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Kaffe

med mælk og fremtid
Lærere:
Nu må det være nok

10 års overtid
uden afspadsering
Alle lærere er
sproglærere

Torskegilde
Uddannelsesforbundet og ni andre forbund for offentligt ansatte
stod bag en happening på Christiansborg Slotsplads i forbindelse
med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober 2012. Begivenheden var led i en kampagne for de tusinder af ledige, der risikerer at
ryge ud af dagpengesystemet til nytår.
Under overskriften "Vi tror på en bedre løsning" var der dækket
op til 179 personer ved et langt bord. Her blev alle 179 folketingsmedlemmer inviteret til "den lediges nytårsaften", hvor nytårstorsken fra fiskehandleren var erstattet af en lille dåse torskekød, Den
Gule Enke var erstattet af en pap-champagne, musikanlægget var
en spilledåse og nytårsraketten var en stjernekaster.
Der var ingen demonstration i forbindelse med arrangementet,
men syv forbundsformænd var værter ved "middagen" - blandt andre Dennis Kristensen fra FOA, Bettina Post fra socialrådgiverforeningen, Ingrid Stage fra Magisterforeningen og Hanne Pontoppidan fra Uddannelsesforbundet.
En håndfuld politikere og en minister tog imod invitationen og
mødte op, efter at statsministeren havde talt og kongefamilien var

Af Lucas Vagn Engell - Foto: Jørgen True

blevet kørt hjem. Ud over hele Enhedslistens folketingsgruppe, så
man beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, politisk ordfører
Magnus Heunicke og John Dyrby Paulsen fra Socialdemokraterne
samt politisk ordfører Jesper Petersen fra SF.
Arrangementet fik stor bevågenhed i pressen, og både før og efter
blev statsministeren bedt om at kommentere, at en række forbundsformænd demonstrerede imod en S-ledet regerings dagpengepolitik.
Kampagnen blev ledsaget af en række annoncer i de landsdækkende aviser (se nedenfor), og der er oprettet en Facebook-gruppe
med navnet "Ja til en bedre dagpenge-løsning". Desuden er der lavet en musikvideo, som kan ses på YouTube.com – søg på "Højeste
Dagpengesats".

De ti forbund bag kampagnen:
Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Magisterforening, Frie Skolers
Lærerforening, BUPL, Dansk Sygeplejeråd, Socialpædagogerne, FOA,
Danmarks Lærerforening, HK-Kommunal og Uddannelsesforbundet.
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Vi har brug for
en bedre dagpengeløsning

Af Hanne
Pontoppidan,
formand for
Uddannelsesforbundet

TIL NYTÅR er det slut med dagpenge til et stort antal ledige – også ledige medlemmer af Uddannelsesforbundet – hvis regeringen ikke ændrer kurs nu. Det er konsekvensen af de politiske forlig, der gennem de sidste
år er indgået på dagpengeområdet.
Uddannelsesforbundet har advaret kraftigt mod de konsekvenser, ændringerne vil få, i en tid, hvor det er svært at
skaffe arbejde. Det har som bekendt ikke gjort indtryk på
de to regeringer, der har siddet med magten. Nu kommer
regningen så til de ledige, der ikke har været i stand til at
skaffe et arbejde inden for de seneste to og et halvt år.
Vi har sammen med andre fagforeninger og FTF presset på for, at problemet skulle tages dybt alvorligt. Beskæftigelsesministeren tog initiativ til en såkaldt akutpakke, der skulle forhindre katastrofen for den enkelte
ledige. Men akut-pakken er slet ikke nok. Den indeholder gode tanker og intentioner, men den redder ikke den
enkelte udfaldstruede. Den giver højst en midlertidig udsættelse, hvis man er så heldig at få en af de eftertragtede jobrotationspladser.
For igen at forsøge at afværge katastrofen for de ledige, der står til at miste dagpengeretten den 1. januar,
er Uddannelsesforbundet gået sammen med ni andre
faglige organisationer om kampagnen ”Ja til en bedre
dagpengeløsning”.
VI OPFORDRER i fællesskab regeringen til at lave følgende ændringer:
• jobrotation skal ske med fuld genoptjening af dagpengeret
• perioder med aktivering skal tælle som "død periode"
i dagpengeperioden

• g
 enoptjeningskravet skal mindskes fra 52 til 26 ugers
beskæftigelse
• ansatte i tilskudsjob skal optjene dagpengeret
• ledige, der falder ud af dagpengesystemet, skal sikres
et forsørgelsesgrundlag
• der skal tages flere vækstinitiativer, som virker her og nu
• der skal ske en midlertidig forhøjelse af det kommunale anlægsloft.
Det er simpelthen ikke i orden at lade en luftig akutpakke være det eneste værn mod økonomisk ruin for de
mange tusinde ledige, der uforskyldt har stået uden arbejde i lang tid. Der må og skal handles nu.
DERFOR INVITEREDE Uddannelsesforbundet sammen
med ni andre faglige organisationer alle 179 folketingsmedlemmer på dåsetorsk og papchampagne på Christiansborg Slotsplads i forbindelse med folketingets åbning.
Vi ville med et spektakulært afsæt i en sparenytårsmenu
invitere til en diskussion af, hvilke konsekvenser de eksisterende dagpengeregler har, og hvilke løsninger vi ser
til at afbøde katastrofen for de berørte.
Langt de fleste af de 179 stole forblev ubesatte. Kun
Enhedslisten, nogle få ordførere og beskæftigelsesministeren valgte at tage imod invitationen. Men alle andre
har kunnet få indblik i vore budskaber via læserindlæg,
annoncer i dagbladene, en Facebook-side, en musikvideo på YouTube samt via organisationernes hjemmesider.
Jeg vil opfordre dig til at se med på facebook.dk/
BedreDagpengelosning, se musikvideoen ”Vi burde skabe
jobs” på youtube.com og give din mening om de nuværende dagpengeregler til kende.
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Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K, tlf. 7070 2722, info@uddannelsesforbundet.dk, www.uddannelsesforbundet.dk.
Telefontid: mandag-torsdag kl. 9.00-12.00 og 12.30-15.30, fredag kl. 9.30-12.00.
Formand: Hanne Pontoppidan. Næstformand: Børge Pedersen. Sekretariatschef: Birgitte Johansen.
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Ingen planer om
udlicitering
Efter artiklen om "Discount-undervisning til udlændinge forsinker deres fremtid på arbejdsmarkedet" i Uddannelsesbladet nr. 9, september 2012, er det blevet understreget over for
Uddannelsesbladet, at der ikke er planer om
at udlicitere danskundervisningen af udlændinge hverken i Holstebro, Randers eller Skive.

FoU-konferencen 2013
Næste FoU-konference afholdes i DGI-byen i
København den 5. og 6. februar 2013.
Læs mere på uvm.dk

{ A f Lu c a s Vag n En g e ll }

Dyr afsked
”Bestyrelsen for KTS nøjedes ikke med et gyldent håndtryk, men gav den bogstavelig talt
hele armen,” skriver den lokale afdeling af Uddannelsesforbundet på Københavns Tekniske Skole på sin hjemmeside. Anledningen er, at bestyrelsen har afsat tre millioner kroner
til fratrædelsesordninger for direktøren og vicedirektøren, der begge er på vej på pension.
Lærerforeningens bestyrelse mener, at beløbet er ”langt over rimelighedens grænser”,
og synes, at en erkendtlighed for lang og tro tjeneste havde været mere passende. Derfor har foreningsformanden, som også er personalerepræsentant i skolebestyrelsen, taget
skarpt afstand fra beslutningen.
Lærerne anerkender dog den afgående ledelses indsats for at skabe orden i skolens
økonomi og dermed gøre arbejdspladsen tryg for de ansatte: ”Når regeringen har vedtaget
en finanslov med reduktion af taxameteret, så har ledelsen på KTS været indstillet på at
løse problemerne ved at skaffe flere elever til skolen i stedet for at skære ned og forringe
lærernes arbejdstidsaftale. Dette har medvirket til, at vi på KTS har kunnet opretholde et
bedre samarbejdsklima end på mange andre erhvervsskoler,” skriver foreningen, som håber, at det gode samarbejde mellem lærere og ledelse fortsætter under den nye direktion.


Kilde: uddannelsesforbundet-kts.dk

Nu må vi skrive akvarie og evangelie
Om tre uger skal du ikke længere fare frem med
rød pen og formaninger, når en elev eller kursist formaster sig til at skrive "gymnasie" eller
"kollegie". Da bliver det nemlig lige så korrekt
som at skrive "gymnasium" eller "kollegium".
Den 9. november 2012 udkommer nemlig en ny udgave af Retskrivningsordbogen.
Og den vil gøre det lettere at være skrivende
dansker - i hvert fald ifølge Dansk Sprognævn.
Med den nye udgave bliver det tilladt at lade
40 ord, der ender på -ium, ende på -ie i stedet.
Det bliver nemlig valgfrit, om man vil skrive det
ene eller det andet. Det gælder for eksempel
ord som gymnasie, kollegie, akvarie, evangelie, ministerie, klimakterie, sanatorie og oratorie.
Det vil nok vække stærke følelser hos nogle, men inden de varsler den moderne civilisations undergang, bør de lige erindre, at det siden
1986 har været frivilligt, om man vil lade 10
ord ende på -ie eller -ium, for eksempel kranium/kranie, medium/medie og ovarium/ovarie.
I Danmark har vi en såkaldt deskriptiv
sprogpolitik og ikke en præskreptiv. Den bygger på, hvordan sproget rent faktisk bruges

og ikke hvordan det skal bruges. Det er med
andre ord sprogudviklingen hos befolkningen,
der bestemmer dansk retskrivning. Så når tilstrækkelig mange danskere vælger at skrive
og udtale ordene kollegie og ministerie i stedet for kollegium og ministerium, så bliver det
gjort lovligt. Og det er det, der sker nu. Om et
ord følger en dansk princip eller et latinsk er
lige godt set fra sprognævnets synspunkt udviklingen og flertallet bestemmer.
Praktisk foregår det ved, at Dansk Sprognævn holder øje med, hvad professionelle
sprogbrugere gør. Det er for eksempel forfattere, journalister og lærere. Og her har altså
vist sig en række ændringer, som nu slår igennem i Retskrivningsordbogen.
Det er dog ikke alle -ium-endelser, der nu
kan ændres til -ie. Grundstofferne ændrer ikke
endelse: helium, plutonium, magnesium. Opium kan heller ikke hedde opie, ligesom sprognævnet heller ikke har set delirium og otium
ændret i skriftsproget.
Der er også en andre nyheder i den nye udgave af ordbogen: Det bliver valgfrit, om man

vil skrive atp og dvd eller ATP og DVD, og om
man vil skrive "væg-til-væg-tæppe" eller "væg
til væg-tæppe". Men det bliver slut med apostrof i succes'er og buffet'er.
Og så bliver kilden til de hyppigste fejl i de
manuskripter, vi modtager her på redaktionen.
Det bliver nemlig i vid udstrækning valgfrit, om
man vil skrive "han stod uden for huset" (som
det hedder i dag) eller "han stod udenfor huset". DE fleste danskere kan simpelt hen ikke
finde ud af det, så fra den 9. november kan de
altså selv vælge, om adverbier (biord) og præpositioner (forholdsord) med en styrelse skal
i et eller to ord. Hidtil har de skullet være i to
med styrelse (uden for huset) og i et uden styrelse (udenfor).
Når sprognævnet vælger at indføre valgfrie
muligheder i stedet for forbud, er det ud fra
en strategi om, at man ikke vil gøre gode stavere til dårlige stavere fra den ene dag til den
anden, bare fordi man fjerner en regel. Derfor
indfaser man ofte nye regler og stavemåder
langsomt. Og hvis de så bliver vel modtaget, så
fjernes de gamle efter et stykke tid.
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Afdelingsleder i fængsel
for millionsvindel

Der er faldet dom i den første af flere svindelsager mod tidligere ledere på
Skanderborg-Odder Center for Uddannelse. En afdelingsleder, der blev presset af
sin chef til at svindle, er idømt halvandet års fængsel.
{ A f M i k k e l Kam p }

E

n tidligere afdelingsleder fra Skanderborg-Odder Center for Uddannelse er
idømt halvandet års fængsel for bedrageri.
Han tilstod ved retten i Horsens at have
oprettet fiktive kurser, som skolen fik betaling
for, selv om
de aldrig fandt
I den forbineleverne
i øjenhøjde
både sted.
menneskeligt
delse
har
han
skaffet
cpr-numre
og
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og fagligt, har mine elever ikke mærket
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der
blev
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Ministeriet
for
meget til. Siden femte klasse har de skullet
Børn
og
Undervisning.
sætte mål for deres liv og lave handlingsplaner.
De har
tudet ørerne
I alt har
hanfået
fra sidste
kvartalfulde
af 2010 til
af,
at de
– som
alle andre
– skal
en
tredje
kvartal
i 2011
svindlet
med have
statstilskud
uddannelse,
og atkroner,
der er men
frit valg
på alleblev
for 2,5 millioner
svindlen
livets hylder. Men sådan er virkeligheden
opdaget, inden alle penge var udbetalt. Skojo ikke.
len nåede at få udbetalt 1,3 millioner kroner.
Godt halvdelen af ”mine” elever har
Den
dømtetilhar
ikke selv tjent
ikke
evnerne
at gennemføre
enpenge
uddan-på
bedrageriet.
Ifølge
den
42-årige
mand
blev
nelse. De ville være tilfredse, ja, lykkelige
han
presset
af
skolens
direktør.
for et job på medhjælperniveau inden for
deres
ønskefag. De vilfortalte
gerne ordne
- Afdelingslederen
i retten,grøntat han
sager,
vaske
lave kaffe
gå til Han
hånde,
følte sig
truetop,
i forhold
til sinog
stilling.
var
hvor
for det.
bangeder
foreratbehov
blive fyret,
hvisHvis
han nogen
ikke gjorde
strukturerer dem, viser vej og behandler
dem ordentligt, er de både driftsikre,
loyale og mødestabile. Alt sammen egenskaber, 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 snobberi!
Regeringens målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre 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.
Kontakt:
Når
flere af ”mine” elever er påbegyndt
AC Annoncer
det ordinære grundforløb, har det pint
Tlf. 8628 0315
mig
at være
vidne til den forvandling,
Mail:
ac@ac-annoncer.dk
der – oftest på kort tid – sker med dem.
Elever, som har udviklet sig og trivedes,

Annoncer i
Uddannelsesbladet

det. Samtidig var han stolt af den afdeling,
han var en del af, så den måtte ikke gå ned,
refererer anklager fra Sydøstjyllands Politi
Jan Østergaard.
Han vurderer, at det faktum, at manden har
været
under presgnisten,
fra sin chef
og iikke
øvrigt
taber pludseligt
møder
opikke
til
tidligere
er
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er
væsentlige
årsager
undervisningen og ender med at droppetil,
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atde
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Han skalogdog
inden for 18 imåneder
Faktum
at vi står med en meget stor
240
timers er,
samfundstjeneste.
gruppe unge, som ikke tilhører eliten, og
som har vanskeligt ved at finde en plads i
Flere sager på vej
livet – og jeg taler ikke kun om unge med
Sagen mod afdelingslederen er den første af
anden etnisk baggrund. Vi har alle et anflere for,
sager
mod tidligere
ledere
og den tidlisvar
at også
disse unge
mennesker
får
gere
direktør
på
Skanderborg-Odder
Center
mulighed for at udvikle deres potentialer.
forViUddannelse.
I efteråret
kan ikke vælge
andre 2011
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og vi
kan
ikke vente
på, at tidsånden
bestyrelsen
og revisorer,
at der varskifter.
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tronik ogerrejser
for flere hundrede
tusinde krodet
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til privat brug,skal
menændres
på skolens
en vis fart. Eleverne har brug for struktur
og faste rammer samt lærere, der tager
førertrøjen på i undervisningen. De skal

Mange, som ikke har evner til
en boglig uddannelse, har en
uforløst urkraft i deres hænder. Hvorfor har uddannelsesregning. Dengang blev
tre ledende medarbejsystemet ikke rum til dem, når
dere sigtet i sagenarbejdsmarkedet
og suspenderet
fra deres
skriger
på
flere hænder?
job. Siden kom svindlen
med de fiktive kur-

ser frem, og der blev rejst yderligere sigtelser.
Efter dommen er der endnu tre sigtede i
sagen
den tidligere
direktør. Alle
styrkes- ideriblandt
deres personlige
kompetencer,
nægter
sig
skyldige,
men
i
løbet
af
de næste
men uden at det sker på bekostning
af detto
måneder
afgør
anklagemyndigheden,
om
der
faglige. Der skal stilles krav til dem, og deres
De skal
skallæringstempo
rejses anklageskal
modrespekteres.
dem. Sagen mod
den
føle,
at de blev
duerført
til noget,
ogfordi
beskyttes
mod
nu dømte
særskilt,
han i modflere
nederlag
i forbindelse
medbedrageriet.
læring.
sætning
til de andre
straks tilstod
Efter
i folkeskolen
tåler eleverne
Udni-ti
overår
dommen
til den tidligere
afdelingsikke flere boglige nederlag. De har brug
leder fik skolen i august en bøde på 100.000
for succesoplevelser med ”hænderne”.
kroner for svindlen med statstilskud. Bøden er
Bertel Haarder og andre, som har
ikke rettetfor
mod
bestemte
personer eller bestyansvaret
vores
uddannelsessystem,
relsen,
men
mod
skolen
som
juridisk
må saftsusme tage konsekvensen
af,person.
at
En
juridisk
enhed
som
skolen
kan
strafflertallet af eleverne på en erhvervsskole
kommer
for at lære
et håndværk…
Med er
fes, hvis ansatte
begår
fejl. I dette tilfælde
hænderne!
bedrageriet kommet skolen til gode, og derfor
har den fået bøden, fortæller Jan Østergaard. *
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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
økosig ansvaret og forklarer, at den tidligere ledelse
Nordsjælland søger
”Erhvervsskolen
med stort
stilling
e
ikke fremlagde de reelle regnskabstal. Tidligere
nomichef til udfordrend
og fokus på helhedsblev til underskud
Overskud
udviklingspotentiale
tillidsrepræsentant
advarede dog allerede i 2008.
nde
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kan ende i skolelukning
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På et år har
Erhvervsskolen
Nordsjælland fyret 80
medarbejdere – heraf
20 medlemmer af
Uddannelsesforbundet
– og flere 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.

