker om ledelse, og ikke 
mindst at de allerede i titlen anslår den per-
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sonlige dimension i ledelse. Forfatterne udpe-
ger specielt mellemleder(n)e som modtagere 
af bogen, men man må formode, at i hvert fald 
skolens egne medarbejdere har sat sig ned og 
læst sig ind på deres øverste lederes overve-
jelser om det at lede, hvad det er for en orga-
nisation, de er sat i spidsen for.

Det oplyses i bogen, at den er skrevet i 
2009, men at den har været undervejs siden 
1999, hvor forfatterne indsendte ansøgning om 
Den Danske Kvalitetspris. Og selve bogprojek-
tet er en opgave for Undervisningsministeriet, 
der har gennemført et ledelsesprojekt med to 
undervisningsforløb for ledere på gymnasier, 
erhvervsskoler og sosu-skoler. Bogen har ikke 
til opgave hverken at være en værktøjsbog el-
ler en lærebog, men den skal binde projektets 
seminarer og forløb sammen. Det tror jeg på, 
den gør. Jeg er sikker på, at deltagerne i semi-
narerne vil nikke genkendende til problemstil-
linger, begrebsliggørelser, refleksioner og bo-
gens eksempler fra dagligdagen.

Som repræsentant for den noget brede-
re læserkreds, der interesserer sig for ledel-
sesrelaterede emner, kan jeg bruge bogen til 
at fornemme, hvad der p.t. tænkes om ledel-
se blandt ledere på ungdomsuddannelserne, 
der ofte er præget af fusioner, skiftende regel-
sæt og skærpede politiske målsætninger. Det 
er ikke let hverken at være leder, mellemleder 
eller menig medarbejder under disse skiften-
de konditioner.

Forfatterne har en erklæret socialkonstruk-
tionistisk tilgang, dvs. at verden – skolen – kan 
anskues som en sproglig konstruktion, der ska-
bes i tæt sammenspil mellem mennesker. Set i 
det lys giver det mening allerede i overskriften 
at tale om den levende organisation og syner-
giskab. Vi vil være levende, og vi vil skabe gro-
bund for synergier mellem mennesker. Enga-
gement, passion, loyalitet, meningsfuldhed, ri-
tualer, symboler, traditioner, anerkendelse og 
fællesskab bærer værket frem – medarbejder-
ne må gerne føle sig som medlem af en fami-
lie eller en religion.

Bogen sætter desuden fokus på faserne og 
kulturen i en organisation, udvikling af medar-
bejderne, hvad personligt lederskab vil sige, på 
strategiprocessen og forandringsarbejde. I sid-
ste kapitel summeres det op, at det vigtige er 

ikke at have svar, men at stille spørgsmål. Det 
virker alt sammen sympatisk og positivt – med 
en let tendens til det overskruede, jf. fx det kul-
tiske og religiøse. Bogen igennem veksles der 
mellem på den ene side redegørelse, illustrati-
oner og refleksion over teoretiske tilgange og 
på den anden side eksempler fra den praktiske 
hverdag som leder. Eksemplerne er udmærke-
de at få forstand af, men der balanceres på en 
knivskarp æg mellem faktion og fiktion, som af 
og til medfører krumning af denne læsers tæer.

Marianne Kemény Hviid

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

    

At have ferie. At holde ferie. At gå på ferie. At 
være på ferie. At tage på ferie. Og ikke mindst 
betydningsforskellen mellem disse udtryk?

Som lærer - undertiden også for elever med 
udenlandsk baggrund - har de nævnte udtryk al-
tid været svære at forklare. Ligesom talrige an-
dre meget danske udtryk, som ofte savner di-
rekte parallelle udtryk på andre sprog.

Denne undervisningsbog udkom i første ud-
gave i 1988, hvor forfatteren selv havde brug 
for noget relevant materiale til sin undervisning 
i dansk ved et universitet i Tyskland. Siden er 
bogen blevet en særdeles stor succes på fle-
re niveauer og er blevet brugt mange steder - 
også herhjemme i takt med det stigende an-
tal teenagere og studerende med udenlandsk 
baggrund.

