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GÆT EN NISSE
Der jules på skoler og uddannelsescentre. Vi bidrager med 
disse kravlenisser lige til at klippe ud. Kan du genkende 
VUC-læreren, ungdomsskolelæreren, eud-faglæreren, 
AMU-læreren, vejlederen, folkeoplyseren, lederen, sprog-
centerlæreren, produktionsskolelæreren og pensionisten?

Uddannelsesbladet ønsker alle læsere en glædelig jul og 
et godt nytår.
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Man skulle tro, det var gyserforfatteren Stephen 
King, der havde skrevet arbejdsgivernes oplæg til de 
kommende overenskomstforhandlinger.

Kommunernes Landsforening (KL) har lanceret et op-
læg, der skåret ind til benet beskriver lærernes arbejds-
tidsaftaler som det største problem for udviklingen af 
folkeskolen. Derfor varsler KL angreb på lærerarbejds-
tid. Og de har, allerede inden vi har udvekslet krav, ladet 
sive, at de er villige til at lockoute lærerne, hvis vi ikke er 
med på at skrotte arbejdstidsaftalerne.

Samtidig har regeringen besluttet sig for, at folke-
skolen trænger til en reform. Det kan efter deres opfat-
telse kun lade sig gøre, hvis man fjerner lærernes ar-
bejdstidsaftale og får dem til at undervise omkring fem 
lek tioner mere om ugen.

Det forventes, at folkeskolereformen vil koste mellem 
seks og 12 milliarder kroner at gennemføre, og flere un-
dervisningstimer fra lærerne skal bidrage med største-
parten. Jeg vil lige erindre politikerne om, at fagbevægel-
sen for kort tid siden sagde nej til at levere for fire mil-
liarder kroner ekstra arbejde (trepartsforhandlingerne), 
og nu forventes det så, at lærerne alene vil levere alle 
disse milliarder via mere undervisning. Det lyder ikke som 
et succesfuldt forhandlingsscenarium…

Tidligere undervisningsminister Bertel Haarder har 
sagt, at han bakker regeringens ønske om at skrotte 
lærernes arbejdstidsaftaler 100 procent op. Det er han 
ikke ene om. Så hvis det kommer til lovgivning, er fler-
tallet sikret på forhånd.

HVIs noGen skulle få den opfattelse, at det alene 
er folkeskolelærerne, det handler om, så kan de godt 
tro om igen.

Finansministeren har sat sig selv ind i rollen som chef-
forhandler og chefideolog. Han ved, hvad der er bedst. 
Og han vil gerne bruge tid på at forklare os andre det. 
Men dialog og forhandling lægges der ikke op til.

Men sådan fungerer det danske forhandlingssystem 
altså ikke. Hvis man alligevel gennemtrumfer sin vilje, 
fordi man sidder på et politisk flertal, så påtager man sig 
ansvaret for at sende et missil ind i velfærdssamfundets 
kerneopgaver. Jeg kan love politikerne, at hvis man med 
magt behandler en samarbejdspart på den måde, så vil 
det være et tillidsbrud, der er tæt på uopretteligt, og det 
vil få alvorlige konsekvenser for hverdagen på landets 
uddannelsesinstitutioner.

JeG MÅ sIGe, at jeg er mere end grundigt træt af den 
retorik, der lægges for dagen. Dels fordi overenskomst-
forhandlinger som alle andre forhandlinger jo grund-
læggende handler om, at der skal findes en løsning, 
som begge parter kan være tilfreds med. Dels fordi re-
torikken simpelthen ikke skelner mellem bedre og mere.

Børn, unge og voksne får den bedste uddannelse, 
hvis de undervises af kompetente og velforberedte læ-
rere. Det er ikke omfanget af samvær, men kvaliteten, 
der er det afgørende. Tænk dog tilbage på jeres egen 
skolegang, kære politikere. Hvem var den lærer, der 
gjorde en forskel?

Lad nu være med at sjakre med noget så vigtigt som 
vores skolesystem og vore børns fremtid!

Af Hanne  
Pontoppidan,  
formand for  
uddannelses- 
forbundet
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kort NYt {  Af LucAs VAgn EngELL }

Facebook og Twitter 
på jobbet
Hvad må medarbejderen, og hvad må arbejdsgi-
veren? Det kan tillidsrepræsentanter nu blive klo-
gere på. FTF udbyder nemlig kurser for dem om, 
hvor grænserne går for Facebook og Twitter på ar-
bejdspladsen - både når kolleger skriver om che-
fen, og når chefen henter oplysninger på de an-
sattes profiler.