Læs også
"Uddannelsesforbundet mener" på side 4

{ a f m i k k e l k a m P - f oto : s c a n P i x }

”Erhvervsskolen Nordsjælland søger økonomichef til udfordrende stilling med stort
udviklingspotentiale og fokus på helhedsstyring, risikovurdering og løbende forretningsmæssig udvikling af skolens kerneaktiviteter.”
Sådan står der i et jobopslag, som skolen
lagde på nettet den 30. marts i år.
Annoncen lyver ikke, når stillingen bliver beskrevet som udfordrende. Det seneste år har været én stor økonomisk rutsjetur 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 Uddannelsesforbundet. Også skolens direktør er skiftet
ud, og bestyrelsen er trådt tilbage og afløst af et midlertidigt styre, som Ministeriet for Børn og Undervisning har udpeget.
Fyringerne og usikkerheden om den
økonomiske situation påvirker stemningen på skolen.
- Når vi synes, at der er skåret helt ind til
benet, bliver der fyret endnu flere. Det er en
ubehagelig situation, fortæller tillidsrepræsentant Michael Porskjær Hansen.
Trods fyringer og nedskæringer er skolen nødt til at låne penge for at overleve.
Staten har ydet skolen et lån på 13 millioner kroner i 2011 og yderligere 19,7 millioner i år. Penge, der er taget fra en særlig konto på finansloven til nødlidende institutioner. Det er langt fra normalt, at erhvervsskoler må låne penge for at overleve.
Kun én anden erhvervsskole i landet skylder staten penge på den konto, og det er
Skanderborg-Odder Center for Uddannelse,

der angiveligt har været udsat for decideret 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 overskud på knap to millioner kroner, pludselig var blevet til et underskud på 17 millioner. Siden er der dukket andre udgiftsposter 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 Arvid Olsson. Siden blev bestyrelsen selv afsat, og ministeriet har udpeget tre personer 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 regnede 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 feriepenge, end det reelt viste sig at være tilfældet. Der har måske også været ekstraudgifter til afskedigelsessager, der ikke har
kørt helt efter bogen.
Skolen har desuden åbnet flere nye af-
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for Børn og Undervisning har udnævnt en
Pengene er blandt andet gået til små afdemidlertidig bestyrelse på kun tre mennesker.
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elever blandt ufaglærte i de mindre byer.
En del af svaret handler om simple regne-

Dårlig administration
gav dundrende
underskud
l

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 bygningerne. Nogle ejer man, andre lejer man
kun. Men skolen har forpligtet sig til at betale husleje i op til ti år frem. Flere steder er
lejen oven i købet højere end markedsværdien, 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 bygninger. 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-

Besparelser presser
lærerne i Nordsjælland
Erhvervsskolen
Nordsjælland har
gennemført massive
besparelser det seneste
halvandet år. Det kan
blandt andet mærkes
på el-afdelingen, hvor
lærerdækningen er
så tynd, at en enkelt
sygedag fører til aflyst
undervisning. Skolens
medarbejdere er så
pressede, at hele 23
er blevet henvist til
psykologhjælp i løbet
af årets første otte
måneder.

{ A f M i k k e l Kam p }

100

millioner kroner. Så meget
har Erhvervsskolen Nordsjælland
gennemført besparelser for, siden man for
halvandet års tid siden opdagede, at skolen i stedet for overskud ville få et dundrende underskud.
- Skolen har kørt på et for højt niveau,
som man ikke har haft indtægter til. Indtægterne har ikke levet op til forventningerne. Vi har lavet tilpasninger i 100 millioner kroners klassen, og de består fortrinsvis af effektiviseringer på ledelse, administration og projektopgaver. Tilbuddet
til eleverne er fastholdt, men alle har måttet holde for. Det gælder også lærerområdet, hvor man blandt andet har fået en anden arbejdstidsaftale, siger formanden for
skolens midlertidige bestyrelse, Laust Joen
Jakobsen, der til daglig er rektor for professionshøjskolen UCC og tidligere formand
for professionshøjskolernes rektorforening.
Han er også medlem af børne- og undervisningsministerens dialoggruppe for Ny
Nordisk Skole.
Uden for bestyrelseslokalerne opleves
”tilpasningerne” blandt andet i form af gentagne fyringsrunder, flere undervisningsti-

mer, mindre tid til forberedelse og generel
utryghed. Flere steder på skolen har afdelingerne efter fyringsrunderne også svært
ved at klare vikardækningen. En af dem er
el-afdelingen, hvor faglærer Jens Erland
Christensen underviser.
- Vi er en lille afdeling, hvor vi altid har
kunnet dække ind for hinanden ved sygdom.
Nu er vi skåret så meget ned, at vi ikke har
en reserve, hvis én bliver syg eller skal på
ferie, siger han.
For kort tid siden mærkede et hold elever på hovedforløbet nedskæringerne i meget konkret form.
- En lærer var syg, så holdet blev sendt
hjem i to dage. Det er to gange otte timer,
de har mistet på et vigtigt tidspunkt i deres uddannelse. Det var eleverne selvfølgelig trætte af, siger han og giver endnu
et eksempel.
- På et grundforløb har eleverne et vist
antal undervisningstimer. Som en del af
nedskæringerne skal de fleste lærere i afdelingen forberede sig torsdag morgen,
mens andre er sammen med de svageste
elever, som har undervisning på det tidspunkt. Imens har de dygtige og mellemdygtige elever fået fri. Man bryster sig af,
at man nu gør noget for de svageste ele-
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Så mange lærere er afskediget:

Udtalelse fra Uddannelsesforbundet på Erhvervsskolen Nordsjælland

Fra foråret 2011 til og med 2012 er 27 lærere opsagt, og ni frivilligt fratrådte lærere er ikke erstattet i 2012.

Nu må det
være nok

Så mange medarbejdere er
afskediget i alt
Ud over lærerne er der fra foråret 2011 til og med
2012 opsagt 11 ledere og 40 øvrige medarbejdere. I alt giver det 78 afskedigelser og ni stillinger, der ikke er genbesat. Herudover er ni personer varslet ned i charge og løn.


Kilde: direktør Inge Prip

ver. Det er fint, men i virkeligheden får omkring 80 procent af eleverne færre timer
hver uge, siger han.
23 er sendt til psykolog
Jens Erland Christensen er også kritisk over
for lærernes nye arbejdstidsaftale, der betyder, at han skal undervise mere og har
kortere tid til forberedelse.
- Jeg må møde mindre forberedt til timerne, og på lidt længere sigt vil min evne
til at opdatere min viden og holde mig ajour
blive forringet, fordi jeg har mindre tid til
det, siger han.
Lige nu er lærerne i el-afdelingen opmærksomme på at holde hinanden oppe.
- Vi overlever ved hjælp af galgenhumor
og ved at passe på hinanden. Vi holder øje
med hinanden, fortæller han.
Det lykkes dog tilsyneladende ikke for
alle. I løbet af de første otte måneder af
2012 er 23 af skolens omkring 300 medarbejdere blevet bevilget psykologtimer hos
firmaet Psykon, som skolen har en fast aftale med. Om tallet er højt eller lavt i forhold til tidligere år, kan man ikke sige, da
skolen tidligere havde en aftale med et andet firma, som ikke registrerede antallet på
samme måde. Tallet er dog højere end nor-



I

halvandet år har vi nu haft undtagelsestilstand på Erhvervsskolen Nordsjælland. Vi har været igennem en endeløs række af nedskæringer, forringelser og afskedigelser, der synes uden ende. At vi fik taxameterordningen, og at vi blev transformeret om fra en offentlig uddannelsesinstitution til en halvt privat, halvt offentlig lidt-af-hvert-og-alligevel-ingenting-institution har været en katastrofe for os. Styringen af uddannelserne er blevet erstattet af en ren økonomistyring, og fokus er – og har længe været –
på økonomien frem for på udvikling af undervisningen.
Personalet på skolen – der er uden skyld i skolens store problemer – har
betalt en høj pris for dette mærkelige eksperiment med vores uddannelsesinstitutioner gennem op mod 100 fyringer og nedlæggelse af stillinger og
gennem at skulle leve i konstant usikkerhed med hensyn til skolens fremtid
og pålæggelse af flere og flere arbejdsopgaver. At den såkaldte genopretningsplan har luret i kulissen i måneder og stadig ikke er meldt ud, gør jo ikke
sagen bedre eller usikkerheden hos de ansatte mindre. Antallet af ansatte,
der bliver syge og/eller må henvises til psykologbistand, er alarmerende højt.
Vi er nu sparet så meget i bund, at flere af afdelingerne er meget sårbare
over for sygdom, barsel, opsigelser, pensioneringer og lignende. Presset på
den enkelte ansatte har aldrig været større.
Det lukkede kredsløb (minister – ministerium – midlertidigt styre), som
alle beslutninger tages i, må høre op. En undtagelsestilstand kan ikke være
permanent – det giver ikke nogen mening. Vi vil have normale tilstande tilbage, og vi vil have skolens vedtægter genindført. Vi vil have økonomisk sikkerhed for fortsat drift, og vi vil have fokus tilbage på undervisningen og uddannelserne.
De ansvarlige politikere – ministeren og hendes ministerium – må igen
tage ansvaret for uddannelserne og sikre, at der kan drives forsvarlig undervisning i Nordsjælland, at de ansatte sikres ordentlige og anstændige arbejdsforhold, og at de unge i vores region sikres gode og ordentlige uddannelser.
Den tidligere ledelse af Erhvervsskolen Nordsjælland løber fra ansvaret
for den katastrofale situation, skolen befinder sig i. Det vil klæde ministeren ikke også at løbe fra sit ansvar for at sikre ordentlige uddannelser og
ordentlige og anstændige arbejdsvilkår for de ansatte. Uddannelse i Danmark er vel stadig et offentligt anliggende – eller hvad?
Michael Porskjær Hansen
formand for Uddannelsesforbundet på Erhvervsskolen Nordsjælland
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Direktør:


malt, vurderer Anne Engholm Jelby, der
er vicedirektør og blandt andet har ansvar for HR-funktionen.
- Man kan forvente, at der er flere
henvisninger til psykologhjælpen i en
tid med afskedigelser. Vi opfordrer medarbejdere, som bliver opsagt, til at benytte sig af ordningen, så jeg havde faktisk forventet, at tallet måske ville være
endnu højere, siger hun.
Hun tilføjer, at psykologbesøgene ikke
altid skyldes arbejdsvilkårene.
Mere professionelle bestyrelser
På et helt andet niveau får den tidligere bestyrelse og ledelses manglende
evne til at styre økonomien sandsynligvis konsekvenser for andre skoler, vurderer Laust Joen Jakobsen.
- Selvejende uddannelsesinstitutioner er i dag som store virksomheder.
Derfor er der brug for en professionalisering af bestyrelsesarbejdet, siger den
midlertidige bestyrelsesformand og tilføjer, at han udtaler sig generelt.
Han mener, at man på skolerne gør,
hvad man kan for at være stringente og
stille krav til de ledere, man ansætter.
- Men det er ikke altid nok. Derfor
skal de, der udpeger bestyrelserne, være
mere omhyggelige. De har et stort ansvar for at udpege folk, der har de særlige kompetencer, det kræver at sidde
i en bestyrelse for en stor virksomhed. Uddannelsessektoren har flyttet
sig fra at være små institutioner til at
have rigtig store budgetter, siger han.
*

Genopretningsplan
rummer
ikke nye
fyringer
Efter gentagne
fyringsrunder og
nedskæringer har
medarbejderne på
Erhvervsskolen
Nordsjælland brug for
at kunne se fremad. En
genopretningsplan skulle
have været offentliggjort
i august, men processen
trækker ud. Til gengæld
indeholder planen ikke
yderligere fyringer,
afslører skolens direktør.
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87

stillinger er blevet nedlagt i løbet af halvandet år, heraf 36 lærerstillinger. Sådan
ser status ud på Erhvervsskolen Nordsjælland, og medarbejderne har i flere måneder frygtet, at der ville
være mere på vej af samme skuffe.
I juni meddelte den midlertidige bestyrelse, at man ville præsentere en samlet
genopretningsplan for skolens økonomi i
august. Det gjorde bestyrelsen også, men
kun til Ministeriet for Børn og Undervisning.
Siden har der været møder og forhandlinger mellem skolen, ministeriet og Nykredit, som skolen skylder mere end 200 millioner kroner.
Ved redaktionens slutning var forhandlingerne endnu ikke afsluttet. Imens lever
medarbejderne i uvished om konsekven-

serne. Det kan mærkes, fortæller tillidsrepræsentant Michael Porskjær Hansen.
- Al denne usikkerhed må høre op. Vi lever i en undtagelsestilstand, hvor der har været fyringsrunder, og vi har genopretningsplanen til at hænge over vores hoveder. Vi
ved ikke, om der bliver lukket afdelinger, eller hvad der sker. Det kan man ikke holde
til i så lang tid. Vi har brug for, at der bliver
trukket en streg i sandet, så vi kan komme
videre, siger han.
Hvornår den streg bliver trukket, tør direktør Inge Prip ikke spå om.
- Det tager tid, for vi skal have konstrueret en økonomi, som også hænger sammen
på langt sigt. Bestyrelsen ønsker at aflevere
en holdbar løsning, siger hun.
Selv om genopretningsplanen ikke er
forhandlet på plads, løfter direktøren sløret for dele af indholdet.

- Der er ikke planer om flere fyringsrunder og heller ikke om at lukke uddannelser. Vi satser i stedet på at få flere elever på skolen og på den måde udvide vores aktiviteter, siger hun.
Selv om forhandlingerne om genopretningsplanen trækker ud, er Inge Prip ikke
nervøs for, om planen bliver ført ud i livet.
- Jeg er optimistisk. Det tager noget
tid, men vi skal nok få enderne til at mødes, siger hun. *

SEKSUALUNDERVISNING
FOR UNGE ER VIGTIGT!
UGE SEX giver dig let tilgængelige, tidssvarende og gratis undervisningsmaterialer til seksualundervisning på erhvervsuddannelser, produktionsskoler og egu, som kan bruges i temaer og projekter om sundhed, trivsel, seksualitet og køn.