Nu er tiden så kommet til en ny udgave - og 
det er godt! Nu er bogen blevet opdateret med 
nye tegninger, nye tekster og et helt nyt afsnit 
med udtaleundervisning i hver lektion.

De valgte 25 lektioner spænder vidt, men 
giver samtidig et konkret og yderst relevant 
indblik i almindelige danske hverdagssituatio-
ner. Her kan bl.a. nævnes: Hej hvad hedder du? 
Hvad skal du lave i weekenden? Vil du med ud 
at løbe? Vi har tilbud på 10 appelsiner i dag. 
Undskyld, jeg kommer for sent! Så du fjernsyn 
i går? Har du nogensinde været på Bornholm?

Alle øvelser er ens opbygget startende med 
en kort dialog, så en række korte spørgsmål 
med tilhørende relevante svarmuligheder. Der-

næst en række opgaver, hvor man skal ind-
sætte et ord ud fra sammenhængen og ende-
lig en side med tegninger, som illustrerer den 
aktuelle situation.

Det hele virker særdeles gennemprøvet. Op-
gaverne er korte, let genkendelige og kan bi-
bringe eleven klar sprogforståelse - alt sammen 
til stor nytte i hverdagen. De tilhørende tegnin-
ger er enkle, lette at "læse" og skabt med en 
lille finurlig streg, som appellerer til et lille smil 
- og det er jo den bedste døråbner for os alle. 
Øvelserne suppleres med en række bilag som 
fx det fonetiske alfabet, talrækken, tidsangivel-
ser, betegnelser for vores kropsdele, måltider-
ne, forretninger, familiemedlemmer og ordene 
for vores boliger - alt såre nyttigt.

Bogen er beregnet til begynderundervis-
ning, men vil også kunne bruges til at genop-
friske det grundlæggende ordforråd og de vig-
tigste  grammatikalske strukturer i forbindelse 
med undervisning af udlændinge, der allerede 
har lært dansk et stykke tid.

Forfatteren skal roses for - endnu - en ge-
digen samling øvelser og tilhørende bilag. Li-
geledes fortjener forlaget ros for en komplet 
udgave, som er yderst nem at gå til og at bru-
ge i hverdagen.

Men prisen på 230 kroner plus moms er 
for høj!

Samlet set: en særdeles god bog til et vigtigt 
område i en tid med stadig større fokus på vo-
res fælles sprog i et lille land. Bogen bør købes 
til alle undervisningsinstitutioner med blot den 
minimale undervisning i dansk for udlændinge.

Ole Fournais

vi kan altid bruge flere anmeldere  
i alle fag og emneområder.  

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

Bliv anmelder
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StilliNger

Thy-Mors HF & VUC 
har hovedsæde i Thisted og afdelinger i 
Nykøbing og Sydthy (Hurup). Skolen er vokset 
meget gennem de senere år og har ca. 500 
årskursister og 85 ansatte.

Thy-Mors HF & VUC er en udviklingsoriente-
ret og dynamisk skole, der er meget synlig i 
lokalsamfundet.

Vi har et godt arbejdsmiljø og en veludviklet 
medarbejderindflydelse. Samtidig ligger skolen 
i en meget smuk egn, der er gode skole- og 
børnepasningsmuligheder, og der findes at-
traktive og billige bomuligheder. Endvidere er 
der i samarbejde med erhvervsrådene på Mors 
og i Thy muligheder for job til ægtefælle.

Thisted
Munkevej 9
7700 Thisted
Tlf. 70 70 12 34

Uddannelseschef søges til avu-afdelingen

Thy-Mors HF & VUC søger en uddannelseschef for avu (almen vok-
senuddannelse) - herunder forberedende voksenuddannelse (FVU), 
ordblindeundervisning og ekstern kursusaktivitet (VUC Erhverv).

Arbejdet består i:
•	 personaleledelse	–	daglig	dialog	med	ca.	25	lærere	samt	administrationen
•	 pædagogisk	ledelse
•	 etablering	af	eksternt	samarbejde
•	 udbudsplan	og	skemalægning
•	 time-/fagfordeling
•	 tilrettelæggelse	af	eksamen	og	evaluering
•	 forsøg	og	udvikling
•	 VUC	Erhverv	aktiviteter	ift.	private	og	offentlige	virksomheder	og	institutioner.