Se programmet på ftf.dk/tr

Fingrene væk fra 
elevernes løn
SAS-kuren breder sig. I hvert fald foreslår tænke-
tanken DEA nu, at lærlingelønnen skal sættes ned, 
så der kan skaffes penge til at oprette flere prak-
tikpladser. Ifølge DEA får danske lærlinge dob-
belt så meget i løn som elever i Tyskland og Østrig.

Formanden for Erhvervsskolernes Elev-Organi-
sation (EEO), Morten Ryom, er rystet over forslaget:

- Vores lønniveau er i forvejen ret lavt i forhold 
til resten af befolkningen. En førsteårslærling in-
den for Dansk Metal tjener for eksempel kun 62 
kroner og 70 øre i timen. Og ni ud af ti arbejdsgi-
vere siger, at lønnen ikke er så stort et problem, 
siger han ifølge Avisen.dk til Newspaq.

743
elever har i 2011 fuldført en ungdoms-
uddannelse for unge med særlige be-
hov - også kaldet STU (særligt tilrette-
lagt uddannelse). Det er mere end dob-
belt så mange som i 2010, som var før-
ste år, hvor et fuldt treårigt STU-forløb 
kunne afsluttes.

Tallet stammer fra den seneste op-
gørelse af STU-aktiviteterne fra starten 
i 2007 til og med 2011. Den viser også, 
at 17 procent af de 306, der i 2011 
faldt fra STU, er i gang med en anden 
ungdomsuddannelse eller i arbejde.

I 2007 begyndte 736 på STU, og 
ved udgangen af 2011 var 5086 i gang. 
I alt har 1300 fuldført.

AMU får for lidt

Antallet af kursister på AMU er styrt-
dykket på to år - fra cirka 610.000 i 
2010 til cirka 366.000 i 2012. Derfor 
kommer regeringen og Enhedslisten 
nu AMU til undsætning med ekstra 
11,5 millioner kroner i 2013. Mn det 
løser langt fra problemet med, at for 
få danskere bliver efteruddannet og 
opkvalificeret, erkender børne- og un-
dervisningsminister Christine Antori-
ni (S). Hun kalder det en håndsræk-
ning i en vanskelig situation og hen-
viser til, at riget fattes penge.

En væsentlig årsag til det drasti-
ske fald er beskærigen af VEU-støt-
ten fra den forrige regerings såkald-
te genopretnigspakke, men det ret-
tes der ikke fuldt op på i finanslo-
ven for 2013.

UNdervisNiNgs-
priseN

Astrid G. Sindbjerg fra Aalborg Han-
delsskole fik Erhvervsskolernes For-
lags Undervisningspris 2012. Den 
blev overrakt den 16. november.

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

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

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

kooperatioNeNs historie
Arbejderkooperationen har for første gang fået en samlet historisk behandling. Koope-
rationen er arbejderbevægelsens "tredje streng". Men til forskel fra de to andre strenge 
- den faglige og den politiske - har dens historie og samfundsmæssige betydning ikke 
fristet historikerne i synderligt omfang.

Men da FN udnævnte 2012 til kooperationens år, gik seniorforsker Henning Grelle 
fra Arbejdermuseet og ABA i gang med kilderne. Det er nu blevet til den første veldoku-
menterede fremstilling af denne vigtige del af arbejderbevægelsens historie.

Henning Grelle: Det kooperative alternativ. Arbejderkooperationen i Danmark 1852-
2012. 304 s. ill. 248 kr. (tilbud indtil jul: 180 kr.).
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Det er ikke i strid med dansk lovgivning 
eller EU's regler om ligebehandling, 
når Kofoeds Skole igen og igen an-

sætter de samme lærere på tidsbegrænsede 
kontrakter i stedet for at fastansætte dem. 
Det har Højesteret slået fast i den sag, Ud-
dannelsesforbundet på vegne af 11 lærere 
havde anlagt mod Kofoeds Skole. Dermed 
stadfæstede Højesteret en dom fra Østre 
Landsret i 2010.

Selv om lærere har arbejdet fast på sko-

len i op til 17 år, er det altså i orden fortsat 
at fyre dem hver jul og hver sommer, når 
skolen holder ferielukket, og så ansætte 
dem igen efter ferien. Dermed slipper sko-
len for at betale dem løn under ferien. Læ-
rerne får heller ikke løn under sygdom el-
ler barsel, de optjener ikke pension, og de 
har ikke noget opsigelsesvarsel.