Hvorfor Uge Sex?
• De fleste unge har deres seksuelle debut, når de går på en ungdomsuddannelse.
• Samtidig bliver op mod hver tredje ung under 25 år smittet med en sexsygdom, og antallet af aborter blandt
unge stiger.
• Unge på de erhvervsfaglige uddannelser efterlyser selv seksualundervisning.
prævention – sexsygdomme – uønsket graviditet – følelser – lyst – seksualitet – køn – grænsesætning – rettigheder
”Eleverne mener ikke altid, at de har modtaget undervisning om emnet i folkeskolen, og nu er
de et sted i deres liv, hvor de har erkendt, at de har et behov for viden.”
– Lærer, produktionsskole, som deltog i Uge Sex i 2012

Læs mere og tilmeld dig og dine elever på www.ugesex.dk
ugesex@sexogsamfund.dk

Tlf. 33 93 10 10

11

uddannelsesbladet 10-12

kort NYT

Kampagne for realkompetencer
Med en realkompetencevurdering kan borgere stå stærkere på arbejdspladsen og jobmarkedet, og virksomhederne kan forbedre medarbejdernes kompetencer og dermed styrke konkurrenceevnen. Men
det er der for mange, der ikke er klar over, mener børne- og undervisningsminister Christine Antorini. Derfor iværksatte hun sammen
med VEU-centrene den 2. oktober en kampagne, der sætter fokus
på området. Kampagnen har titlen ”Fra det, du kan – til det, du vil”.
Realkompetencevurderinger er gratis og giver afhængig af uddannelsesområdet mulighed for at få adgang til uddannelse, individuel tilrettelæggelse og afkortning af en uddannelse. Man kan desuden få et kompetencebevis, hvis dele af en given uddannelse vurderes som opfyldt, eller man kan få et uddannelsesbevis, hvis hele
uddannelsesmålet vurderes som opfyldt. Resultatet af en realkompetencevurdering er gyldig på alle uddannelsesinstitutioner over hele
landet og kan også bruges, når man søger job.
Læs mere på uvm.dk

{ A f Lu c a s Vag n En g e ll }

63.000

flyttekasser, 10.000 paller og et utal af flyttebiler har hen over sommeren bevæget sig fra Nørrebro til Tåstrup. Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (ABA) har nemlig flyttet sin læsesal og en stor del af samlingerne til nye lokaler.
De er dermed fulgt i sporene på de arbejderfamilier, der i sidste
halvdel af 1900-tallet flyttede fra små lejligheder i byen ud til lys, luft,
plads og moderne boliger i forstæderne.
Arbejdermuseet er dog fortsat også til stede i Københavns centrum – nemlig i Arbejdernes Forsamlingsbygning fra 1879, der ligger
tæt ved Nørreport Station. Her vil udstillingerne i løbet af de kommende år blive suppleret af en helt ny form for læsesal.
Se åbningstider, aktiviteter, bestilling af materialer med mere på
de forskellige adresser på arbejdermuseet.dk

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

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

GF er kåret som testvinder af Søndagsavisens pristjek 2012.
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TiL DanskunDerVisningen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Breve/skriftlig fremstilling

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

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

Breve trin for trin 2
Formelle breve og læserbreve
Kr. 168,00 (ISBN 978-87-91909-00-9)
Randager 90, 2620 Albertslund
7020 2810, forlaget@synope.dk
www.synope.dk
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Alle lærere
er sproglærere
{ A F H EI D I K V ISTG A A R D G ÜTT L ER }

O

plever du nogensinde, at det virker
som om, dine elever ikke forstår dine
forklaringer? At de ikke siger noget,
når de bliver spurgt? At de ikke kan de basale fagord og ikke kan forklare de faglige
processer? Eller at eleverne ikke forstår de
tekster eller opgaver, du udleverer?
Kan du svare ja til disse spørgsmål, er
du ikke alene. Mange erhvervsskolelærere oplever nemlig præcis de samme udfordringer. Det var meldingen, som Fastholdelseskaravanen - et projekt under Ministeriet for Børn og Undervisning - fik fra
en række faglærere, da de rejste rundt på
landets erhvervsskoler. Sproget er med til at
spænde ben for indlæringen hos eleverne.
Derfor har Fastholdelseskaravanen sammen med undervisere fra forskellige skoler
udviklet et kompetenceudviklingsforløb til
erhvervsskolerne med overskriften Gråzonesprog og klar tale.
Sproget som løftestang
Når faglærerne kommer til at spænde sprogligt ben for elevernes indlæring, skyldes det
tit gråzonesproget – det såkaldte førfag-

Det er ikke kun sproglærere, som skal have fokus
på sprog i deres undervisning. Alle faglærere
bør sætte spot på det sprog, de bruger i deres
undervisning. Med nogle få og enkle pædagogiske
greb om sprogets grå zoner kan de få langt flere
elever med.

lige sprog. Det er ord og udtryk, som ikke
er decideret fagsprog, men alligevel bruges i de enkelte fag, og som ofte indgår
i de forklaringer, lærere bruger til at forklare fagsproget.
Et eksempel: En matematiklærer kan forklare det faglige begreb ”et kvadrat” ved at
sige, at det er en firkant, der har lige lange
sider. Det kan være en udmærket forklaring for de elever, som ved, hvad en firkant
eller sider er, men resten får ikke meget
hjælp af forklaringen.
En del af problemet er, at lærerne typisk ikke opfatter gråzoneord som svære
at forstå. Derfor overser de, at de ofte går
hen over hovedet på en stor del af eleverne.
Gråzonedansk er også faste udtryk og
vendinger, som elever med dansk som modersmål afkoder uden problemer, men som
kan være forvirrende for andre. Hvad med
eksempelvis ”at tage strøm på”, ”klappe
hesten” eller at ”stikke en finger i jorden”?
Især er det svært for elever, der har dansk
som andetsprog, at afkode gråzonesproget,
for det kræver et meget stort ordforråd, og
det vil altid være sværere at lære et fag via

sit andetsprog end sit modersmål – forestil dig blot, at du skulle tage PD’en på engelsk eller fransk.
Selv om faglærere ikke er dansklærere,
er det altså rigtig vigtigt, at de har værktøjer, så de kan udnytte deres sproglige bevidsthed som en effektiv løftestang til læring – for alle elever.
Giv lidt, få meget
Det lyder måske uoverskueligt at skulle til at
give dit sprog et eftersyn. Men det behøver
det ikke at være, fortæller Helle Ann Lauvring. Hun underviser mediegrafikere og indimellem også webintegratorer på Syddansk
Erhvervsskole i Odense. Hun har arbejdet
bevidst med gråzonesprog i flere år og kan
næsten ikke få armene ned.
- Gevinsten er enorm. Med en relativt beskeden indsats kan man nå virkelig
langt, siger hun.
Helle Ann Lauvring har været med Fastholdelseskarakvanen flere gange for at fortælle, hvordan det sproglige fokus har hjulpet hende i undervisningen. Hun holder også
selv oplæg om sine erfaringer og metoder

Skattefar

Fastholdelseskaravanen

ommer
undtagelse

belægning

trillebør
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det
offentlige
stoffer

SPÆNDING
vinkel

og har senest været på Sprogcenter Vejle
og undervise i tre dage.
- Det har virkelig været en øjenåbner for
mig. Jeg troede, at jeg havde virkelig gode
forudsætninger for at undervise. Jeg er uddannet grafiker, og jeg har læst til meritlærer
og den vej rundt da haft en del pædagogik.
Så jeg syntes faktisk, jeg havde gode, pædagogiske forudsætninger. Alligevel havde
jeg aldrig overvejet det her før. Og jeg følte
mig faktisk lidt flov, da jeg blev bevidst om,
at jeg kunne stå og sige noget til nogen,
som de ikke forstod.
En af de ting, som har overrasket Helle
Ann Lauvring, er, at det ikke kun er de såkaldt svage elever, som har gavn af sprogluppen. Da hun på et tidspunkt arbejdede
målrettet med, hvilke kompetenceord eleverne kunne skrive i deres praktikpladsansøgninger, gik det for eksempel op for
hende, at der var rigtig mange forskellige
opfattelser af begreberne. Eleverne opfattede for eksempel fleksibel på mange måder, nogle så det faktisk som noget negativt. Eleverne har ligeledes meget forskellige opfattelser af betydningen af de ord,

	Formålet med Fastholdelseskaravanen
har været at få flere – især etniske minoritetsunge – til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Projektet begyndte som et samarbejde mellem integrations- og undervisningsministerierne i
2008 og afsluttes ultimo 2012.
	Der er ikke planlagt flere kurser for erhvervsskolelærere om gråzonesprog.
Men i begyndelsen af november holdes der kurser for AMU-lærere. Ledige
pladser bliver tilbudt eud-lærere. Kurserne annonceres på uvm.dk
	L æs mere om gråzonesprog på brugforalleunge.dk, hvor du også kan downloade undervisningsmaterialer og øvelser
til de 12 indgange på eud.

Hvad kan du gøre?
	Del undervisningen op i flere faser, så
eleverne er sprogligt med hele vejen.
Du kan med fordel arbejde med en før, under- og efter-fase og aktiviteter, der
øger elevernes bevidsthed om faglige
udtryk. Find konkrete øvelser og forslag på brugforalleunge.dk

som typisk er en del af opgaverne, for eksempel: ”Lav en perspektivering/vurdering/evaluering”.
Derfor handler det om at arbejde med
sproget i undervisningen om at få et fælles udgangspunkt og et fælles fagsprog,
som alle kan forstå. Det kommer eleverne
på alle niveauer til gode.
’Har I forstået?’, er ikke nok
Selv om Helle Ann Lauvring taler længe og
ivrigt om sine erfaringer, har det været lidt op
ad bakke at smitte kollegerne med begejstringen. Det er svært at missionere i egen
kirke, som hun siger med smil i stemmen.
- Vi, som synes, vi har set lyset, kommer
hjem fra kurser og er helt oppe at ringe. Og
så er det lidt frustrerende, når kolleger på
lærerværelset tager det som en kritik af
deres undervisning, eller man bliver mødt
med ”Hvad skal det nu til for?” og ”Det tager ALT for lang tid”.
Men det gør det ikke, understreger Helle
Ann Lauvring.
- Mange tror, det er meget tidskrævende
at have fokus på sproget hele tiden. Men



	Det skal være legalt at spørge om svære ord. Lav fx i fællesskab en klassens
ordbog, hvor du sammen med eleverne
definerer de fagord, de løbende støder
på. Bogen kan ligge et sted, hvor eleverne nemt – og uden at andre kigger
med - selv kan skrive svære ord ind. I
kan fx en gang om ugen følge op på ordene. En kasse til svære ord er også en
mulighed.
	Leg ordene ind fx i en konkurrence,
hvor elever selv formulerer ti spørgsmål til fagsprog og processer, som de
på tid skal matche med de rette svar.

Ord der driller:
	Ord, som beskriver en proces, driller
ofte. Dem kan du ofte kende på, at de ender på –ing eller –else: evaluering, perspektivering, undtagelse, bestemmelse.
	Faste udtryk og begreber, som vi bruger i flæng, men kan være svære at afkode: det offentlige, skattefar eller at
ligge, som man har redt.
	Flertydige ord, som kan dække over én
ting i det ene fag og noget andet i et andet fag: stoffer, spænding, vinkel.
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på en anden måde. Eller hvis du får ansvaret for at lære dine medstuderende om en
bestemt proces. Det, man skal lære andre,
lærer man også selv mere af. Og eleverne vil
det virkelig gerne. De vil gerne lære på andre måder, og min erfaring er, at de er med
på den værste - for eksempel at spille lotto
med fagord eller konkurrere om, hvem der
hurtigst kan løbe ned i den anden ende af
klassen og klaske det rigtige svar på fagspørgsmålene på klassens bagvæg.
Det har ifølge Helle Ann Lauvring også
en anden fordel. Når eleverne ved, at de bliver aktivt inddraget, og aldrig ved, hvornår
de skal ”på”, så bliver det svært at putte sig.
Eleverne er simpelthen mere oppe på dupperne. Og så synes de, det er sjovt.
- De elsker, når vi overrasker dem lidt. *

Eksamensoplæg
– før og efter gråzone-tjek:

FØR

Der afholdes mundtlig eksamen i Informationsteknologi –
niveau E.
Du eksamineres en i et af dine selvvalgte projekter fra din
portfolio, eller du kan udarbejde et nyt projekt.
Emnet skal godkendes af din lærer gennem en synopsis,
som medsendes til censor og er udgangspunkt for den mundtlige eksamen. Er der afvigelser fra synopsen til dit produkt,
skal du kunne redegøre for årsagerne hertil under eksamen.
Der er totalt 4 dage til at udfærdige synopsen, og der er
i alt 10 dage (inkl. synopsis-skrivning) til færdiggørelse af
eksamensprojektet.

EFTER

Du skal til mundtlig eksamen i Informationsteknologi niveau E.
Til eksamen skal du fortælle om et af dine projekter til din
lærer og censor. Du bestemmer, hvilket projekt du vil bruge
til eksamen. Du kan vælge et af de projekter, du har lavet på
grundforløbet, og som du har liggende i din portfolio. Du kan
også vælge at lave et helt nyt projekt.
Det projekt, du gerne vil bruge til eksamen, skal din lærer
godkende. Derefter har du 4 dage til at skrive en rapport (en
synopsis) om dit projekt. Hvis du gerne vil lave ændringer,
eller hvis du har nye ting, du vil lave på dit projekt, skal du
skrive det i din synopsis og fortælle om det til eksamen. Din
synopsis bliver sendt til censor inden eksamen, så han kender allerede dit projekt, når du skal til eksamen.
Efter du har skrevet og afleveret din synopsis, har du 6
dage til at arbejde med dit projekt inden du skal til eksamen. *

bestemmelse

det har overrasket mig, hvor lidt det kræver.
Og du får indsatsen tifold tilbage, når eleverne har forstået begreberne én gang for
alle. Jeg oplever for eksempel, at jeg ikke
længere behøver at gentage mig selv. Før
kunne jeg lave lange oplæg til en opgave,
og så alligevel ende med en skov af hænder. Nu forstår de det første gang.
Når man først har vænnet sig til at inddrage metoderne i undervisningen og stoppe
op to-tre gange og tænke: ”Fik jeg alle med
– også sprogligt?”, så tager det ikke længere
tid, er budskabet fra Helle Ann Lauvring.
Et af hendes råd til dem, der gerne vil
arbejde videre med at undgå de sproglige
benspænd, er at inddrage eleverne mere.
- Hvis du skal fortælle din sidemand,
hvad du lige har lært, tænker du over det

perspektivering
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vedtagelse
effektivisering
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Bøger til
alle niveauer

Dansk som andetsprog

Faglig
læsning til
modultest

flere fakta!
fakta&fiktion er en frilæsningsserie til voksne udlændinge
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 omhyggelige læsepædagogiske bearbejdning gør dem velegnede også til danske
unge og voksne med læsevanskeligheder.

NYHEDER

Andre fAgbøger i serien
Michael Laudrup • Kongehuset • Roskilde Festival
Vikinger • LEGO-klodsen • Carlsberg
Pris pr. bog ex moms

Kr. 99,-

indlæst på faktaogfiktion.gyldendal.dk

- veje til viden
gyldendal-uddannelse.dk • tlf. 33 75 55 60
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Sven Arne
bliver kvalt
i overtid
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Siden 2004 har faglærer Sven Arne Steffensen haft mellem
400 og 600 overarbejdstimer om året – uden mulighed for at
afspadsere dem. Der er ikke udsigt til, at det bliver bedre næste år.