Ansøgningsfrist er fredag den 24. august 2012 kl. 10.00.
Ansættelsessamtaler	vil	finde	sted	tirsdag	den	28.	august.

Du	kan	læse	mere	om	stillingen	på	www.vuctm.dk/job

BLoKADE

Uddannelsesforbundet har iværksat blokade mod Projektskolen Casa 
Blanca, Valby Langgade 231, 2500 Valby, efter at skolen har afvist at 
indgå overenskomst for lærerne på skolen. Blokaden trådte i kraft den 
1. august 2012.

Det betyder, at intet medlem af Uddannelsesforbundet må søge el-
ler lade sig ansætte i stillinger på Projektskolen Casa Blanca. Overtræ-
delse af blokaden medfører ifølge vedtægterne eksklusion af Uddannel-
sesforbundet.

Lærernes Centralorganisation (LC) har varslet sympatiblokade fra sam-
me dato. Derfor må heller ikke medlemmer af de øvrige organisationer i 
LC søge eller tage et job på skolen.

Har du brug for yderligere oplysninger, så kontakt Uddannelsesforbun-
dets sekretariat på tlf. 7070 2722 eller info@uddannelsesforbundet.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 person-
ligt 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

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

Tlf: 7010 0018 · Fax: 3314 3955 · Email: via hjemmesiden · www.dlfa.dk

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018
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Fagligt aktuelt

Jeg er nyansat 
– men på hvilke vilkår?

Af lAsse nABe-nielsen - KOnsulent i uddAnnelsesfOrBundet

som nyansat kan det være vanskeligt at 
danne sig et overblik over de mange 
regler og retningslinjer, der gælder 

for den nye stilling. Og i et nyt fagligt, so-
cialt og kollegialt miljø melder spørgsmål 
om stort og småt sig løbende. Du bliver må-
ske hjulpet godt til rette af dine nye kolle-
ger og finder svar i arbejdspladsens perso-
nalepolitik/ -håndbog. Men vi anbefaler al-
tid, at du taler med din tillidsrepræsentant 
eller Uddannelsesforbundet, når du starter 
på en ny arbejdsplads.

Ansættelsesformer
Nyansatte ansættes normalt som måneds-
lønnede i faste stillinger med en prøvetid. I 
prøvetiden gælder særlige opsigelsesreg-
ler. Nogle ansættes dog som timelønnede, i 
tidsbegrænsede stillinger eller på deltid. An-
sættelse sker normalt også på vilkår fastlagt 
i overenskomster mellem arbejdstagerorga-
nisationer og en eller flere arbejdsgivere.

Uddannelsesforbundet er part i en række 
forskellige overenskomster. Heri kan der være 
aftalt særlige regler for eksempelvis ansæt-
telse på prøve, timelønsvilkår eller i tidsbe-
grænsede stillinger, der går ud over, hvad der 
er fastlagt ved lov. Reglerne kan være for-
skellige fra overenskomst til overenskomst.

Vær derfor opmærksom på, hvilke reg-
ler og vilkår der gælder for netop din an-
sættelse. Det gælder især, hvis du er an-
sat på individuelle vilkår – dvs. i en stilling, 
der ikke er omfattet af en overenskomst. 

Dit ansættelsesbevis skal altid give dig 
svar på, hvilke regler du er omfattet af. Alle 
væsentlige vilkår skal fremgå af dit ansæt-
telsesbevis. Hvis du er ansat med mere end 
otte timer om ugen, skal du have dit be-
vis senest en måned efter din ansættelse.

Løn og pension
Normalt fremgår det af dit ansættelsesbe-

vis, hvilken løn og pension du har ret til. Det 
er dog klogt med jævne mellemrum at se 
efter, om du også får udbetalt den rigtige 
løn og indbetalt det rigtige til din pension. 
Hvis du er ansat på individuelle vilkår frem-
går det af dit ansættelsesbevis eller et løn-
bilag, hvilken løn og pension du har ret til. 
Hvis du er overenskomstansat kan du se, 
hvilken løn og pension du er berettiget til 
på uddannelsesforbundet.dk – klik på ”Løn 
og arbejdsvilkår” og derefter på ”Løn”. Du 
kan derudover være berettiget til tillæg ef-
ter lokal aftale.