Årsagen er, at lærerne underviser under 
Kofoeds Skoles oplysningsforbund, og der-
med formelt ikke på Kofoeds Skole. Der-
med arbejder de i modsætning til skolens 
øvrige lærere under folkeoplysningsloven. 
Men folkeoplysningen er ikke tænkt som 
et almindeligt arbejdsområde, men som en 
bibeskæftigelse på en aftenskole. Derfor 
kan man ifølge den lov ikke fastansættes. 
Og dermed har man ikke de almindelige 
lønmodtagerrettigheder, som andre på ar-
bejdsmarkedet - og på Kofoeds Skole - har.

Og det på trods af, at mange af læ-

rerne har haft undervisningen som deres 
faste arbejde i mange år - i dagtimerne og 
op til fuld tid.

Uddannelsesforbundets påstand var, at 
undervisningen svarer til det, der foregår på 
daghøjskoler, og ikke til det, der foregår i 
aftenskolen. Og derfor burde lærerne an-
sættes efter en almindelig overenskomst.

Men i dommen slår Højesteret fast, at 
de borgere, der bliver undervist under Ko-
foeds Skoles oplysningsforbund "ikke er 
egnede til at deltage i aktiviteter i en dag-
højskole", og at der er tale om "to helt for-
skellige verdener".

- Det er helt urimeligt at tilbyde en gruppe 
engagerede og hårdt arbejdende lærere så 
ringe vilkår, som man ser på Kofoeds Skole. 
Så jeg er ærgerlig over, at retten har valgt 
at frifinde skolen. Jeg er eget skuffet på 
medlemmernes vegne, siger Uddannelses-
forbundets formand Hanne Pontoppidan. *

Det er i orden, når 
Kofoeds Skole lader en 
lille gruppe af deres 
lærere arbejde på 
daglejervilkår i årevis. 
Det har Højesteret slået 
fast.

{  Af LucAs VAgn EngELL -  foto: MikkEL ØstErgAArD }

Læ
re

re
 h

ar
 ik

ke
 

kr
av

 p
å 

al
m

in
de

-
lig

e 
re

tt
ig

he
de

r



8 uddannelsesbladet 12-12

A-N an, T-A ta, B-U-S bus, antabus.
Benjamin Vernegaard Hansen læ-
ser højt, mens hans fingre skifte-

vis tapper på tommelfingeren. En finger 
for hvert bogstav, og endnu et tap for hver 
stavelse. Det går hurtigt, og han staver sig 
uden problemer gennem ord som antipati 
og antibiotika.

Benjamin er en af de ordblinde kursi-
ster, som er begyndt på Bølgen på VUC 
Vest i Esbjerg efter sommerferien. Efter 
godt tre måneder på Bølgen, har han flyt-
tet sig meget.

På Vuc Vest 
læser og staver 

de ordblinde 
kursister med 

fingrene, og 
det giver gode 

resultater.

{  Af signE Lukowski -  foto: robErt AttErMAnn }

Det er 
ikke raket-
videnskab, 
men det 
virker
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- Jeg har ikke så svært ved at læse, men 
stavning er jeg blevet meget bedre til, blandt 
andet på grund af teknikken med tapping, 
fortæller han.

Hans holdkammerat, Louise Ander-
sen, er enig:

- I starten lød det helt åndssvagt at skulle 
tappe med fingrene, når man læste, men det 
har rykket mig meget. Og så har vi nogle 
rigtig gode lærere, siger hun.

Se, høre, føle, gøre
Thomas Mose og Mikael Højbjerg står for 
størstedelen af undervisningen på Bølgen. 
De er begge unge, gode venner privat og 
nærer en stor interesse for ordblindeun-
dervisning. Så meget, at de sammen har 
udviklet et undervisningsmateriale til ord-
blinde, som blandt andet bygger på prin-
cipperne om at se, høre, føle og gøre som 
en del af indlæringen. Det er her, tapping 
kommer ind i billedet.

- Vi kan se, at det multisensoriske har en 
særlig positiv effekt på ordblinde. De, der går 
her, har meget svært ved at sætte ordlyde 
sammen, og det hjælper dem at bruge fing-
rene til udtalen, fortæller Mikael Højbjerg.