{ A F H EI D I K V ISTG A A R D G ÜTT L ER - FOTO : M IKKE L ØSTERG A A R D }

J

eg har været så tæt på at smide det
hele og melde mig syg!
Ordene kommer fra Sven Arne Steffensen. Han har siden 1999 undervist på
datateknikeruddannelsen på TEC i Ballerup. Da han begyndte som underviser, havde
han to kolleger, som underviste i samme fag,
men de forsvandt – og Sven Arne Steffensen blev den eneste, som kunne undervise
i netop de fag.
Sådan har det været siden 2004. Konsekvensen er, at Sven Arne Steffensen har
haft mellem 400 og 600 overarbejdstimer
hvert år. På periodeopgørelsen for 2011 landede han på 500 overarbejdstimer og en
total på 2425 timer. Overtiden bliver udbetalt. Men det er ikke fordi, han ønsker det.
- Når jeg spørger, om jeg kan få lov til at
afspadsere timerne, får jeg at vide, at det
kan under ingen omstændigheder lade sig
gøre. Jeg har aldrig hørt andet. Hvem skulle
undervise, mens jeg holdt fri?
Sven Arne Steffensen ville foretrække
frihed frem for en fed lønseddel.
- Lønnen er ikke det vigtige for mig. Naturligvis er det rart med en god løn, men jeg
kunne snildt undvære overarbejdet, min økonomi er ikke lagt an efter det. Jeg ville meget hellere have mulighed for at afspadsere,
end jeg vil have løn for at blive udbrændt.
Der er ikke udsigt til et bedre resultat
for 2012, for Sven Arne Steffensen er ene
mand i sit team – og den eneste på skolen, som kan undervise i de moduler, han
underviser i på hovedforløbet.
Konsekvensen er, at han ikke kan afspadsere, efteruddanne sig eller deltage
i de kurser og møder, han ønsker. Det er

flere år siden, han havde mulighed for at
deltage i en pædagogisk dag.
Har lært at overleve
En anden konsekvens er, at Sven Arne Steffensen føler sig udbrændt. Han har hverken tid eller overskud til at sparre på det
faglige eller udvikle nye pædagogiske metoder eller opgaver. Kort sagt alt det lærerfaglige krydderi.
- Jeg sætter en ære i, at mine elever ikke
skal mærke, hvor hårdt spændt for jeg er.
Det er ikke i klasselokalet, jeg filer på kvaliteten. Men jeg har været nødt til at udvikle
en ligegyldighed over for ikke at kunne udvikle mig fagligt, have tid til at lære nye fag,
kunne deltage i møder og så videre – som
en simpel overlevelsesstrategi.
Sven Arne Steffensen siger, at han har
udviklet en ligegyldighed. Men frustrationen går nu klart igennem, når han fortæller om den efteruddannelse, han ikke kan
komme på.
- Jeg bliver indimellem så møgsur på
min chef, når han sender mails ud med,
at nu kan man deltage i dette kursus eller
denne efteruddannelse. Det er aldrig en
mulighed for mig, for jeg skal selv omarrangere mine timer, så eleverne får deres
undervisning, selv om jeg er væk. Jeg skal
selv tage timerne på et andet tidspunkt –
og der er grænser for, hvor mange timer jeg
kan flytte rundt med.
På hjemmefronten har de mange overarbejdstimer også konsekvenser. Sven Arne
Steffensen er helt flad, når han er hjemme
omkring klokken 16. Han orker kun at lægge
sig på sofaen, indtil han spiser sammen med

sin
kone.
Omkring
klokken 22
har han atter
samlet energi til
at arbejde. Og en
typisk arbejdsdag
slutter med mindst et
par timers arbejde i kælderen, inden han går i seng
på den forkerte side af midnat. Næste morgen klokken otte
er han igen på TEC.
- Jeg har heldigvis en forstående kone,
selv om hun ville ønske, jeg havde energi til
at deltage mere i husarbejdet. Jeg er lykkelig
for, at jeg ikke længere har hjemmeboende
børn, for jeg aner ikke, hvordan man skulle
få det til at hænge sammen. Jeg har inderligt ondt af de kolleger, som har små børn!
Et ledelsesansvar
Sven Arne Steffensen oplever, at han har
tendens til at være opfarende. Et tegn på
stress, som han genkender hos mange af
sine kolleger, som også mangler afløsere.
Alligevel formår lærergruppen at hjælpe
hinanden og løse de værste overarbejdsknuder, så det hele ikke vælter. De har dog
gentagne gange diskuteret, om man ikke
bare skulle melde sig kollektivt syge – som
et råb om hjælp, og fordi det ikke har hjulpet at bede ledelsen om hjælp til at løse
problemerne.
- Men vi vil jo gerne holde vasketøjet
hos os selv. En sygemelding ville gå ud over
mine elever – og hvis vi i afmagt lagde os
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syge i hele afdelingen, ville eleverne sive
og konkurrenterne tage over. Det kan skolen jo ikke leve af.
Fastholder I ikke jer selv i situationen,
når I selv løser den?
- Jo, det gør vi vel. Men vi sætter en
ære i at levere det, vi har lovet eleverne,
og at løse opgaven på den ene eller anden måde. Derfor er vi måske dumme at
knokle for hårdt. Men gør vi det ikke, er vi
med til at spille hasard med elevernes uddannelse, og det kan vi ikke være bekendt.
Sven Arne Steffensen understreger, at
han ikke har spor imod at tage et ordentligt læs arbejde på sig i perioder. Som han
siger, kan man sagtens arbejde, så blodet
sprøjter, hvis man ved, der er lys for enden
af tunnelen. Men det nytter ikke, at dørhåndtaget falder af, når man når til døren.
Og i øjeblikket kan den 57-årige underviser ikke skimte det mindste lysglimt for enden af arbejdstunnelen.
- Kort før sommerferien blev der ansat en, som skulle kunne afløse mig. Han
kunne undervise i hvert fald i ét af de otte
fag, jeg har. Men efter sommerferien var han
blevet rykket til et andet sted i afdelingen.
Nu skal han aflaste nogle andre, samtidig
med at han skal tage sin PD (pædagogisk
diplomuddannelse, som er obligatorisk for
alle nyansatte lærere på de tekniske skoler, red.), så jeg er stadig alene.
Dét fik for alvor Sven Arne Steffensen
til at overveje en sygemelding. Men tanken om, at det bare vil betyde, at eleverne bliver sendt hjem, holdt ham atter tilbage. Som han siger: ”Enten er
man rigtig syg, eller også underviser
man.” Og er man syg, så tager man
timerne med eleverne på et andet
tidspunkt. Det skal jo ikke gå ud
over dem, mener han.
- Jeg kan kun se dårlig ledelse
i det her. Ikke andet. Det er ikke
et sammentræf af tilfældigheder. Det er et problem, som er
blevet skubbet foran afdelin-

gen i årevis. Jeg har igen og igen rykket
min chef for hjælp. Endelig fik jeg en makker sidste år, og så bliver han taget fra mig
igen. Dér gav jeg lidt op.
Dråben i overarbejdsbægeret
Sven Arne Steffensen stiller ingen krav om
at have en 37-timers arbejdsuge hver uge.
Øverst på hans ønskeseddel står en nogenlunde jævn arbejdsbelastning med omkring 37 timer om ugen fordelt på en tremåneders periode.
Det eneste, der kan løse situationen for
Sven Arne Steffensen, er, at der bliver ansat
flere undervisere. Faktisk har afdelingens
lærere regnet ud, at hvis de skal undgå de
store mængder overarbejde, så mangler
der helt op til ti undervisere.
Kort før redaktionens slutning fik Sven
Arne Steffensen på et møde af sin chef at
vide, at man gerne vil ansætte nye lærerkræfter, fordi situationen er blevet for voldsom til, at afdelingen kan løse den.
Det er Sven Arne Steffensen
glad for. Men selv hvis der
bliver fundet penge til at
ansætte flere, ligger
den reelle aflastning flere år ude
i fremtiden. For

det er svært at finde folk med de kompetencer, de skal bruge. Et af problemerne er
blandt andet, at hvis Sven Arne Steffensen
og hans kolleger ikke skal overbelastes
yderligere, så er skolens eneste mulighed
for at uddanne deres afløsere, at de sender de nye lærere på uddannelse i udlandet.
Før der er ansat og efteruddannet de
folk, der skal til for at smelte i hvert fald
toppen af overarbejdsbjerget, er der derfor i hvert fald gået to år, vurderer han –
måske helt op til fem år.
Der er til gengæld ikke længe til, at ledelsens nye plan om, at lærerne på skolen
skal tilbringe mindst 80 procent af deres
forberedelsestid på skolens område, træder
i kraft 1. januar 2013. Når Sven Arne Steffensen regner dét regnestykke efter, betyder det, at han skal opholde sig på skolen
fra klokken otte til 18 mandag til torsdag.
Fredag kan han gå klokken 16.30.
Dét er for Sven Arne Steffensen den berømte dråbe i det alt for fyldte overarbejdsbæger. Den situation er medvirkende til,
at Sven Arne Steffensen tør stå frem. Det
eneste alternativ er at give op, mener han.
Hvorfor er du ikke stoppet for længst?
- I det øjeblik jeg træder ind i klasseværelset, har jeg mine bedste øjeblikke. Det
er alt det udenom, som knækker en. Men
jeg føler et ansvar over for eleverne, som
får mig til at blive. Og så har vi et fantastisk godt sammenhold blandt kollegerne.
Det er jo også derfor, vi finder løsninger –
selv om vi ikke burde, fordi det fastholder
os i et grotesk problem. *

Arbejder du også alt for meget?
Hvis du også er belastet af overarbejde, vil vi
meget gerne høre fra dig.
Skriv til blad@uddannelsesforbundet.dk

Tid Til refleKsion
Kompetencegivende efteruddannelse til vejledere
Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
Uddannelsen klæder dig på til selvstændigt at organisere, evaluere og kvalitetsudvikle vejledningsforløb
for børn, unge og voksne om valg og gennemførelse af uddannelse samt om valg af erhverv og karriere.
Du kan vælge at tage hele uddannelsen eller gennemføre ét eller flere enkeltfag som fx Mentorskaber
og mentorordninger eller Vejledning i fællesskaber og gruppevejledning.

Uddannelsens fleksibilitet
På Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning er der mulighed for at tage
valgmoduler fra andre relevante uddannelser, fx Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik eller Diplomuddannelsen i beskæftigelse, således at du kan sammensætte uddannelsen efter dine behov. Uddannelsen er fleksibelt opbygget, så job, familie, fritid og efteruddannelse kan hænge sammen.
Der starter nye hold i Midt- og Nordjylland to gange årligt – næste gang i februar 2013 med ansøgningsfrist den 3. december 2012. Læs mere på www.viauc.dk/videreuddannelse eller kontakt chefkonsulent
Solveig Brander på tlf. 8755 1833 eller e-mail: sb@viauc.dk
VIA University College, Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, Hedeager 2, 8200 Århus N
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Kaffe med mælk
og en bedre fremtid
Tjenerne og de fleste medarbejdere i køkkenet er
kontanthjælpsmodtagere. Flere er misbrugere eller har
psykiske problemer. Men i cafeen bliver der stillet krav,
for kunderne i den socialøkonomiske virksomhed skal
have god mad og betjening. Samtidig er der dog plads
til at være, som man er. Og så kommer de fleste videre
i job, uddannelse eller behandling.
{ A f M i k k e l Kam p – Foto : M i c ha e l B o Ra s m u s s e n }
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uften af kaffe rammer næseborene,
og en stor rød kafferister er noget af
det første, man ser, når man træder
ind ad døren på Kaffe Fair i Aalborg. Mens
gæsterne snuser til kaffen, snuser tjeneren til arbejdsmarkedet ved at servere den.
Kaffe Fair er en socialøkonomisk virksomhed, hvor de fleste arbejder på særlige vilkår.
- De kan ikke umiddelbart tage en ungdomsuddannelse. Nogle har et misbrug,
andre har diagnoser fra psykiatrien. Nogle
har begge dele. Der er også nogle, som er
droppet ud af flere uddannelser, mens andre aldrig har fået gjort folkeskolen færdig, fortæller Charlotte Kragh, der er projektleder i cafeen.
Kaffe Fair åbnede i juni 2006 og har i
dag to afdelinger med i alt 40 indskrevne
unge, som er kontanthjælpsmodtagere
mellem 18 og 30 år. Aldersgrænsen på 30
kan man dispensere fra, så nogle er ældre.
Ud over de indskrevne er der ansat tre
kokke og Charlotte Kragh. To af kokkene har
tidligere været med i Kaffe Fair, mens de var
på kontanthjælp. Samtidig er der 15 pædagog-, socialrådgiver- og lærerstuderende,
der arbejder et mindre antal timer i cafeen.
Kaffe Fair er en momsregistreret virksomhed, der bliver drevet på nogenlunde
samme vilkår som andre cafeer i byen. Kaffen og sandwichen koster det samme som
andre steder, og i det hele taget er hverdagen tæt på et ordinært job.
- Vi driver en virksomhed med rigtige
kunder. Det er en realistisk arbejdsplads,
men samtidig tilbyder vi noget, almindelige
virksomheder ikke kan i en ordinær praktik. Det ville kræve, at de ansatte en ekstra medarbejder, hvis de skulle holde hånden under de unge, ligesom vi gør, siger
Charlotte Kragh.
Tæver hinanden i weekenden
I cafeen er der to direkte forbud. Man må
ikke drikke alkohol eller tage stoffer. Ellers
er omgangsformen styret af et sæt uskrevne
regler, som grundlæggende handler om at
opføre sig ordentligt. Det indebærer blandt
andet, at man ikke er voldelig.
- Stort set alle er fra Aalborg, så nogle
skal arbejde sammen med én, de tidligere
har fået tæv af og måske er bange for. Men
ingen er blevet valgt fra på den baggrund. Vi
taler med dem om det, og ofte er de kom-
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met videre, siger Charlotte Kragh, der runder emnet allerede i den visitationssamtale,
hun holder med de unge.
En ting er, hvad der foregår i cafeen. I
weekenden kan der være andre boller på
suppen, uden at det nødvendigvis er et stort
problem i cafeen.
- Jeg har oplevet, at nogen har sagt: ”Vi
har været oppe at slås i weekenden, men vi
har løst det. Vi skal jo arbejde sammen.” Så
er de videre, siger Charlotte Kragh.
Lærer at klæde sig
Ligesom et slagsmål ikke skal forhindre,
at man møder på arbejde, forsøger medarbejderne at nedbryde andre barrierer på
vej mod arbejdsmarkedet. Blandt andet har
Kaffe Fair vaskemaskine og tørretumbler i
kælderen, fordi tøjvask kan være en barriere for at møde på arbejde.
- Nogle ved simpelthen ikke, hvordan
man gør. Det er en lille ting, men den slags
barrierer prøver vi at nedbryde for dem.
Andre barrierer er påklædning og personlig hygiejne.
- Det kan være store piger, der klæder
sig i meget lårkorte kjoler eller nedringede
bluser. Det kan kunderne undre sig over, og
det kan vi arbejde med her i cafeen, mens
vi stadig anerkender pigen. Vi kan sige: ”Du
skal gå i bad eller overveje en anden kjole,
fordi du er her i cafeen, hvor du arbejder i

et servicefag.” På den måde kan vi arbejde
med dem uden at antyde, at de er forkerte,
siger Charlotte Kragh.
Et af de typiske indsatsområder er mødestabilitet. Det gælder også for 21-årige
Muhamed Fertovic, der har været indskrevet i Kaffe Fair i ni måneder.
- I begyndelsen var det hårdt. Jeg sov
over, og nogle gange gad jeg ikke. Det interesserede mig ikke så meget, men nu kommer jeg for at vise, at jeg kan møde hver
morgen. Ellers kan jeg jo ikke blive til noget, siger han.
Lærer matematik i køkkenet
Som et supplement til arbejdet i cafeen kan
de unge få særligt tilrettelagt undervisning
(STU) og forberedende voksenundervisning (FVU), hvor de blandt andet bliver undervist i dansk, matematik og it. Kaffe Fair
er ejet af Fokus Folkeoplysning, og det er
lærere herfra, der står for undervisningen,
som oftest forgår i køkkenet eller i cafeen.
Man kan lære matematik ved kasseapparatet eller ved at tilpasse en opskrift til fire
personer til mad til 84 mennesker. En af
dem, der nyder godt af undervisningen, er
Sarah Shaia på 19 år, der har været i Kaffe
Fair i omkring et år.
- Jeg har ingen niende klasse, så det
er godt at blive undervist i dansk og matematik. Og så er jeg glad for kunderne og

har lært at lave mad, siger hun og forklarer, at hun det seneste år er begyndt at tro
mere på sig selv.
- Her i cafeen får man at vide, at man
gør det godt. Det hjælper på selvtilliden.
Den vigtigste anerkendelse kommer
dog fra kunderne, mener Charlotte Kragh.
- Vi booster hele tiden deres selvtillid,
men vi kan ikke dagligt anerkende, at de
er gode til at lave mad. Den virkelige anerkendelse får de fra kunderne, der roser
kaffen, betjeningen eller maden. Det virker
bedre, for kunderne får ikke penge for det,
så den unge kan ikke tænke: ”Det skal du
jo sige,” forklarer hun.
Samtidig hjælper det på selvtilliden, at
man kan være sig selv.
- Når man kommer ind ad døren, bliver
man mødt som den, man er, men de bliver
også mødt med krav, som passer til dem,
siger Charlotte Kragh.
Mange kommer videre
Sarah Shaia er i gang med at finde ud af, om
hun kan begynde på en uddannelse, men
indtil videre bliver hun i Kaffe Fair, selv om
der er en stor ulempe.
- Man får ikke særlig mange penge for
det. Jeg får jo kun kontanthjælpen, så på
den måde spilder jeg lidt min tid, siger hun.
Den oplevelse deler flere andre i cafeen,
fortæller Charlotte Kragh.
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Socialøkonomiske
virksomheder
vinder frem