Hvis du er i tvivl, om du får den rigtige 
løn og pension, eller hvis din lønseddel er 
vanskelig at forstå, bør du i første omgang 
henvende til din tillidsrepræsentant. Har du 
ingen tillidsrepræsentant – så kontakt Ud-
dannelsesforbundets sekretariat. Har du 
spørgsmål til din pensionsordning, skal du 
kontakte dit pensionsselskab.

Ferie
Som nyansat skal du være opmærksom på, 
at du normalt ikke har ret til løn under din 
ferie hos din nye arbejdsgiver. Har du op-
tjent feriepenge hos en tidligere arbejdsgi-
ver, kan du få dem udbetalt som kompen-
sation for det løntræk, din nye arbejdsgi-
ver foretager. Alternativt kan du søge om 
(ferie-)dagpenge i din a-kasse – hvis du 
altså er medlem af en a-kasse. Er du det?

Sygdom
Hvis du er månedslønnet, modtager du 
også løn, hvis du bliver syg. Som nyansat 
bør du dog sætte dig ind i, hvordan, til hvem 
og hvornår du skal sygemelde dig. Normalt 
skal sygefraværet anmeldes hurtigst muligt 
og senest to timer efter arbejdstids begyn-
delse. Men der kan være en anden politik på 
din arbejdsplads. Sæt dig derfor ind i, hvor-
dan du gør, inden du bliver syg!

De ovenstående emner kan du læse me-
get mere om på Uddannelsesforbundets 
hjemmeside. Husk, at du altid kan kon-
takte din tillidsrepræsentant eller Uddan-
nelsesforbundet, hvis du har brug for kon-
kret rådgivning.

erhvervsskolelæreren1/2008

andre laver, og laver noget sammen med 
dem. Vi bruger jo også deres produkter, så 
det er interessant at få et indblik i, hvor-
dan sådan noget bliver til.”

En anden elev siger, at:
”Det er godt at få sat nogle billeder på 

de forskellige ting, så man har noget at 
henvise til, når man senere snakker om for 
eksempel udskæringer og sådan noget. 
Man skal finde ud af, hvad der har rele-
vans for de forskellige fag på de enkelte 
værksteder.”

Baggrunden for at tænke i aldersin-
tegration i form af samarbejde mellem 
eleverne på grundforløbet og mellem 
grundforløbselever og hovedforløbsele-
ver kan findes i den kognitive forskning 
og neuroforskningen. Mange af syns-
punkterne fra den kognitive forskning er 
formidlet gennem professor i kognitions-
psykologi Howard Gardner, der taler om 
den individcentrerede skole, der tager et 
mangesidet syn på intelligens alvorligt. 
Med baggrund i den store spredning 
mellem eleverne på såvel grundforløb 

som hovedforløb argumenterer han for, at 
skolen må indrettes til at udvikle intelli-
genser og hjælpe mennesker til at nå mål, 
der svarer til deres særlige spektrum.

Dette står i kontrast til en uniform skole 
og planlægning, hvor eleverne marcherer i 
flok: ”først modul 1 for klassen, så modul 
2 for klassen, og når du har bestået modul 
3, må du komme videre til modul 4”.

Især erhvervsskoler må kunne rumme 
stor variation i elevernes kognitive og 
følelsesmæssige udvikling.

Mange elever på teknisk skole har van-
skeligt ved at medvirke i en skole, hvor de 
til stadighed konfronteres med deres egen 
utilstrækkelighed eller mangler på udfor-
dringer. Rammerne i form af værksteder 
og teorilokaler, materialer og indhold må 
inddrages i en tilrettelæggelse, der bedst 
tilgodeser de individuelle og de overord-
nede mål for alle elevers læreproces.

En konklusion
Eleverne i erhvervsuddannelserne er 
meget forskellige, og de udvikler sig 

forskelligt. Af interviews med mange, 
mange elever på såvel tekniske skoler 
som handelsskoler fremgår det tydeligt, 
at undervisningsdifferentiering ikke er et 
princip, man kan vælge til eller fra.