Ideen med tapping kommer fra det en-
gelske undervisningsmateriale HELP, som 
Mikael også er uddannet inden for. HELP 
blev præsenteret på konferencen ORD-12 
i foråret, og Mikael og Thomas hørte flere 
deltagere sige, at man burde anvende prin-
cipperne til danske ordblinde. Den opfor-
dring tog de til sig, og de har siden da brugt 
rigtigt mange timer på at lave og teste de-
res eget materiale: Fono-LOGISK.

- Det er jo ikke raketvidenskab, det her, 
men det virker bare. Og udviklingen går hur-
tigt, siger Mikael Højbjerg.

Mange succeshistorier
Bølgen er kun for unge mellem 18 og 29 år, 
og Thomas Mose og Mikael Højbjerg står 
selv for udredningen, når en ung kursist bli-
ver visiteret til ordblindeundervisning. Det 
giver dem et godt udgangspunkt for den 
efterfølgende undervisning.

- Vi klinger godt med gruppen, måske 
fordi vi er relativt unge. Det er en speciel 
målgruppe, og de skal tages med lidt hu-

mor. Det behøver ikke at være så skoleag-
tigt og højtideligt, fortæller Thomas Mose. 

- De fleste af dem har haft en rærlig fol-
keskoletid, og de har sjældent en afgangs-
eksamen med i bagagen. Men der sker en 
meget stor personlig udvikling med dem, 
når de kommer her og møder andre, som 
har de samme vanskeligheder som dem 
selv, siger Mikael Højbjerg.

Selv om tilbuddet kun har eksisteret i 
halvandet år, er der allerede mange suc-
ceshistorier. Som Mikkel, der i mere end to 
år har kæmpet for at komme ind i Forsva-
ret og nu endelig har bestået sessionsprø-
ven. Eller Patrick, som er i fuld gang med en 
uddannelse som tømrer efter at have væ-
ret et halvt år på Bølgen.

- Det er vigtigt, at de kun er hos os i den 
tid, der skal til. Så snart de er klar, sender vi 
dem videre i systemet, siger Thomas Mose.

Hvad vil det sige at være ordblind?
Alle kursister har en målsætning, når 

de starter på Bølgen. For nogle kan det 
være at blive klar til at tage folkeskolens 
afgangsprøve, andre vil gerne kunne gen-
nemføre en erhvervsuddannelse. De aller-
svageste skal gøres selvhjulpne, så de for 
eksempel kan skrive sms-beskeder. Der-
for lærer eleverne også at bruge mange 
af de hjælpemidler, der er tilgængelige for 
ordblinde, blandt andet forskellige apps til 
smartphones.

- Vi laver også altid et projekt om, hvad 
det vil sige at være ordblind. Så sender vi 
kursisterne ned i byen for at spørge tilfæl-
dige mennesker, om de ved, hvad det er at 
være ordblind. De kommer hjem med mange 
sjove svar; nogle tror for eksempel, at det 
betyder, at man ikke kan se ordene, fortæl-
ler Mikael Højbjerg.

For Louise Andersen og Benjamin Ver-
negaard Hansen er målet i første omgang 
at tage 9. klasse, når de er færdige på Bøl-
gen. Benjamin vil gerne uddanne sig til pæ-
dagogassistent, mens Louise er mere usik-
ker på, hvad hun vil. De er begge glade for 
at have fået en ny chance med Bølgen.

- Vi er heldige. Der er mange, som får 
hjælp for sent eller slet ikke har fået hjælp, 
selv om de er ordblinde. De har bare fået at 

vide, at de er dumme, siger Benjamin Ver-
negaard Hansen.

Tapping er for alle
Det er ikke kun Mikael Højbjerg og Tho-
mas Mose, der bruger tapping i deres un-
dervisning. Også kollegerne på Bølgen, og 
de andre ordblindelærere på VUC Vest har 
fået et kursus i metoden.

- Vi har testet noget af vores undervis-
ningsmateriale af på kollegerne, og de har 
taget godt imod det. Der er kommet mange 
konstruktive forslag, så det har været en 
stor hjælp, siger Mikael Højbjerg.

Han og Thomas Mose har også været 
ude og fortælle om tapping-teknikken og 
deres undervisningsmateriale andre steder 
og har fået meget positiv respons.