M

- En af de store udfordringer er motivation. Man får kontanthjælp, fordi man har
ret til den, og tjener man penge, bliver det
modregnet i kontanthjælpen. Nogle har
ikke evnen til at sige, at hvis de investerer
tid og kræfter i cafeen, kommer det positivt tilbage, for de får kun kontanthjælpen,
selv om de arbejder mere de 25 timer, de
skal, siger hun.
En anden udfordring er, at en del af de
indskrevne på Kaffe Fair er misbrugere af
forskellig art. Når det indimellem lykkes for
de ansatte at motivere dem til at gå i behandling, er der ofte en ventetid på omkring
en måned på Center for Misbrug og socialt
Udsatte i Aalborg.
- Det er det tilbud, der er, og det er det
samme, som hvis man kom ind fra gaden.
Jeg ville ønske, vi kunne springe foran i
køen, for når de kommer herfra, er vi allerede i gang med motivationsarbejdet, siger
Charlotte Kragh.
Selv om der er forhindringer, kommer
mellem 60 og 80 procent af dem, der bliver udskrevet af projektet, i job, uddannelse
eller behandling. Det ene er ikke bedre end
det andet.
- Behandling er lige så stor en succes,
som at de begynder på uddannelse. En psykisk sygdom kan blokere for, at de kommer
videre, siger Charlotte Kragh. *

isbrugere serverer kaffen, og udviklingshæmmede leverer det grafiske design. Socialøkonomiske virksomheder,
der giver særlige vilkår for medarbejdere, som har svært
ved at få foden ind på arbejdsmarkedet, vinder frem.
Der er ikke en entydig definition på en socialøkonomisk virksomhed, men Center for Socialøkonomi, der rådgiver socialøkonomiske virksomheder og varetager deres interesser, har et bud.
Virksomheden skal have et almennyttigt formål. Er der overskud, skal det reinvesteres i virksomheden, og virksomheden skal
afsætte reelle varer eller tjenesteydelser. Samtidig skal virksomheden være økonomisk uafhængig af den offentlige sektor.
- Det indebærer retten til at sige nej til opgaver og til at gå fallit. Det betyder dog ikke, at virksomhederne ikke samarbejder med
det offentlige. Det gør flere af dem, siger Bjarne Petersen, direktør for Center for Socialøkonomi.
Antallet stiger
Man ved ikke, hvor mange socialøkonomiske virksomheder der
findes i Danmark. En opgørelse, som ugebrevet Mandag Morgen offentliggjorde i 2010, peger på, at der dengang var omkring
3000. Bjarne Petersen vurderer, at der i dag er flere, og at tallet
vil stige yderligere.
- Vi er bagefter de lande, vi normalt sammenligner os med på
dette område. Vi har lagt alle vores velfærdsydelser hos det store
kollektiv i den offentlige sektor. Men da dele af den offentlige sektor er under afvikling, bliver der nu plads til, at andre kan tilbyde
ydelser, siger han.
Endnu en grund peger kraftigt mod en stigning.
- Der er politisk opmærksomhed på området. Det bliver nævnt
som en del af løsningen på nogle af samfundets problemer inden
for beskæftigelse. For eksempel er de socialøkonomiske virksomheder nævnt i reformen af førtidspensionen. Festtalernes tid
er forbi. Nu er vi nået til de aktive handlinger, siger direktøren for
Center for Socialøkonomi.
Der er hele to nye optællinger af socialøkonomiske virksomheder på vej. Den ene står Beskæftigelsesministeriet for, mens EUKommissionen sætter gang i en europæisk optælling. Her vil der
også være optællinger i de enkelte lande. *
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Pausen

Unge har mest sygefravær
Man skulle måske tro, at de unge var de
mest friske og frejdige. Men i virkeligheden
er det den gruppe på arbejdsmarkedet, som
tilbringer flest dage i sygesengen. Det skriver helsemagasinet Sundhed på baggrund
af tal fra Statens Institut for Folkesundhed.
Man har opgjort sygefraværet over en
14 dages periode. Det viste, at fraværet
blandt de 16-24-årige drenge var 15 procent, mens det for pigerne var 24,5 procent.
Hos de 55-64-årige var fraværet kun
10,8 procent blandt mændene og 15 procent blandt kvinderne.
Tal fra Danmarks Statistik viser en lig-

nende tendens. I 2010 havde de 25-29 årige
kommunalt ansatte 14,4 sygedage, mens seniorerne kun lagde sig i 10,7 dage. De unge
var altså 35 procent mere syge end de ældre.
Både forskerne bag rapporten og formanden for de praktiserende læger undrer
sig over de høje fraværsprocenter.
- Når vi ser på sygdom og skavanker generelt, så er det jo noget, man får mere af,
jo ældre man bliver. Det ville være en katastrofe, hvis andelen forblev så høj resten af
de unges liv – både for samfundet og den
enkelte, siger forskningsleder Knud Juel.
- Som udgangspunkt bør man kun være

syg nogle få dage om året, når man er ung
og rask. Der er ikke noget, der tyder på,
at nutidens unge skulle være mere syge
end tidligere generationer. Derfor må det
være noget, de lærer i uddannelsessystemet, hvor de spekulerer i, hvor meget fravær de må have, og den kultur tager de så
med sig ind på arbejdspladserne, siger lægeformand Henrik Dibbern.
De samlede udgifter til sygedagpenge
og løn under sygdom er cirka 37 milliarder
kroner om året. Oveni kommer udgifter til
sundhedssektoren og værdien af det arbejde, der ikke bliver udført.

Løsningen kan ses på www.uddannelsesforbundet.dk

uddannelsesbladet 10-12

Erhvervsskoler overlæsser deres lærere med overarbejde,
viser rapport fra Moderniseringsstyrelsen. Det har konsekvenser.

Sudoku LET

Sudoku svær

Løsningerne kan ses på www.uddannelsesforbundet.dk
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Ny Nordisk Skole
skal skabes ude i virkeligheden
Børne- og under-visningsministeren har lanceret Ny Nordisk Skole. Målet
er, at lærere på tværs af uddannelsesinstitutioner selv skal skabe den udvikling,
der sikrer, at flere får en uddannelse, og at de dygtige bliver dygtigere. Projektet
er et opgør med topstyringen i uddannelsesverdenen, og går underviserne ikke
aktivt ind i projektet, falder det til jorden.
{ A f M i k k e l Kam p - F oto : R i c k y M o ll oy }

A

rbejder du med børn og unge under
18 år, er din arbejdsplads inviteret
med til et udviklingsprojekt. Indholdet bestemmer I selv, hvis blot enkelte regler bliver overholdt. Sådan lyder den korte
version af ideen bag Ny Nordisk Skole, som
børne- og undervisningsminister Christine
Antorini (S) har lanceret.
Projektet er et opgør med tanken om,
at store forandringer i uddannelsessystemet skal komme fra oven.
- I er inviteret til et eksperimentarium,
der handler om at skabe en revolution –
ikke fra oven, men indefra. Deltagerne kan
være alle, der har med børn og unge fra
nul til 18 år at gøre. Målet er, at flest muligt lige fra børnehave til svendebrev skal
brænde for at lære mere, siger Christine
Antorini, da hun på Tech College i Aalborg deltager i et af otte stormøder om
Ny Nordisk Skole.
Den nordjyske erhvervsskole har som pilotinstitution for Ny Nordisk Skole allerede
gjort sig en del tanker.
- Det geniale er, at det ikke er en reform.
Vi er stressede af at snakke om frafald,
uduelige vejledere og så videre. Ny Nordisk Skole er visionsbaseret, siger Ole Ervolder, uddannelseschef på Tech College.
Noget skal gøres
Projektet blev søsat i foråret 2012, og i
august vedtog man et manifest på det årlige Sorø-møde, hvor børne- og undervis-

ningsministeren inviterer eksperter, politikere
og praktikere til at diskutere uddannelse.
Udgangspunktet er en enighed om, at
problemerne med blandt andet unge, der
forlader folkeskolen som funktionelle analfabeter, og frafald i ungdomsuddannelserne er så store, at der skal gøres noget.
Hvad det præcis skal være, vil man ikke
bestemme fra centralt hold. Den del overlades til de professionelle, forklarer Lars
B. Goldschmidt, direktør for Dansk Industri og formand for dialoggruppen for Ny
Nordisk Skole.
- Der er enighed om, at der er brug for at
gøre noget inden for de eksisterende rammer,
og at det skal gøres ude i institutionerne. Fra
centralt hold kan man ikke sikre sig, at der
sker noget. Medarbejderne bestemmer selv,
om de vil have udvikling, siger han.
Tværfaglighed er afgørende
Børne- og undervisningsminister Christine
Antorini fremhæver, at initiativet ikke er
topstyret.
- Jeg håber, at lærere oplever, at de reelt kan være med til at forandre noget. Der
har i lang tid og med rette været en opfattelse af, at nye initiativer er blevet presset
ned over undervisere fra toppen. Her kommer de professionelle selv til at skabe initiativerne. Lokale samarbejdsprojekter, der
vokser op fra neden, kan løfte meget mere,
end vi nogensinde vil kunne fra toppen. Men
det står og falder med, at pædagoger, læ-

rere og andre interessenter omkring børnene går aktivt ind i projektet, siger hun.
Melder en skole sig til projektet, forpligter den sig til at deltage i et udviklingsprojekt hvert år. Tanken om, at projektet skal
have opbakning nedefra, skal tages bogstaveligt. En skole får ikke lov at være med,
hvis mindre end 85 procent af medarbejderne bakker op om det. Et andet krav er,
at skolen indgår i et netværk på minimum
tre institutioner, som ikke er ens. Et netværk
må eksempelvis ikke bestå af tre folkeskoler eller tre erhvervsskoler. Til gengæld kan
det være to folkeskoler og en erhvervsskole.
Det tværfaglige samarbejde skal være
med til at sikre, at Danmark også i fremtiden kan leve et liv på første klasse, som
Lars B. Goldschmidt udtrykker det.
- Vi skal have viden og ideer, som skal
transformeres til noget, nogen oplever, har
værdi. Det sker blandt andet i en kombination mellem åndens og håndens arbejde.
Derfor er det vigtigt, at man arbejder på
tværs af institutionerne, siger han.
Når de forskellige uddannelsesinstitutioner skal finde samarbejdspartnere, er
der ikke noget i vejen for at vælge nogen,
man kender i forvejen.
- Man skal finde nogen, der ønsker at
være med, og det kan ofte være Tordenskjolds soldater. Men det skal man ikke være
bange for. Det gode ved Tordenskjolds soldater er, at de faktisk vandt krigen, siger
Lars B. Goldschmidt. *
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Børne- og undervisningsministeren
har været på turne med sine tanker
om Ny Nordisk Skole. Her er hun på
erhvervsskolen CPH WEST i Ishøj mellem
Dorte Lange fra Danmarks Lærerforening
og Lars B. Goldschmidt fra Dansk
Industri. De udgør formandskabet
for dialoggruppen.

Målene for Ny Nordisk Skole
(0-18 år)
1. Udfordre alle børn og unge, så de bliver så
dygtige, de kan.
2. Mindske betydningen af social baggrund i
forhold til faglige resultater.
3. Styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser
med respekt for professionel viden og praksis.

Spilleregler
Skal din arbejdsplads være Ny Nordisk Skole,
skal den tilslutte sig manifestet for Ny Nordisk
Skole og leve op til tre spilleregler.

1. Forpligtende medejerskab:
Mindst 85 procent af medarbejderne på skolen skal være med på projektet. Skoleledelse,
skolebestyrelse og kommunalbestyrelse skal
også være med.
2. Vi lærer af hinandens institutioner
på tværs:
Der skal være mindst tre institutioner med i et
netværk, og det må ikke kun være tre folkeskoler. Det kan være fx to folkeskoler og en ungdomsskole eller en erhvervsskole.
3. Lokal forankring og inddragelse:
Det lokale netværk skal selv udarbejde sin lokale version af manifestet fra Sorø. Forældre og
elever skal inddrages. Og så skal det lokale netværk hvert år gennemføre mindst ét fælles forandringsprojekt for netværket.

Sidste tilmeldingsfrist er
den 20. november 2012.
Læs mere på nynordiskskole.dk
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200
kort NYT

år fylder undervisningspligten i 2014. I 1814
blev der indført undervisningspligt for alle danske børn. Dermed fik Danmark et skolesystem,
hvor staten skulle sørge for undervisning for
jævne folks børn i den almueskole – forløberen for folkeskolen.
Det bliver markeret med et stort jubilæum – ”Skole i 200 år” - som Kronprinsesse
Mary bliver protektor for. En jubilæumsstyregruppe med børne- og undervisningsministeren som formand er netop gået i gang med
planlægningen.

{ A f Lu c a s Vag n En g e ll }

Tidligere fremmedsprog
Skoleelever i Europa bliver yngre og yngre, når de lærer deres første fremmedsprog, viser en ny rapport fra Europakommissionen.
Af "Key Data on Teaching Languages
at School in Europe 2012" fremgår det,
at eleverne i de fleste europæiske lande
nu begynder at lære et fremmedsprog,
når de er ses-ni år gamle. Og engelsk er
det mest udbredte fremmedsprog i næsten alle lande, mens fransk, spansk, tysk
og russisk følger langt efter.
Rapporten dækker 32 lande og er udarbejdet af Eurostat og Eurydice, EU’s
netværk for information om de europæiske uddannelsessystemer og -politikker.

Kriseramte
lærerlønninger
Et stigende antal europæiske lande har
reduceret eller fastfrosset lærernes lønninger på grund af den økonomiske krise.
De hårdest ramte er lærerne i Irland, Grækenland, Spanien, Portugal og Slovenien.
Samtidig er lærerlønninger i Tjekkiet, Polen, Slovakiet og Island steget siden midten af 2010 som følge af nationale reformer.
Det fremgår af en ny rapprot fra Eurydice: "Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe". Rapporten dækker fultidslærere og skoleledere
på grundskole- og gymnasieniveau.

Mærk verden med Jysk Rejsebureau - grupperejser til hele verden

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

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

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

mærk verden
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Få Danmarks højeste rente
på din lønkonto
Som medlem af Uddannelsesforbundet kan du få en lønkonto med
Danmarks højeste rente. Vælg en bundsolid bank, som har fokus på dig
og de ting, som du synes er vigtige.

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

Få en lønkonto med 5% i rente. Danmarks suverænt højeste
Med LSBprivat®Løn får du hele 5% på de første 50.000 kr. på din lønkonto
og 0,25% på resten. Det betyder, at du får mere ud af dine penge hver eneste
dag, også når du ikke bruger dem.
For at få den høje rente skal du være medlem af Uddannelsesforbundet,
have afsluttet din uddannelse – og du skal samle hele din privatøkonomi
hos Lån & Spar. Undtaget er dit realkreditlån, som du ikke behøver at
flytte, før du lægger lånet om. LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke
af produkter og services. Vi skal kunne kreditvurdere din økonomi i forhold
til den samlede pakke.
Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. maj 2012.