Det er selve nøglen til, om undervis-
ningen og uddannelsen lykkes. Alt står 
og falder med, at det lykkes at engagere 
hver enkelt elev i en faglig og personlig 
udviklingsproces, der kan løfte ham ud 
over det, han i forvejen kan som følge af 
sin baggrund.

Bedre differentiering kan nødvendig-
gøre, at klassebegrebet udgår og erstattes 
af fleksibel, aldersintegreret, tværgående 
og ofte niveaudelt organisering i og om-
kring værkstederne og teorilokalerne. Når 
vi skifter fokus på forskellighed, evner og 
rummelighed, må organisering, indret-
ning og undervisningsplanlægningen 
følge med. Det gør det nødvendigt med en 
helt anden organisering af undervisnin-
gen.      

19Kronik

Der skal nok fyres lærere. Og vi skal sælge 
bygninger.

Det var årets julehilsen fra ledelsen på 
Aarhus tekniske Skole, som umiddelbart 
før jul fortalte, at skolen havde et rekord-
stort underskud på 20 millioner kroner.

Ifølge skolens direktør, Annette Lau-
ridsen, har skolen mistet 500 årselever 
siden 2005. Det er primært de voksne, der 
udebliver. Ifølge direktøren, fordi de ikke 
har tid til at tage på efteruddannelse på 
grund af travlhed i virksomhederne. Af 
samme grund er der kun få ledige, der 
skal på kursus.

Desuden er der mindre skolepraktik 
end tidligere, og det koster også tilskud og 
dermed beskæftigelse for lærerne.

Først efter nytår kan direktøren sætte 
endeligt tal på fyringerne.

Skolen arbejder med en plan, der skal 

genoprette økonomien på fire år. I den pe-
riode skæres der 90 stillinger væk, men en 
del kan ske ved såkaldt naturlig afgang – 
det vil især sige lærere, der går på pension, 
uden at deres stillinger genopslås. Andre 
stillinger kan nedlægges, når lærere får nyt 
job. Men både AMU- og eud-delen bliver 
berørt.

Ud over fyringerne skal skolen sælge 
lidt mere end en femtedel af sine bygnin-
ger.     

     lucas

Aarhus tekniske Skole 
fyrer lærere
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kurSer, møDer mv.

Ungdomsuddannelserne  
og diagnoserne – i praksis 
26.-27. november 2012 i Korsør 

Kurset er en opfølgning på Udannelsesforbundets ”grundkurser” i 
ungdomsuddannelserne og diagnoserne. Men også andre med solid 
grundviden om udviklingsforstyrrelser hos unge kan søge optagelse.

At inkludere unge med ADHD og Asperger Syndrom i ungdomsud-
dannelserne er en stor opgave. Både for den unge og for underviseren.

Dette kursus åbner mulighed for at arbejde med et spektrum af 
specialpædagogiske metoder, der kan rettes mod elevens individu-
elle problemprofil. Nogle unge har brug for kreativ visualisering i til-
rettelæggelsen af skole og fritid. Andre har brug for særlige fysiske 
rammer, mens andre igen har behov for at undervisningen tager hen-
syn til deres sensoriske problemer. Det kræver indblik dels i elevens 
udfordringer, dels i pædagogiske metoder.

Ud fra kursisternes cases går vi i dybden med specialpædagogi-
ske interventioner og strukturering af mentorsamtaler. Hver kursist 
skal senest to uger før kurset indsende en beskrivende case med 
et problem, sum hun/han arbejder med til daglig. Omfang: typisk en 
A4-side. Ud fra de indsendte cases vægtes indholdet af kurset. Ca-
ses vil blive drøftet i grupper og i plenum.

Målgruppe
Undervisere, ledere og andre fra ungdomsuddannelserne, der har væ-
ret på “ungdomsuddannelserne og diagnoserne 1”, men også til an-
dre, der ønsker specialviden på dette område.

underVisere 
Torben Isager, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, overlæge ved 
Psykoterapeutisk Klinik, Børne-ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup. 
Har i en årrække været leder af et døgnafsnit for skolebørn og har i 
mange år samarbejdet med skoler, bl.a. som konsulent ved Kaspersko-
len i Ballerup og ved Aspergerklasserne på Høje Taastrup Gymnasium.