- Teknikken kan bruges af både børn og 
voksne, og det fede er, at materialet kan an-
vendes på forskellige måder. Man behøver 
ikke gå slavisk igennem det, men kan tilret-
telægge undervisningen efter den enkel-
tes behov, siger Thomas Mose. *

fakta: 
Bølgen har eksisteret i halvandet år og er et fuld-
tidsforløb for ordblinde unge mellem 18-29 år. 
der er op til tolv kursister på holdet og altid to 
lærere ad gangen. kursisterne har 19 danskti-
mer og seks matematiktimer om ugen og har 
derudover mulighed for at få engelsktimer. de 
fleste kursister går der i seks måneder, men 
forløbet kan være både længere og kortere af-
hængigt af behov. underviserne tager udgangs-
punkt i det multisensoriske princip om at se, 
høre, føle og gøre og benytter ofte tapping-tek-
nik i undervisningen.

du kan læse mere om tapping og multisensorisk 
undervisning på fonologisktræning.dk 

undervisningsmaterialet Fono-loGIsk udkom-
mer på forlaget alfabeta i begyndelsen af 2013.
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En 20-årig svensker har svært ved 
skolearbejdet. Han har oplevet ne-
derlag efter nederlag i skolen og har 

mistet stort set al tro på egne evner. Alli-
gevel bliver han overbevist om, at han skal 
tage imod et tilbud om praktikophold i Ita-
lien, selv om han først er imod, for han kan 
ikke tale engelsk – i hvert fald ikke som de 
jævnaldrende svenske kammerater. I Ita-
lien er han praktikant i et pizzeria. Han op-
dager, at han faktisk kan kommunikere på 
engelsk - ofte bedre end italienerne - og 
efter et stykke tid begynder han oven i kø-
bet at tale en smule italiensk.

Alt sammen er med til at forvandle den 

unge mand fra at være blottet for selvtillid 
og dermed have dårlige forudsætninger for 
at lære til at være en ung mand med styr-
ket selvtillid. 

Italien tager hvert år imod omkring 200 
unge fra andre lande, der ligesom sven-
skeren ofte får stort udbytte af nogle må-
neders ophold.

- Den svenske fyr er i et miljø, hvor det 
er let at blive fastholdt i faste mønstre. Men 
i Italien bliver han rykket ud af konteksten 
og oplever at kunne begå sig på engelsk. 
Det giver ham mulighed for at skifte spor, 
siger Bo Bernes, der er lærer på Jordbru-
gets UddannelsesCenter Århus.

Jordbrugets 
uddannelsescenter 
Århus er koordinator 
for EU-projektet SOS 
Network, der inspirerer 
til at bekæmpe frafald på 
tværs af landegrænser. 
Projektet tvinger de 
århusianske lærere 
til at forholde sig til 
egen praksis og til at 
se undervisningen 
i et internationalt 
perspektiv.

{  Af MikkEL kAMP -  foto: HELEnE bAggEr }

bekæmper frafald i 
hele Europa

Dansk skole

Faglærer Bo Bernes (tv.) og afdelingsleder 
Henrik Dethlefsen fra Jordbrugets 
UddannelsesCenter Århus.
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Bo Bernes sidder på en skole ved Aar-
hus og taler om en svensker i Italien, fordi 
skolen deltager i EU-projektet SOS Net-
work, hvor skoler og organisationer fra 12 
lande siden november 2011 har samarbej-
det om at bekæmpe frafald og få unge ind 
på arbejdsmarkedet. 

Denne dag er repræsentanter fra de 
forskellige lande samlet på skolens afde-
ling i Beder for at tage næste skridt i pro-
jektet. Det gør de blandt andet ved at ind-
samle eksempler på, hvad man gør rundt 
om i deltagerlandene, der tæller lande som 
Italien, Finland og Rumænien.

Opslagsværk på nettet
Bo Bernes sidder med 220 eksempler, som 
skal tjene til inspiration for projektets delta-
gere, og over det næste års tid skal en ar-
bejdsgruppe vælge de 15 mest brugbare, 
som hver især skal afprøves i tre forskel-
lige lande. Afprøvningen bliver fordelt rundt 
i alle 12 deltagerlande. I sidste ende bliver 
der oprettet et website med inspiration til, 

hvad lærere kan gøre i forhold til forskel-
lige elever med problemer.

- Det skal være meget konkret. Hvis en 
lærer sidder et sted i Europa og for eksem-
pel har en elev med et misbrugsproblem, 
skal han kunne gå ind på hjemmesiden og 
finde inspiration og redskaber til at arbejde 
med eleven, siger Bo Bernes, som er den 
ene halvdel af den faglige projektledelse.

Det kan fungere, selv om skolesystemer 
og arbejdsmarked er forskellige fra land til 
land, mener han.