SåDan Får Du 5%
på Din lønkonto
ring:

Ring til os på 3378 1965

online: Gå på lsb.dk/uddannelsesforbundet og vælg ’book
møde’. Så kontakter vi dig,
så du kan få mere at vide
om, hvad det betyder at få
Danmarks højeste rente på
din lønkonto.
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Valg til LB Foreningens Generalforsamling
Der udskrives hermed valg i følgende tre valgområder:
Valgområde 4
(Bornholm)
Postnr.: 3700 - 3790

Valgområde 5
(Vestsjælland)
Postnr.: 4000 - 4599

De delegerede skal vælges på baggrund af
deres tilknytning til:
Medlemsgruppe 1- folkeskoleområdet.
Medlemsgruppe 2- undervisningsområdet
uden for folkeskolen og andre medlemmer
jf. § 3 i vedtægterne.
I alt skal 7 delegerede vælges således:

Valgområde 6
(Sydsjælland)
Postnr.: 4600 - 4799

Antal delegerede i
medlemsgruppe 1

Antal delegerede i
medlemsgruppe 2

4. Bornholm

1

1

5. Vestsjælland

2

1

6. Sydsjælland

1

1

Område

De delegerede vælges for en periode af 4 år fra den
1. maj 2013.
Stemmeberettiget
Stemmeret har enhver, der har været medlem af
Lærerstandens Brandforsikring siden den 1. januar 2012,
og som har fast bopæl i valgområdet.
Valgbarhed
Til delegerede kan kun vælges stemmeberettigede medlemmer,
som har fast bopæl i vedkommende valgområde.
Kandidatur skal anmeldes af 4 medlemmer fra kandidatens
medlemsgruppe. Disse 4 medlemmer må ikke være delegerede
og behøver ikke at have bopæl i kandidatens valgområde.
Anmeldelse af kandidatur til valget skal ske senest tirsdag
den 20. november 2012.

Valgprocedure
Der afholdes kun valg i de områder, hvor der anmeldes
flere kandidater, end der skal vælges. Hvert medlem har
én stemme.
LB Foreningen udsender stemmesedler til alle stemmeberettigede medlemmer i de valgområder, hvor der skal
afholdes valg.
Stemmesedler udsendes i løbet af januar 2013.
De skal returneres, så de er på foreningens
kontor senest den 15. februar 2013.
Valgresultat
Valgresultatet vil blive offentliggjort i marts 2013 på LB
Foreningens hjemmeside samt i de medlemsblade,
hvori valget udskrives.

Jørn Anker-Svendsen
Adm. direktør

LB foreningen varetager ejerskabet af Lærerstandens Brandforsikring (en del af LB Forsikring A/S).

Valg_til_generalforsamling_2013_223.5x1178_Uddannelsesbladet.indd 1

28-09-2012 13:45:51
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Pluk fra www.uddannelsesforbundet.dk
Læs de fulde tekster og andre nyheder på uddannelsesforbundet.dk

3/9-2012

Nye stramninger på AMU
Undervisningsministeren indfører skrappere regler for udlicitering
af AMU-kurser for at undgå svindel.
- Den måde, som udliciteringer af AMU er gennemført på de
seneste år, er ikke god nok. Det har handlet for meget om at tjene penge og for lidt om at levere arbejdsmarkedsuddannelser af
høj kvalitet, siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S).
Blandt andet skal private kursusvirksomheder ikke længere selv kunne stå for markedsføringen af kurserne, og de må
heller ikke tilbyde tilsvarende kurser, samtidig med at de laver
AMU-kurser.
Uddannelsesforbundet bifalder stramningerne, men efterlyser krav til lærerkompetencer og det pædagogiske miljø hos de
private udbydere.
- Ved at private udbydere skal leve op til de samme krav som
offentlige udbydere, når det gælder lærerkompetencer og det voksenpædagogiske miljø, vil man sikre, at det kun er seriøse uddannelsessteder, der er på banen, og dermed vil vi minimere svindlen. Det bør være en naturlig del af tilsynet med udbyderen, at de
faktisk overholder disse krav, siger Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan.

18/9-2012:

Indsats for psykisk
arbejdsmiljø er slået fejl
Det er ikke lykkedes at nå målet om at reducere langvarigt sygefravær med ti procent i 2010. Der er stadig mange, der går ned
med stress eller bliver ramt af depression som følge af et dårligt
psykisk arbejdsmiljø. Og på trods af en fælles målsætning fra arbejdsgivere, lønmodtagere og regering om at forbedre arbejdsmiljøet, er trivslen ifølge Arbejdstilsynet ikke blevet bedre.
Tværtimod ser det ud til, at antallet af langvarige sygemeldinger
med psykiske årsager er steget fra 2005 til 2010.
Det kommer ikke bag på arbejdslivsforsker Klaus Tranetoft Nielsen fra Roskilde Universitet.
- Siden 2000 har man kørt med den slags målsætningstal, og
man har pænt evalueret dem hver gang og konstateret, at man ikke
har nået dem, siger han til Ugebrevet A4 og kalder måltallene for
en ”gratis omgang”, fordi ingen holder hverken politikere eller arbejdsmarkedets parter fast på dem.
Der er dog lyspunkter: flere oplever social støtte fra kolleger og
nærmeste leder, og flere virksomheder har nu handlingsplaner for
at komme dårligt psykisk arbejdsmiljø til livs.
Beskæftigelsesministeren har lovet et lovforslag, der vil sidestille psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

14/9-2012:

Gulerod er bedre end pisk
Selv om det kan virke paradoksalt at hjælpe en kollega, der har valgt at stå uden for det faglige fællesskab på arbejdspladsen, er det den
mest effektive strategi for tillidsrepræsentanten til at få kollegaen til at melde sig ind i fagforeningen, konkluderer en ny undersøgelse fra
Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) på Københavns Universitet.
Ved at missionere og vise, at man som tillidsrepræsentant kan gøre en forskel, er der langt større sandsynlighed for at rekruttere nye medlemmer. Tillidsrepræsentanten kan med fordel påtage sig en slags missionærrolle og bruge gulerodsmetoden for at skaffe nye medlemmer.
Mange tillidsrepræsentanter bliver udfordret af gratister og gule medlemmer. I 2010 viste en undersøgelse blandt mere end 10.000
tillids- og sikkerhedsrepræsentanter, at 64 procent af tillidsfolkene havde kolleger, som enten var uorganiserede eller medlem af gule
fagforeninger.
Selvom undersøgelsen peger på at det er mest frugtbart, hvis tillidsrepræsentanterne er gavmilde og viser tvivlerne, de gule og gratisterne, hvad de kan få ud af at melde sig ind i en traditionel, overenskomstbærende fagforening, må tillidsfolkene ind i mellem også benytte sig af hårdere metoder, for det er også vigtigt at vise de organiserede kolleger, at det har konsekvenser ikke at være medlem. Derfor er
det bedst med en kombinationen af stok og gulerod: på den ene side at fastholde medlemmer ved at vise, at de får noget ekstra ud af det,
og på den anden side vise de uorganiserede, at hvis de havde været medlemmer, kunne tillidsrepræsentanten have gjort noget for dem.
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På vej til professionerne

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

Af Gitte Sommer Harrits & Søren Gytz Olesen. ViaSystime 2012. 150 s. 175 kr.

Patientperspektivet. En kilde til viden
Af Bente Martinsen m.fl., red. Munksgaard
2012. 248 s. 299 kr.
Gyldendals Gymnasiematematik. Af Flemming Clausen m.fl. Gyldendal 2012. Grundbog A 245 s. 175 kr. Arbejdsbog A 195 s.
65 kr.
Fokus på læring 3.0 – om læringsstile i dagligdagen. Af Ole Lauridsen. Akademisk Forlag 2012. 200 s. 269 kr.
Wider Contexts. Basisbog engelsk A. Af Jonna Engberg-Pedersen m.fl. Gyldendal 2012.
340 s. 299 kr.
Shakespeare. Lives and Works. Af Ole Juul
Lund. Gyldendal 2012. 184 s. 189 kr.
Interkulturel didaktik. Af Mette Buchardt &
Liv Fabrin. Gyldendal 2012. 96 s. 159 kr.
Europa og de andre. Historie på tværs
Af Ulrik Grubb m.fl. Gyldendal 2012. 200 s.
189 kr.
USA’s udfordringer. Af Peter Brøndum &
Annegrethe Rasmussen. Columbus 2012.
245 s. 119 kr.
Det politiske Europa. En grundbog om EU
Af Hans Branner. Columbus 2012. 160 s.
109 kr.
Guide til stor skriftlige opgaver – SRP, SRO
og DHO. Af Mette Kirk Mailand. Gyldendal
2012. 72 s. 99 kr.
Polat fra Samsam. Af Adil Erdem. CDRForlag 2012. 160 s. 198 kr.
Usynlige mennesker. Af Qaali Ibrahim
Schmidt Sørensen. CDR-Forlag 2012.
127 s. 198 kr.
Danmark, Europa, Verden. International
politik i det 21. århundrede. Af Anders Wivel.
Gyldendal 2012. 208 s. 199 kr.
Billeder på integration. Kulturmøder, samfundsforandringer og projektmetoder. Af Margit
Anne Petersen & Stine Simonsen Puri. Systime 2012. 180 s. 175 kr.
World in Motion 2.0. Science, Fiction, Technology. Af Lars Ulrik Tambjerg-Ravn. Systime
2012. 192 s. 168 kr.
Retratos latinos en California. Af Ulla Ringgaard & Aase Kledal. Gyldendal 2012. 150
s. 169 kr.
Håb og engagement. Nye muligheder i livsog karrierevejledning. Af Gray R. Poehnell &
Norman E. Amundson. Schultz 2012. 283 s.
398 kr.

På vej til professionerne bygger på et omfattende datamateriale, der er indhentet fra interview af mere end 5000 professionsstuderende fra i alt 21 uddannelser. Eftersom professioner og professionelle indtager en central og
vigtig plads i det moderne samfund, ønsker forfatterne at undersøge, hvem ”de professionelle”
er, før de bliver professionelle – altså mens de
endnu er på vej og under uddannelse.
Lærere, sygeplejersker, socialrådgivere og
flere andre faggrupper omtales under et som
”de professionelle”. Alle dem ”…der tager sig
af vores velfærd, opdragelse, undervisning, omsorg og økonomi,” siges der i indledningen. Tidligere afgrænsede man professionelle fra ikkeprofessionelle ud fra, om udførelsen af jobbet
kunne skaffe udøveren et levebrød.
Bogen her opstiller i stedet en udmærket
tjekliste, som kan være relevant til både afgrænsning og præcisering af både fag og udøver.
Fra listens 12 punkter kan nævnes punkt 1:
”Professioner er med deres erhverv knyttet til
sociale institutioner, der udfører vigtige opgaver
for individet og samfundet” og videre i punkt 7:
”Professionen har en vedtaget standard for optagelse i og fortsat medlemskab i professionen.”
En vægtig del af bogen er statistisk materiale. Både i form af beskrivelser af, hvem de
studerende er, og andetsteds sammenligninger. For eksempel: Hvem er de lærerstuderende sammenlignet med de sygeplejestuderende? Alt målt på oplysninger indsamlet om social
baggrund, ressourcer, livsstil og faglig identitet.
Mange af undersøgelsens data vil virke bekendte for de fleste. Nævnes kan for eksempel,
at et universitet virker som en magnet på andre uddannelsesinstitutioner, at geografisk nærhed kan være afgørende for uddannelsesvalg,
at der stadig er ulige kønsfordeling på uddannelserne. Analyseret og brugt som perspektiv
kan data imidlertid bidrage til en sammenhængende forståelse af befolkningsgruppers livsvilkår og potentiale for uddannelse.
Her er stærke og konkrete argumenter til

den aktuelle politiske diskussion om rekruttering, frafald på uddannelse og kønskvotering.
Bogen kan være særdeles nyttig og interessant
for alle, der arbejder med at udvikle og forbedre adgang til uddannelse i by og land. Lige såvel som ved overvejelser omkring byudvikling,
uddannelsespolitik, love og rammer for magtfordeling i og over institutioner og faggrupper.
Materialet giver også anledning til diskussion af temaer som ”Hvornår åbner/lukker en
profession sig for medlemmer, som ikke traditionelt vil blive optaget?” Eller om, hvorvidt den
enkelte er sin profession eller bliver det, når profession og personlighed over tid bliver nærmest
sammenfaldende.
På vej til professionerne kan anbefales alle
samfundsinteresserede læsere. Læs den i flere omgange. Først for at få overblik over den
megen dokumentation og anden gang for at
dykke ned i de enkelte beskrivelser ... ja, og så
herefter som en nyttig opslagsbog.
Marianne Bindslev

Hånd om helheden
Af Robert Eskild Jepsen m.fl. Klim 2012.
228 s. 269 kr.

Hånd om helheden handler om samarbejde
mellem professioner. Hvordan fungerer forskellige former for samarbejde? Hvornår og hvordan skal man samarbejde? Bogens målgruppe
er socialrådgivere, pædagoger og lærere. Indhold, problemstillinger og sprog gør bogen velegnet som studiebog på bachelorniveau.
Første etape som en opkvalificering af de
mellemlange uddannelser. Senere naturligvis
gerne omsat til relevant og frugtbart samarbejde i det praktiske arbejdsliv.
Forfatterkollektivet anskuer den professionelle opgave som et problem, der skal løses.
Opgavens karakter og kontekst afgør, om løsningen kan profitere af et eventuelt tværfagligt samarbejde. Hvis den kan, mødes de involverede parter både af samarbejdets styrker
og svagheder. Så kan en håndbog som denne
gøre gavn og fyldest.
Hvert kapitel omfatter elementer fra case-
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del, en problemformulering, forslag til arbejdsspørgsmål, opsummering og præsentation af
kilde- og litteraturliste, der knytter sig til kapitlets tema. Umiddelbart kan den give læseren en
fornemmelsen af at sidde med en pædagogisk
grønspættebog – verdens bedste håndbog.
Men inspiration og teori hentes fra både filosofihistorien, skolehistorie, teoretisk pædagogik og ikke mindst ”det virkelige liv”. Alt flettes fint sammen og er i sig selv et billede på
tværfag, når det er bedst. Snik-snak-citater af
Mother Teresa og diverse folkeeventyr kunne
godt have været udeladt. De fylder så heldigvis ikke meget og forstyrrer ikke det samlede,
gode billede.
Der er flere enkle og letforståelige spørgsmål til diskussion som for eksempel side 139:
”Er der forskel på den tillid, der vises i befolkningen til pædagoger, socialrådgivere og lærere? Hvis ja, diskuter, hvor disse forskelle i opfattelsen kommer fra.”
Dette spørgsmål kan som bogens øvrige
diskuteres på mange faglige og teoretiske niveauer og med forskellige faglige tilgange. Fine
modeller for, hvordan det er muligt at skabe en
arena, hvor alle kan inddrages og bidrage til
fælles løsninger (hvis de altså skal være med).
Vigtige begreber som demokrati, pligt, medbestemmelse med flere bruges uden videre polemik. At disse ord og begreber kan forstås og
bruges på mange måder, vil naturligvis hurtigt
komme for dagen i det tværfaglige samarbejde, som bogen lægger op til. Det bliver så op
til aktørerne at tage de diskussioner.
Min allerbedste anbefaling.
Marianne Bindslev

Frygt og bæven
Af Søren Kierkegaard m/kommentarer mv.
v/Carl Frederik Wiwe. Systime 2012. 67 s.
110 kr. eBog 27,50 kr.