Liselotte Rask, socialpædagog og lærer, pædagogisk konsulent 
ved STU-uddannelsen på UUC Maglemosen i Ballerup. Har i man-
ge år arbejdet som pædagog og speciallærer på Kasperskolen og i 
gruppeordninger for elever med ADHD og autisme. Hun har arran-
geret intensive efteruddannelseskurser inden for disse områder og 
er under uddannelse som familieterapeut i DISPUK.

KursusfOrM 
Oplæg, filmklip og gruppediskussioner.

Tid: 26. og 27. november 2012
Sted:  Comwell Grand Park, Ørnumvej 6,  

åbent medlemsmøde 2012 
for erhvervsskolelærere

uddannelsesforbundet nord- og Midtjylland
Motivering og fastholdelse i eud og AMU

fredag den 5. oktober 2012
15.00  Ankomst og indkvartering
16.15  Velkomst v/Uddannelsesforbundets  

formand Hanne Pontoppidan
16.45 Oplæg og diskussion:
  •   Orla Hav, MF for Socialdemokraterne i Aalborg Nord 

Kreds, formand for Børne- og Undervisningsudvalget.

  •   Lars Ole Vulf, Ungdommens Uddannelsesvejledning  

Ringkøbing-Skjern

  •   Finn Brøndum, leder af lærlingeafdelingen på Grundfos

  •   Ib Haahr, formand for Danske Erhvervsskoler -  

Bestyrelserne, medlem af formandskabet på AMU Fyn, 

VEU-Centerråd Fyn og Det Regionale Beskæftigelses-

råd Syddanmark

  •   Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet

  •   Ordstyrer: journalist Jørgen Pyndt

20.00  Middag og dans

lørdag den 6. oktober 2012
09.00  Opsamling, kommentarer og aktuelt v/Hanne Pontop-

pidan og Børge Pedersen, hhv. formand og næstfor-
mand for Uddannelsesforbundet

10.30   Kommunikation med humor som forløser  
v/Karen Marie Lillelund

12.00 Afslutning og frokost

Sted:   Feriecenter Slettestrand,  
Slettestrandvej 142-144, 9690 Fjerritslev

Tilmelding:   SENEST den 10. september 2012 
til din lokale fagforening

uDDAnnElSESblADET nR. 9
DEADLINE:	onsdag	den	22.	august
ANNONCER:	fredag	den	24.	august

Se	mere	på	uddannelsesforbundet.dk
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kurSer, møDer mv.

årsmøde for ledere og konsulenter
Målgruppe: ledere og konsulenter i uddannelsesforbundet

Temaer: 
•  Om ledelse: Fra samfundskritik til selvkritik  

v/lektor Rasmus Willig, RUC
•  Uddannelsespolitisk udfordring: 95 %-målsætningen  

v/afd. chef Lars Mortensen, undervisningsministeriet
•  Nytænkning af uddannelsestilbud til unge  

v/lektor Ulla Højmark Jensen, Aalborg Universitet, medlem af mi-
nisterens ekspertudvalg for fleksuddannelsen

•  Den ny fleksuddannelse  
v/Troels Ravn, MF, uddannelsesordfører for Socialdemokraterne

•  Den aktuelle uddannelses- og beskæftigelsespolitik  
v/Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet

Tid: 26.-27. september 2012
Sted:  Sinatur Hotel Haraldskær ved Vejle (haraldskaer.dk)
Pris:  Medlemmer af Ledere og konsulenter: 1850 kr.  

Øvrige: 3950 kr.
Tilmelding:  Senest fredag den 24. august 2012 på  

uddannelsesforbundet.dk

Læs mere på uddannelsesforbundet.dk

FvU- og ordblinde-konference

Endeligt program for den årlige FVU- og ordblindekonference ven-
tes klar i slutningen af august og vil kunne ses på uddannelsesfor-
bundet.dk

Programmet vil indeholde nyheder fra områderne og emner af re-
levans for alle, der beskæftiger sig med feltet.