- Der er nationale særpræg og forskel-
lige kulturer, men grundlæggende møder vi 
alle de samme udfordringer. Samtidig er vi 
bevidste om ikke at bruge eksempler, der 
er alt for afhængige af lokale forhold, siger 
han og giver et tænkt eksempel:

- I Rumænien vokser mange flere op på 
små landbrug og får landbokultur og ad-
færd ind med modermælken. Når en flok 
køer skal malkes om morgenen, skal far 
nok få hevet knægten ud af sengen, hvis 
han sover over sig. Det giver et andet ud-

gangspunkt end for eksempel i Danmark, 
og derfor møder man i partnerlandene for-
skellige vinkler på motivations- og fremmø-
deproblematik. Men frafaldsproblematikken 
er fælles, siger han.

For at systematisere arbejdet har delta-
gerne defineret fire grupper, som er i fare 
for at falde ud af skolen. Det er unge fra so-
cialt belastede familier, unge der har svært 
ved at læse, skrive og regne, unge med fy-
siske og psykiske problemer samt elever 
med anden etnisk og kulturel baggrund.

Ud over den danske tilgang
Ideen til hele projektet er født på Jordbru-
gets UddannelsesCenter Århus og er en na-
turlig forlængelse af skolens strategi om at 
arbejde internationalt og projektorienteret, 
fortæller Henrik Dethlefsen, der er leder af 
projektafdelingen - skoleudvikling og inter-
nationale aktiviteter.

- Vi uddanner til et meget globaliseret 
erhverv, og derfor skal skolen være inter-
national. SOS-projektet er en del af arbej-



sos-network
sos står for social Inclusion of students/lear-
ners with special needs into Mainstream Vet 
and labour Market.

sos-netværket har to overordnede mål: 

1) Medvirke til at reducere antallet af elever, 
der falder fra en erhvervsuddannelse uden at 
gennemføre den.

2) Medvirke til at få unge med særlige behov ind 
på arbejdsmarkedet. 

Projektet løber fra november 2011 til april 2014. 

Rob Bates fra Norwich i England (tv.) og 
Lorna Powell fra Dublin, Irland.
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det med at nå 95 procentsmålsætningen. 
Vi har en del elever med forskellige vanske-
ligheder, som gør det svært at lære, hvilket 
er et problem for samfundet, som får brug 
for veluddannet arbejdskraft. Vi skal blive 
bedre til at inkludere dem, siger han og til-
føjer, at problemstillingen er den samme 
rundt om i Europa.

Henrik Dethlefsen håber blandt andet 
at få inspiration til billigere måder at inklu-
dere elever med vanskeligheder.

- I Danmark har vi en tradition for at 
sende folk med problemer på specialskole. 
Det kan være godt, men også dyrt. Derfor 
kan vi måske lære noget om inklusion af 
de lande, der aldrig har haft råd til at gøre 
det samme, siger han.

I det hele taget kan det nogle gange 
være en fordel at tænke ud over den dan-
ske tilgang.

- Vi har en tendens til at sige, at hvis vi 
har et problem, skal det løses på én be-
stemt måde. Den internationale vinkel kan 
rive os ud af den forforståelse, siger Hen-
rik Dethlefsen.

Et element af medarbejderudvikling
Den største udfordring i det europæiske pro-
jekt har indtil videre været sproget. 

- Vi taler alle sammen en afart af pid-
gin-engelsk. Det kan gøre arbejdet lidt van-
skeligt, fordi der mangler nuancer i spro-
get, siger han.

Alligevel har projektet et element af med-
arbejderudvikling.

- Lærerne er rollemodeller for eleverne, 
og derfor skal de have en fornemmelse af, 
at der foregår noget på den anden side 
af Kruså. En skole får ikke et internatio-
nalt miljø, fordi eleverne rejser ud. Det skal 
gennemsyre hverdagen, så en lærer for an-
lægsgartnerne lige så vel kan henvise til en 
plads i Firenze som pladsen foran domkir-
ken i Aarhus, når han skal give eksempler 
på fliselægning, siger han.