Ingen moderne voksenunderviser undgår at tale
med sine kursister om personlige ting. Og uanset fagområde, så er det i dag fuldstændigt afgørende, at den enkelte kursist uddannes og
dannes til ansvarligt at forholde sig til sig selv,

til sin uddannelse og til sit kommende job. Derfor er Frygt og bæven vedkommende. Den er
fint kommenteret, og det er helt relevant ikke
at medtage alt fra værket.
Bogen kan bruges direkte i fx AVU fagene
livsanskuelse og dansk D og indirekte i mange andre fag. Men da bogen faktisk som målgruppe har stx og hf, er den måske allermest
anvendelig for Uddannelsesforbundets lærere selv – som læsestof for at blive bedre rustet
til det dannelsesmæssige aspekt i voksenundervisningen.
Frygt og bæven blev skrevet i den mest hektiske periode i Søren Kierkegaards liv, hvor hans
kæreste Regine fyldte hele hans hjerte; men
han hævede som bekendt forlovelsen, og bogen handler nok derfor i høj grad også om Kirkegaards opgør med sig selv. Mødet med og forelskelsen i Regine gjorde ham angst, fordi han
havde svært ved at finde ud af det med kærligheden, og fordi han ikke ville eller kunne leve et
småborgerligt liv som ægtemand. Han skriver
som en gal for at finde sig selv, bl.a. skriver han
”…Aaren svulmer i min Pande” og ”…min Aand
svulmer og slaaer formdl. mit Legem ihjel. Jeg
har aldrig arbejdet saa stærk som nu…”(Søren
Kierkegaards skrifter bind 4. Kommentarbind s.
89). Det er altså på liv og død vigtigt for Kierkegaard at finde ud af, hvordan han skal forholde sig til sin forelskelse i og kærlighed til den
unge, smukke Regine.
I Frygt og bæven fortælles, under pseudonymet Johannes de silentio, så historien om, at
Abraham skal ofre/dræbe sin eneste søn Isak,
men fortællingen kan altså på det personlige
plan også læses sådan, at det er Kierkegaard,
der skal ofre Regine. Kirkegaard bruger biblen
til at gennemlyse sit eget liv og filosoferer over,
hvordan og hvorfor et menneske kan komme på
kollisionskurs med sig selv, andre mennesker,
lov og ret og samfundet. Man er som menneske spændt ud mellem det, som man bør gøre
ud fra den almindelige fornuft – og så det, man
har lyst til at gøre ud fra lidenskaben. Når man
så ikke kan finde ud af, hvordan man skal vælge mellem fornuften og lidenskaben, bliver man
angst. Det er denne angst, som Kirkegaard vil
vise er almen menneskelig.
Kierkegaard kommer frem til, at man kun
kan overleve som menneske, hvis man kan tro

på, at der er noget andet og større end den
menneskelige almene fornuft, lidenskaben og
angsten. Den gådefulde Jesus og hans forkyndelse er ikke et spørgsmål om livsforståelse eller kulturelle anvisninger, men derimod et
spørgsmål om, at Jesus bringer et liv og nogle
muligheder til veje, der aldrig har eksisteret før.
Abraham ender med ikke at slå sin Isak
ihjel, og Kierkegaard slår jo heller ikke sin Regine ihjel, for de tror begge to. Og så vinder de
den ægte kærlighed.
Dette tema: At troen kan flytte bjerge kan
der findes meget relevant voksenpædagogisk
litteratur om, bøger såvel som film, fx Pelle Erobreren (Martin Andersen Nexø), De vilde svaner
(H.C.Andersen), Kronprinsessen (Hanne Vibeke Holst). Og selvom vi måske ikke er en nation
af lidenskabelige kirkegængere, så er de fleste
af os, uden måske helt selv at vide det, kulturkristne med en hang til elske de store fortællinger om, at det hele ender godt, når blot vi tror.
Lærke Grandjean

Karen Blixen, Grevinde Danner og
Leonora Christina
Af Lene Bagger, Hanne Villumsen og Birgithe Kosovic. Alfabeta 2012. Blå serie. Pris
pr. stk. 80,- kr.

Alle tre bøger kan læses af udlændinge på
danskuddannelsens øverste trin (2 modul 5
og 3 modul 4), og kan også læses af ordblinde eller andre kursister med læsevanskeligheder.
Det er utroligt opløftende, at bøgerne her åbner en kulturel verden for svage læsere – alle tre
bøger med en meget ligetil og medrivende stil.
Bøgerne kan både bruges i emnebaserede
forløb og som inspiration til videre læsning og
fordybelse: fx filmen Mit Afrika, Karen Blixen
Museet, Jægerspris Slot, Jammersminde som
digitaliseret lydbog.
Karen Blixen. Bogen refererer i et enkelt og
billeddannede sprog Karen Blixens liv frem til
1932. Synsvinklen veksler mellem ydre og indre, så der er passager, hvor læseren kan forstå,
hvordan livet i Afrika har påvirket Karen Blixen
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som menneske. På denne baggrund kan bogen fint indgå fx i et emne om Den lille fortælling i den store, fordi man kan spejle sig i den
menneskelige livskamp for at finde mening og
styrke midt i tilværelsens, til tider meget udfordrende, mangfoldighed. Herudover kan bogen
ses som en inspiration til Karen Blixens forfatterskab, som også svagere læsere kan fordybe
sig i fx via digitaliserede materialer fra NOTA.
Grevinde Danner. Bogen er bygget op som
et langt flash back, som viser balletbarnet Louise Rasmussens vej fra at være datter af en fattig, enlig mor til at blive kong Fredrik d. 7.´s elskede hustru, grevinde Danner. En godt fortalt
og spændende historie om, hvordan en kvindes
kraft og stærke vedholdenhed fører til et rigt liv
med overskud og udsyn. Hun ønskede, at Jægerspris Slot og Dannerhuset efter hendes død
skulle anvendes til humanitære formål, og dette videreføres den dag i dag. Grevinde danner
glemte aldrig sin herkomst, og hun glemte heller aldrig den søn, som hun fik udenfor ægteskabet med Carl Berling.
Leonora Christina. Bogen handler om kongedatteren, der ender i fængsel i 22 år. Hun
overlevede som bekendt fangenskabet og nåede at færdiggøre den bog Jammersminde, som
hun skrev i fængslet, Blåtårn. Så også Leonora
Christina handler om et kraftfuldt stærkt menneske, som uanset en voldsom og turbulent
skæbne formår at omsætte sit levede liv for flere hundrede år siden til en moderne og vedkommende livsfortælling. Leonora Christina handler om hendes kærlighed til og ægteskab med
adelsmanden Corfitz Ulfeldt, som sammen med
hende selv endte med at blive dømt for landsforræderi. Bogen beskriver levende og medrivende intrigerne frem til Leonoras fængsling.
Lærke Grandjean

Her taler vi nemlig om ny skriftlighed og ny
skriftlighed ser skrivning som et led i en proces, hvor man strukturerer sine tanker. Det er
på skrift at man tvinger sine tanker til at tage
en form, der er tydelig for en selv og andre og
kan påberåbe sig gyldighed ud over øjeblikket.
Men skriftlighed er også tankens tugtemester.
Derfor kan det skriftlige arbejde også opleves
som bydefuldt. Ikke mindst for dem, der modtager undervisning.
Men det byrdefulde kan man også som lærer løse op for. Det behøver ikke være sådan.
Hvis læreren først og fremmest så sig selv mere
som en skrivevejleder end en stileretter. Hvis
man dernæst gav opmærksomhed på hvordan
ens elever arbejdede med det skriftlige arbejde
som en proces. Og hvis man endelig prøvede
at få kursisterne til at selv at se deres skriftlige
arbejde som en tankeudvikling frem for en leverance af en mere eller mindre smukt færdigt
arbejde. Så kunne det skriftlige opleves som
noget helt andet end en byrde.
I ”Den nye Skriftlighed” får man ikke mindre
end 103 skriveøvelser stukket i hånden til hjælp
i at udvikle det der er kommet til at hedde den
nye skriftlighed. Ingen af opgaverne er ”lige til
at gå til”. De kræver alle omtanke, før man placerer dem i et givent undervisningsforløb. Men
de bobler at idérigdom, fantasi og glæde ved
det skriftlige udtryk. Det er meget stærke værktøjer til at gøre eleverne til bedre skrivere og til
at opfatte skrivningen netop som en proces.
Bogen er skrevet til gymnasier og beregnet på elever, der forventes at have et stort
sprog. Elever på skoler indenfor Uddannelsesforbundets området har typisk ikke samme
store sprog. Men alligevel vil lærere på alle undervisningssystemets niveauer kunne finde inspiration i ”Den nye skriftlighed”. Men jeg håber vi snart vil se en lige så inspirende bog inden for emnet beregnet direkte til elever med
et mindre sprog.

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

Hvis man tror at skriftlighed er noget med at aflevere stile i sprogfag, skal man tro om.

Steen Gottlieb

Vejstriberne ruller rundt.
Digtskrivning på folkeskolens mellemtrin. Af
Hans Karup. Turbine 2012. 78 s. 229 kr.

Denne bog er tænkt som inspiration til undervisning i danskfaget på folkeskolens mellemtrin. Bogen indeholder konkrete forslag til, hvorledes man som lærer kan arbejde med digtskrivning på måder, der er motiverende og udbytterige for ens elever. Derudover gennemgår Hans Karup, som i øvrigt selv er lærer og
digter, også digtet som genre ved at gennemgå bl.a. den lyriske form og billedsprog – disse
passager fremstår dog noget fragmentariske.
Noget, som til gengæld virker rigtig godt i bogen, er de mange skriveøvelser, som forfatteren selv har lavet sammen med en række elever. Øvelserne knytter sig ikke blot til undervisningsforløb, der omhandler digtgenren. Øvelserne er også gode ’blot’ som komme i gangøvelser, hvis man som lærer vil lave et skriveforløb med sine elever.
Bogen indeholder bl.a. et helt undervisningsforløb, der er opbygget omkring haiku-digtning
(s.15-25). Eleverne indføres her i denne gamle digttradition, samtidig med at de guides gennem enkelte, simple øvelser.
Bagerst i bogen er bragt nogle digte af bl.a.
Søren Ulrik Thomsen, Henrik Nordbrandt, Michael Strunge og Pia Tafdrup. Disse 20 digte er
måske som udgangspunkt sprogligt vanskelige,
men Hans Karups budskab er, at selvom eleverne ikke er så gamle, kan man sagtens udfordre dem rent sprogligt.
Digtskrivning er et af de emner, eleverne
skal igennem i folkeskolens danskundervisning.
Hans Karup bringer, med denne bog, et bud på
hvorledes den obligatoriske digtskrivning kan
blive sjov på en anderledes måde; Som bogens
titel udsiger, så bliver digtgenren her hos Hans
Karup tænkt som noget legende og undersøgende. Karup prøver med bogen at skærpe danskelevernes forståelse for, at det lyriske sprog
’sprudler som ingen andre steder’ (s. 10). Hans
projekt lykkedes rigtig godt og det er et fint
sted at komme omkring, hvis man som lærer
vil angribe digtgenren lidt anderledes end ellers.
Lotte Max Bank
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Åbent medlemsmøde for erhvervsskole- og AMU-lærere
Uddannelsesforbundet Region Sydjylland

Tema: Hvordan får vi arbejdsglæden tilbage?

DTL seniorer

Skolebesøg på Københavns Tekniske
Skoles afdeling i Glostrup.

med fokus på ledelse af og i selvstyrende teams, social kapital, glæden ved at gå på arbejde

Tid: Onsdag den 14. november 2012 kl. 10.

Sted: Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

Sted: KTS, Fabriksparken 31, 2600 Glostrup.

Fredag den 9. november

Program:

15.00:
Indkvartering og kaffe.
16.00-17.30: 	Social kapital og arbejdsglæde v/Mads Qwist, Danmarks bedste
foredragsholder 2010 om trivsel og arbejdsglæde.
18.30:
Middag
20.00:
Ølsmagning og underholdning v/Torben Mathews.

10.00 	Velkomst, kaffe m/brød og orientering om skolen ved en af skolens
medarbejdere.
11.00
Rundvisning på skolen.
12.30 	Frokost (varm ret) og afslutning
med mulighed for spørgsmål.

Lørdag den 10. november
09.00-10.30: Selvstyrende teams v/cand.psych. Steen Clod Poulsen, forsker m.m.
11.00:
Nyt fra Uddannelsesforbundet v/næstformand Børge Pedersen.
12.00:
Frokost og afrejse

Tilmelding: Alle medlemmer af Sydjyllandsregionens foreninger skulle have fået en invitation
med tilmeldingsfrist den 12. oktober 2012. Hvis du ikke har fået invitationen, kan du stadig tilmelde dig, hvis du snarest henvender dig til din lokale forening.

Tilmelding: Senest 2. november kl. 20 til
Bent Ousted, tlf. 4494 4938, e-mail:
bao@post11.tele.dk eller Ib Larsen,
tlf. 2023 3897, e-mail: birgitogib@gmail.com



Bent Ousted
DTL seniorer

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

Tilmeld dig allerede i dag på ftf-a.dk

* koster kun alm. sms-takst.
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STILLINGER

Sektionen for ansatte ved
oplysningsforbund og daghøjskoler

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 eller lade
sig ansætte i stillinger på Projektskolen Casa Blanca. Overtrædelse af blokaden medfører eksklusion af Uddannelsesforbundet ifølge vedtægterne.
Lærernes Centralorganisation (LC)
har varslet sympatiblokade fra samme
dato. Derfor må heller ikke medlemmer
af de øvrige organisationer i LC søge
eller tage et job på skolen.
Har du brug for yderligere oplysninger, så kontakt Uddannelsesforbundets sekretariat på tlf. 7070 2722 eller
info@uddannelsesforbundet.dk

Generalforsamling og foredrag

Foredrag om barrierer for opkvalificering især for kortuddannede og arbejdsløse med bud på
mulige løsningsstrategier lokalt og nationalt v/adjunkt Mads Peter Klindt, ph.d., CARMA - Center
for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet.
I forlængelse af foredraget holdes generalforsamling i Sektionen for ansatte ved oplysningsforbund og daghøjskoler i Region Nord.

Tid: Fredag den 9. november 2012 kl. 14
Sted: AOF-NORDs foredragssal, Kayerødsgade 37, 2. sal, 9000 Aalborg

Program:
14.00
15.00
17.00
18.00

Kaffe, kage og kollegial snak
Foredrag v/Mads Peter Klindt
Generalforsamling
Fælles spisning på restaurant

Tilmelding: Senest 2. november til Dorthe Jespersen, AOF-NORD, dj@aof-danmark.dk. Husk at
skrive, om du tilmelder dig hele pakken eller kun foredrag/generalforsamling.
Hvis du har lyst til at være med i bestyrelsen, kan du allerede nu melde det til Dorthe.
Bestyrelsen

OBU- og AVU-lærere
søges til VUC Vejle
På grund af øget aktivitet søger VUC
Vejle 2-3 lærere til fast ansættelse
på fuld tid pr. 1. januar 2013.

• er parat til at tage nye udfordringer op og have en arbejdsplads, som
er under konstant udvikling

Yderligere oplysninger kan fås hos
Uddannelseschef Ulrich Skytte, tlf.
76 43 61 00.

Vi har brug for lærere, der kan undervise i et eller flere af følgende fag:
dansk for ordblinde, dansk, engelsk,
matematik.

Vi tilbyder:
• engagerede kolleger
• tidssvarende undervisningsmidler
• et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone
• få, men effektive møder
• gode muligheder for at få efteruddannelsesønsker tilgodeset

Ansøgningsfrist:
Onsdag d. 7. november kl. 12.00.

Vi forventer, at du:
• er seminarieuddannet lærer
• har relevant uddannelse, hvis du
ønsker at undervise ordblinde
• gerne vil undervise forskellige målgrupper af unge og voksne kursister

Information om VUC Vejle kan findes på www.vucvejle.dk.

Boulevarden 25
DK - 7100 Vejle

Ansættelsessamtaler vil finde sted
om eftermiddagene mandag d. 19.
november og tirsdag d. 20. november.
Ansøgninger sendes pr. mail til:
avujob@campusvejle.dk

tel: +45 7643 6100
fax: +45 7643 6101

info@campusvejle.dk
www.campusvejle.dk
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Levnedsmiddelskolen INUILI i Narsaq søger

Forstander

Bestyrelsen for INUILI søger ny forstander med tiltrædelse pr. 1. januar 2013 eller efter nærmere aftale

INUILI udbyder uddannelserne ernæ
ringsassistent, ernæringshjælper, cater
og kantineassistent, receptions og turis
meassistent.
INUILI udbyder grundforløb og skolefor
løb for kokke, butiksslagtere, bagere, re
ceptionister og tjenere med afsluttende
skoleophold i Danmark på Food College
Aalborg eller Uddannelsescenter Holste
bro i nært samarbejde med INUILI.
Skolen har overtaget en teknikeruddan
nelse, som er under udvikling og skal
udgøre en grønlandsk levnedsmiddeltek
nikeruddannelse med tre grene: fersk
vareassistent, fødevarekontrollant og
levnedsmiddeltekniker. Denne revision
skal gennemføres i foråret 2013.
INUILI varetager oplæring af skoleprak
tiklærlinge.
INUILI fungerer som videnscenter for
grønlandske råvarer og levnedsmiddel
brancherne og skolen gennemfører en
lang række fagkurser og efteruddannel
ser tilpasset den grønlandske befolkning
og erhvervslivets behov.
Skolens aktiviteter er fastsat i en resultat
kontrakt med Departement for Uddan
nelse og Forskning.