Tid:  Tirsdag den 20. november 2012 kl. 09:30
Sted: Odense
Pris: 950 kr.
Tilmelding: uddannelsesforbundet.dk

Læs mere på uddannelsesforbundet.dk

Et velegnet tilbud om supplerende dansk, 
når kursisten har dansk som andetsprog?
– med særlig fokus på FVU-læsning
19. november 2012

Konferencen beskæftiger sig med danskundervisning til voksne ud-
lændinge uden for danskuddannelserne - som et efterfølgende sup-
plement eller som erstatning, når retten til danskuddannelse er ud-
løbet – fx dansk som andetsprog i avu eller AMU, FVU-læsning, til-
bud i folkeoplysningen eller på nettet.

Konferencen belyser tilbuddenes egnethed og eventuelle barri-
erer. Desuden overvejes mulige forbedringer gennem pædagogiske 
eller lovgivningsmæssige initiativer.

Program Hvilke tilbud er der behov for efter afsluttet sprogcen-
terundervisning? v/professor Karen Lund, dansk som andetsprog, 
DPU. Omfang og tendenser i brugen af FVU v/pædagogisk konsu-
lent Lars Lindahl, undervisningsministeriet.

Forudsætninger hos kursisterne og krav og forventninger i FVU-
læsning v/Louise Zinck Winther, cand.mag. i audiologopædi, FVU- og 
ordblindeunderviser, VUC Nordjylland. Kan vi ruste FVU-lærere godt 
nok til at imødekomme forudsætninger og læringsbehov hos kursi-
sterne? v/adjunkt Trine Nobelius, cand.mag. i audiologopædi, under-
viser i dansk som andet- og fremmedsprog, fagansvarlig for FVU-læ-
selæreruddannelsen, Professionshøjskolen UCC.

VEU-rådets forslag om FVU for tosprogede v/professor Kjeld Møl-
ler Pedersen, Syddansk Universitet, formand for VEU-rådet. 

Tid:  Mandag den 19. november 2012 kl. 9.20-16.00 
Sted:  Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Claus Bergs 

Gade 7, 5000 Odense C
Pris:  ved tilmelding senest 16. september:  

medlemmer 800 kr., andre 1000 kr. 
  ved tilmelding senest 21. oktober:  

medlemmer 1000 kr. andre 1200 kr.

Læs mere på uddannelsesforbundet.dk

4220 Korsør (comwellgrandpark.dk)
Tilmelding: uddannelsesforbundet.dk
Pris:  ved tilmelding senest 16. september: 3500 kr.  

ved tilmelding senest 14. oktober: 4500 kr.

Læs mere på uddannelsesforbundet.dk
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Film i undervisningen
Film er et stærkt medium at fortælle historier i. Film 
inspirerer på tværs af tid, geografi og kultur. Film er 
derfor oplagt til sprogundervisning.

Lad billederne tale skaber med udgangspunkt i 8 
danske kortfilm en pædagogisk ramme for spændende, 
engagerende og meningsfuld læring.

Filmene er forankret i hvert sit tema, med fokus på at 
opbygge et solidt og aktivt talesprog. De 8 temaer er:
Det moderne liv • Barn og voksen • Drømme • Identitet 
• Tolerance • Alderdom • Venskab • Fædre
 
Filmene hentes digitalt på Filmstriben.dk, som er 
Dansk Biblioteks Centers (DBC) filmportal.

Lad billederne tale er rettet mod DU 3 modul 3-5 og DU 
2 modul 4-6. Materialet kan også bruges på VUC’er, 
efterskoler og højskoler, hvor der er undervisning for 
to-sprogede.

Se uddrag af bogen på alfabetaforlag.dk

DU 2 DU 3

Af: Line Falkenberg Lorentzen og Erland Wendt Lorentzen

Kr. 180,- 
ISBN: 978-87-636-0316-4

Doctogloss og opgaver til fri download 
på ladbilledernetale.alfabetaforlag.dk
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Kom til GRATIS kursus i Lad billederne tale.
17. september kl. 14.00-16.45.
Læs mere og tilmeld dig på alfabetaforlag.dk

Vognmagergade 11  ·  1148 København K  ·  Telefon 3691 7070  ·  info@alfabetaforlag.dk  ·  alfabetaforlag.dk  
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