Bo Bernes er enig:
- Det gode ved at arbejde med folk fra 

andre kulturer er, at man bliver forstyrret 
og udfordret i det, vi gør til daglig. Vi bli-
ver tvunget til at forholde os til vores prak-
sis, siger han. *

Rob Bates, leder af School for Foundation Studies and Skills for Life på  
City College Norwich, England 

Hvorfor er du med i projektet?
- Vi arbejder med problemer og unge, der minder om hinanden. Derfor får vi 
meget ud af at dele vores erfaringer om, hvordan vi hjælper dem til at opnå 
noget. For eksempel er jeg inspireret af den vandhulspædagogik, man bru-
ger i forhold til nogle elever her på Jordbrugets UddannelsesCenter.
(Vandhulspædagogik blev omtalt i Uddannelsesbladet nr. 12, december 2011, 
da faglærer Bo Bernes fik Erhvervsskolernes Forlags Undervisningspris, red.)

Kunne du ikke få lige så meget ud af at bruge kræfterne hjemme?
- Det ville jeg helt sikkert også få noget ud af, men det internationale sam-
arbejde har fordele. For det første er Europa blevet meget mindre; det tager 
mig kun en time at flyve til Danmark. Og så bliver vi inspireret af hinanden. 
Når man kan få noget til at fungere i Irland eller Danmark, så kan jeg nok 
også få det til at fungere i England. Jeg ville ikke være her, hvis ikke jeg var 
overbevist om, at min skole drager fordel af det.

Virker det i Danmark, 
virker det nok også i 

England

Vi får ny viden 
med hjem

Lorna Powell fra Ballymon Job Centre, Dublin, Irland 

Hvorfor er du med i projektet?
- Vi kan lære andre metoder fra de andre lande, mens de også kan lære af 
os. Vi arbejder også på at udvikle os derhjemme, men i Irland ved vi, hvad vi 
ved. Når vi arbejder internationalt, får vi altid ny viden med hjem. Samtidig 
er netværket vigtigt. Det åbner nogle døre for os.

Hvordan kan I inspirere de andre deltagere?
- Vi arbejder i en del af Dublin med en arbejdsløshedsprocent på omkring 
50. Mange har ingen uddannelse, og en del har siddet i fængsel. Vi kan for 
eksempel inspirere andre ved den måde, vi arbejder med folk, der sidder i 
fængsel. Sammen med dem lægger vi en plan for, hvad der skal ske, når de 
bliver løsladt. Det kan være behandling eller uddannelse. Det har andre del-
tagere i projektet været interesseret i. 
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to gule brandbiler med påskriften Royal 
Danish Air Force står klar i en garage. 
Ved siden af løber en ung mand i mi-

litæruniform langsomt med en tung brand-
slange i hver hånd. Han stiller brandslan-
gerne fra sig og slæber nu en brandmands-
uniform, der er tung, fordi den er fyldt med 
brandslanger, hen ad garagens gulv. Imens 
hepper en gruppe mænd og kvinder, der 
venter på, at det bliver deres tur.

Gruppen af unge er i gang med en smags-
prøve på, hvad en brandmand laver på fly-
vestationen Fighter Wing Skrydstrup i Søn-
derjylland. Øvelserne er en del af VUC Søn-
derjyllands uddannelsesforløb: Go! - blod, 
sved og uddannelse, som er målrettet unge, 
der ikke har taget en niende klasse. Det gør 

de forhåbentlig til sommer efter et forløb, 
der ud over dansk, matematik og engelsk 
fokuserer på motion, fællesskab og en høj 
grad af anerkendelse.

- I deres skoleforløb har de mange gange 
fået at vide, at de ikke er gode nok. Nogle 
har siden haft et misbrug, begået kriminali-
tet og har i det hele taget valgt de forkerte 
veje. Dette er en mulighed for, at de kan 
lykkes. Hvis de efterfølgende får lyst til at 
tage en uddannelse, har det været det hele 
værd, siger projektleder Hanne Lene Hau-
gaard fra VUC Sønderjylland.

Bevægelse skærper koncentrationen
Siden august har i alt 60 mænd og kvin-
der mellem 18 og 25 år været kursister på 

60 kursister har 
siden august gået på 
uddannelsesforløbet 
Go! - blod, sved og 
uddannelse, som 
VUC Sønderjylland 
står for. Unge, der 
aldrig gennemførte 
folkeskolens niende 
klasse, får en ny chance 
med undervisning, som 
er præget af fysiske 
aktiviteter, sammenhold 
og fokus på de unges 
ressourcer.

{  Af MikkEL kAMP -  foto: PALLE PEtEr skoV }

differentiering
Blod, sved og 
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differentiering
Blod, sved og forløbet, der er udviklet i samarbejde med 

forsvaret, politiet og Beredskabsstyrelsen. 
Rent praktisk er de fordelt på VUC Sønder-
jyllands afdelinger i Sønderborg, Haderslev 
og Aabenraa.