Informationer om skolen findes på
www.inuili.com
ANsvAr:
Du vil som forstander have det daglige
uddannelsesmæssige og pædagogiske
ansvar og varetage den daglige admini
strative samt økonomiske ledelse af sko
len, ligesom forstanderen påser det per
sonalemæssige ansvar for alle ansatte.
Som forstander sikrer du en effektiv sty
ring. Dette sker med udgangspunkt i
Naalakkersuisuts (Landsstyrets) gælden
de uddannelsespolitik i overensstemmel
se med skolens strategier, mål, værdier
og økonomiske rammer.
Du vil som forstander have ansvaret for
at repræsentere og tegne skolens profil,
herunder ansvaret for kommunikation til
det overordnede niveau samt samarbej
dende organisationer.
KvALIFIKAtIoNer:
• Kan dokumentere relevant admini
strativ samt ledelsesmæssig erfaring
• En uddannelsesmæssig baggrund der
har berøring til INUILIs aktiviteter
• Er stærk på det innovative område
• Er ambitiøs med elevernes uddannel
se og har ”mad til mennesker” i fokus
hvad enten det drejer sig om den
sunde hverdagsmad eller den fineste
gastronomi
• Er struktureret, har strategisk overblik
og er serviceminded

LøN og ANsætteLsesForhoLd:
• En ansøger der ikke selv har bolig får
stillet bolig til rådighed. Dette sker på
vilkår efter de til enhver tid gældende
regler.
• Løn samt øvrige ansættelsesvilkår
herunder rejser samt bohaveflytning,
sker i henhold til gældende overens
komst mellem Naalakkersuisut og for
handlingsberettigede organisation.
• For ansøgere der allerede er ansat
som tjenestemand, vil ansættelsen
kunne finde sted som tjenestemand i
henhold til Landstingslov nr. 21 af 18.
december 2003. Som tjenestemand
er stillingen klassificeret i lønramme
37, hvortil er knyttet et særligt tillæg
på kr 55.720 som et årligt grundbeløb
(1.4.1991 niveau).
Ansøgningsfristen er mandag den 22.
oktober 2012. Ansættelsessamtaler for
ventes afholdt ca. 14 dage senere.
Hvis du ønsker yderligere information
om stillingen, kan du kontakte forman
den for skolens bestyrelse Josef Ther
kildsen tlf. +299 539158, mail:
ujoorsi@sik.gl
Ansøgning med relevante bilag sendes
til formanden for skolens bestyrelse Jo
sef Therkildsen, og kan fremsendes på
apost: Postboks 9, 3900 Nuuk, eller
email: ujoorsi@sik.gl

Info design aps · 09/2012

INUILI er Grønlands eneste levnedsmid
delskole og udbyder et bredt udvalg af
uddannelser omkring temaet Mad til
mennesker.
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Københavns Sprogcenter søger en pædagogisk IT-konsulent/projekt-leder
på fuld tid med tiltrædelse den 1. januar 2013.
Da det er en nyoprettet stilling, vil der blive god mulighed for at få indflydelse på stillingens indhold og udvikling.
Uddybende oplæg til stillingsindhold og funktionsbeskrivelse kan læses på
www.kbh-sprogcenter.dk
Vi lægger vægt på følgende kompetencer og erfaringer:
• Godt kendskab til sprogcentrenes undervisningsområde og opgaver
• Solid erfaring med anvendelsen af digitale klasserum i undervisningen
• Godkendt som underviser i dansk som andetsprog
•

Pædagogisk IT-konsulent/projekt-leder
Københavns Sprogcenter søger en pædagogisk
IT-konsulent/projekt-leder på fuld tid med tiltrædelse den 1. januar 2013.
Da det er en nyoprettet stilling, vil der blive god
mulighed for at få indflydelse på stillingens indhold
og udvikling.
Uddybende oplæg til stillingsindhold og funktionsbeskrivelse kan læses på www.kbh-sprogcenter.dk
Vi lægger vægt på følgende kompetencer
og erfaringer:
• Godt kendskab til sprogcentrenes
undervisningsområde og opgaver
• Solid erfaring med anvendelsen af digitale
klasserum i undervisningen
• Dokumenteret erfaring med projektledelse
• Godkendt som underviser i dansk som
andetsprog

• Fleksibel og med gode samarbejdsevner
• Gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner
• Visionær og udviklingsorienteret
• Dokumenteret erfaring med
projektledelse
Københavns Sprogcenter er kendt for at have et
godt arbejdsmiljø. Vi arbejder professionelt med
opgaverne i en uhøjtidelig atmosfære.
Yderligere oplysninger kan fås hos forstander Poul
Neergaard (20 51 79 43) eller pædagogisk souschef
Randi Frydenlund (24 40 07 78).
Motiveret ansøgning med CV skal sendes til
adm@kbh-sprogcenter.dk
senest den 22. oktober 2012 kl. 12.
Samtaler forventes afholdt i uge 45 og 46.

Ansøgningsfrist:
den 29. oktober

UnDErviSEr til malerfaget
Syddansk Erhvervsskole søger underviser til
malerfaget i Odense.

Ansøgningsfrist: mandag den
29. oktober 2012 kl. 10.00.

Du skal undervise på erhvervsuddannelsens
grund- og hovedforløb, efteruddannelsesforløb og den videregående maleruddannelse.

læs mere om stillingen og send
din ansøgning på sde.dk/stillinger

Du er faglært og har suppleret med malerfagets videregående uddannelse. Desuden
er det vigtigt, at du kan identificere dig med
lærerprofessionen og har en engageret,
uhøjtidelig og seriøs indstilling.
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Af Amalie V. Ferdinand, konsulent i Uddannelsesforbundet

Hvis du kommer ud for en arbejdsskade

P

å trods af den megen fokus på at
gøre en forebyggende indsats for at
undgå, at lærere kommer til skade på
arbejdet, så sker det desværre alligevel, at
medlemmer kommer ud for arbejdsskader i
forbindelse med arbejdet. En arbejdsskade
kan dække over to forskellige situationer:
• Arbejdsulykken, hvor man pludselig kommer til skade: fx et fald.
• Erhvervssygdommen, hvor man gennem
længere tid er udsat for forhold i arbejdet, der på længere sigt gør en syg: fx
støj, der giver hørerskader.
Der er som regel ikke tvivl om, hvornår der er sket en arbejdsulykke, da det er
synligt, at man er kommet til skade på arbejdspladsen. Det, der oftest er omdrejningspunktet for en efterfølgende sag, er,
om ulykken har medført varige mén og tab
af erhvervsevne, og hvordan det i givet fald
skal erstattes.
Situationen er anderledes ved erhvervssygdomme. Her er det ikke nødvendigvis
tydeligt, at der er en sammenhæng mellem den påvirkning, man har været udsat
for på arbejde, og den sygdom, der opstår
efterfølgende.
For at en sygdom skal kunne anerkendes, skal den som udgangspunkt findes
på fortegnelsen over erhvervssygdomme.
Det er en liste over de sygdomme, der kan
anerkendes som erhvervssygdomme, hvis
man har været udsat for bestemte belastninger. Den er baseret på medicinsk forskning, der fastslår sammenhæng mellem belastning og sygdom.
En særlig udfordring i den sammenhæng
er de psykiske belastningsreaktioner som
fx stress. En psykisk erhvervssygdom skal
være en sygdom, der er opstået efter længere tids påvirkning fra arbejdet eller fra de
forhold arbejdet foregår under.
Den eneste psykiske sygdom på listen er
Posttraumatisk Belastning Reaktion (PTSD),

og reaktionen skal være sket gennem en
påvirkning ved traumatiske begivenheder
eller situationer af kortere eller længere
varighed af en exceptionelt truende eller
katastrofeagtig natur. Ud over PTSD skal
Arbejdsskadestyrelsen også forholde sig til
• akut belastningsreaktion
• tilpasningsreaktion
• personlighedsændring efter katastrofeoplevelser
• depression.
I 2008 blev der lavet en udredning om
sammenhængen mellem stress og psykisk sygdom. Den viste, at en person kan
udvikle depression efter en længere periode med psykisk belastning på arbejdet. På
den baggrund har Erhvervssygdomsudvalget – der tager sig af at vurdere sager, der
ikke er på listen over erhvervssygdomme –
forholdt sig til en række sager om psykiske
reaktioner. Nogle af de vigtige faktorer i de
sager, hvor ovennævnte sygdomme anerkendes som arbejdsskader, er: stor arbejdsmængde, vold, trusler om vold, mobning.
Anmeldelse
Skulle det ske, at du eller en af dine kolleger kommer til skade som følge af arbejdet, er det vigtigt at få skaden anmeldt til
Arbejdsskadestyrelsen. Ved arbejdsulykker er det ledelsen, der har ansvaret for at
anmelde ulykken. Det er derfor vigtigt, at
du gør ledelsen opmærksom på, at du er
kommet til skade. Ved en erhvervssygdom
er det den læge, der bliver opmærksom på,
at sygdommen skyldes arbejdet, der har ansvaret for at anmelde skaden. Det er vigtigt
at få anmeldt skaden med det samme, man
bliver opmærksom på den; det skal ske senest et år efter, at ulykken eller sygdommen er blevet opdaget.
Vi anbefaler samtidig, at du taler med
din arbejdsmiljørepræsentant om skaden,
hvad enten det er en ulykke eller erhvervs-

sygdom, så der kan tages skridt til at forebygge, at andre på arbejdspladsen kommer
ud for det samme.
Hjælp til arbejdsskadesager
Uddannelsesforbundet samarbejder med
andre underviserorganisationer om bistand
til at håndtere en arbejdsskadesag. Jurister
med speciale i arbejdsskadesager rådgiver
og hjælper med at forstå og besvare henvendelser fra Arbejdsskadestyrelsen under
hele sagen – herunder hjælp til at få genoptaget eller anket sagen. Får du brug for
hjælp, skal du kontakte forbundet. *

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

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

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018
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Erhvervsuddannelserne:

Lærerne på
erhvervsuddannelserne
er fanget mellem
lovgivning og politiske
mål på den ene side
og konjunkturer og
konkurrence på den anden,
siger Peter Koudahl fra
Aalborg Universitet.
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M

ed den politiske målsætning om, at
95 procent af en årgang skal have
en ungdomsuddannelse, skal erhvervsuddannelserne nu rumme unge med
diagnoser, misbrug, sociale og faglige problemer. Det er en socialpædagogisk opgave, som hænger meget dårligt sammen
med det konkurrencesystem, der hersker
på uddannelserne, hvor kun de dygtige og
engagerede elever får en praktikplads. Og
det stiller lærerne i nogle svære dilemmaer.
Sådan siger Peter Koudahl, lektor i unge og
ungdomsuddannelse fra Aalborg Universitet.
Han er i gang med et stort forskningsprojekt om frafald på erhvervsuddannelserne.
- Problemerne på erhvervsuddannelserne opstår som følge af de krav, der bliver stillet til dem. Hvis kravet er, at de skal
levere højt kvalificeret arbejdskraft til arbejdsmarkedet, så er de en succes. De leverer arbejdskraft af høj kvalitet, håndværkere som både er fagligt kompetente og
geografisk mobile. Det danske erhvervsuddannelsessystem er et af verdens bedste. Men hvis kravet er, at de skal løfte 95
procent-målsætningen og få alle de unge,
som ikke tidligere kunne være i uddannelsessystemet, igennem en ungdomsuddannelse, så er de en fiasko.
Hvordan opstår dette paradoks?
- Lovgivningen tager ikke konsekvensen
af, at erhvervsuddannelserne er en vekseluddannelse. Den fokuserer næsten udelukkende på de uddannelsesdele, der finder sted på skolerne. For erhvervsuddannelserne er et tilstrækkeligt antal praktikpladser fuldstændig centralt for at kunne
løfte 95 procent-målsætningen. Men det
er skoledelene, der kan reguleres gennem
lovgivning, blandt andet fordi de finansieres
via taxametertilskud. Praktikdelene er derimod styret af markedsmekanismer – virksomhederne tager lærlinge, når der er noget
at lave. Det kan man ikke regulere politisk.
Men hvis man ikke får mulighed for praktik, kan man ikke gennemføre uddannelsen.

- Politikerne ved det i virkeligheden godt.
I udkastet til den nuværende lovgivning om
erhvervsuddannelserne stod der, at det
var nødvendigt at tilvejebringe et permanent højt antal praktikpladser, som ikke var
konjunkturafhængige, hvis alle unge skulle
gennemføre en ungdomsuddannelse. Men
i den endelige lovtekst er der ikke draget
nogen konsekvenser af den viden.
Hvad betyder det for lærerne?
- Lærerne får en dobbeltrolle. På den ene
side skal de fungere som gate keepers, der
skal være garanter for det faglige niveau og
vurdere, hvornår eleverne er klar til grundforløbsprøven, føre fraværsstatistikker og afgøre, hvem der er egnede til at komme ud i
praktik. Skolen har jo også en interesse i at
stå sig godt med det lokale erhvervsliv, og
derfor sender de ikke en uengageret elev ud
til en virksomhed, for så tager den virksomhed nok ikke en lærling en anden gang. Så
lærerne sorterer blandt eleverne fra dag et,
og samtidig skal de være inkluderende og få
så mange elever som muligt gennem uddannelsen. Det giver nogle underlige dilemmaer.
Hvordan håndterer lærerne den situation?
- Vi kan se, at lærerne udvikler nogle forskellige strategier i mødet med eleverne.
Nogle lærere står af, fordi det faglige forsvinder. De har en faglig etik, og disse læreres indstilling er ofte, at ”hvis eleverne
ikke gider, så gider jeg ikke undervise dem”.
I stedet fokuserer de på de dygtige og engagerede elever.
- Andre lærere gør uddannelsen til et
socialt projekt og lægger vægt på det personlige frem for det faglige. Og man skal
holde fast i, at erhvervsuddannelsessystemet kan noget i den sammenhæng. En tredjedel af de elever, som forlader folkeskolen
med utilstrækkelige læse- og skrivefærdigheder, gennemfører for eksempel uddannelsen alligevel. Men det ændrer ikke på,
at rigtigt mange af de unge, som erhvervsuddannelserne nu skal rumme, falder fra

undervejs, fordi man beder systemet om at
løse nogle problemer, som det grundlæggende ikke er gearet til.
- Ungepakke to betyder, at unge har
pligt til uddannelse, ellers kan de og deres forældre straffes økonomisk. Men det
er en proces at træffe et uddannelsesvalg.
Valget af en erhvervsuddannelse indebærer, at de unge skal træffe et erhvervsrettet uddannelsesvalg som 15-16-årige. Hvis
de er i tvivl og tester forskellige muligheder
af, bliver de gjort til et frafaldsproblem. Hvis
de derimod vælger det almene gymnasium,
kan de udskyde erhvervsrettede uddannelsesvalg i tre år. Derefter har de mulighed
for at udskyde valget i endnu to år og stadig gange deres karaktergennemsnit med
1,08, når de starter på en erhvervsrettet uddannelse. Så er de unge blevet fem år ældre og ved meget mere om livet.
Er det så de almene gymnasier, som skal
løfte 95 procent-målsætningen?
- Nej. Mange vil slet ikke kunne holde de
gymnasiale uddannelser ud, for de kan ikke
sidde stille en hel dag. Så det er ikke en
løsning. Og erhvervsskolerne har jo succes
med at få en del af de unge, som mangler
faglige forudsætninger, igennem alligevel.
De kan noget i forhold til de svage elever,
som gymnasiet ikke kan.
Hvad skal der så til?
- Hvis politikerne fastholder 95 procentmålsætningen, så skal alle unge, der starter på en erhvervsuddannelse, have mulighed for at gennemføre. Det er blandt andet
en forudsætning, at der er praktikpladser
nok til alle. Og det kræver, at man etablerer nogle tilbud, som passer til den gruppe
elever, som har det svært socialt eller fagligt. Det kan for eksempel være en kombination af skole- og virksomhedspraktik eller praktikpladscentre. Man kan ikke fastholde det konkurrencebaserede system,
der er nu, hvor det er de dygtigste elever,
der får en praktikplads. *
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Den gode historie begynder her….
En skaldet frisør, en ensom facebook-bruger
og tre historiske kvinder. Det er nogle af karaktererne i Alfabetas letlæsningsserie, som
fås i tre sproglige niveauer: Rød, grøn og blå
serie. Fælles for romanerne er, at historierne
er enkle, spændende og fængende.

DU 2, modul 2
DU 3, modul 1

God læsning for voksne, der er ved at lære
dansk.
Alle romanerne er indlæste og kan frit downloades på alfabetaforlag.dk. Her finder du
også tekstforståelsesspørgsmål.

DU 2, modul 3
DU 3, modul 2

DU 2, modul 5
DU 3, modul 4

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