Eleverne har 25 timer om ugen. Af dem 
er de 16 dansk, engelsk og matematik. Re-
sten af tiden består af idræt og bevægelse.

- Vi tror på, at når man får styr på kroppen 
og har det godt fysisk, får man bedre selv-
værd og lettere ved at lære. Det virker posi-
tivt, kan vi se, siger Hanne Lene Haugaard.

Den positive effekt kan mærkes med 
det samme.

- Når de ikke har bevæget sig, har de 
svært ved at sidde stille og koncentrere 
sig. Når de har bevæget sig, kan de til gen-
gæld fokusere på opgaven, fortæller Gitte 
Skov Munk, der underviser i dansk, en-
gelsk og idræt.

Også når undervisningen står på dansk 
eller matematik, er der fysisk aktivitet. Hvert 
tyvende minut er der en icebreaker, som be-
står af syv til otte minutters fysisk aktivitet, 
hvorefter man vender tilbage til det faglige.

Den model fungerer for Kim Halkjær Ja-
cobsen, der er kursist på holdet.

- Hvis jeg sidder med en computer i læn-
gere tid, går jeg kold, og så begynder jeg 
at spille et spil. Jeg kan bedre koncentrere 
mig, når vi gør det sådan her, siger han.

Også medkursist Claus Nielsen er tilfreds.
- Vi laver for eksempel armbøjninger, 

mens vi siger syvtabellen. Efter sådan en 
pause kan jeg meget bedre koncentrere 
mig. Det kan ellers være svært, siger Claus 
Nielsen, der har to hovedformål med at gå 
på holdet. Det ene er at forbedre de ikke 
så prangende karakterer fra folkeskolen. 
Det andet er at træne sin ryg.

- Jeg har tidligere været ved militæ-
ret, men kan ikke blive udsendt  på grund 
af rygproblemer. Det prøver jeg at ændre, 
siger han.

Individuelle løsninger
På en afsides del af flyvestationen ligger 
et gammelt flyvrag, som man bruger til at 
øve redning efter flystyrt. Kursisterne går 
ind i flyet to og to. De skal finde en dukke, 
der gør det ud for en person. Missionen bli-
ver gjort vanskeligere af, at de har hjelm på, 
hvor stykket foran deres øjne er blændet, 

så de kun kan se lys og farver. Pointen er 
at simulere en røgfyldt kabine. Claus Niel-
sen fandt dukken. Det samme gjorde Kim 
Halkjær Jacobsen lidt senere, og han er 
glad for øvelserne.

- Jeg har en idé om, at jeg vil være brand-
mand, og nu har jeg fået endnu mere lyst, 
siger han.

Samarbejdet med militæret og brandvæ-
senet har da også en klar bagtanke, fortæl-
ler Hanne Lene Haugaard.

- I dag møder de troværdige og auten-
tiske mennesker i uniform, og de oplever 
mennesker, der vil dem. Det er væsentligt 
for disse unge, som enten drømmer om selv 
at få et job i uniform eller har et skævt for-
hold til folk i uniformer, siger hun.

Et andet væsentligt indsatsområde er 
kursisternes indbyrdes relationer.

- Vi gør meget ud af, at de er en del af 
et hold, og at de hver især er uundværlige. 
Hvis de ikke møder op om morgenen, rin-
ger vi til dem. De skal have følelsen af, at 
det ikke er ligegyldigt, om de er her, siger 
Hanne Lene Haugaard.

Samtidig er både undervisningens ni-
veau og kravene i det hele taget tilpasset 
hver enkelt. For eksempel skal alle i princip-
pet møde hver dag, men der er undtagelser. 

- Det kan være lidt som at bestige et 
bjerg for nogle, derfor laver vi forskellige 
løsninger til forskellige mennesker. Enkelte 
møder kun tre dage om ugen, siger Hanne 
Lene Haugaard.

Det betyder ikke, at reglerne er flydende 
og altid kan diskuteres.

- Det er vigtigt, at de accepterer, at reg-
lerne skal overholdes, og det kan vi bruge 
sporten til, for i sport er der nogle regler, 
som man indretter sig under. I sport må man 
lære, at dommeren bestemmer. Det kan de 
relatere til, siger hun.

Sætter nye ord på historien
Selv om kursisterne skal indordne sig, er 
det et princip for lærerne at møde kursi-
sterne som dem, de er.

- De fortæller deres historie, og så hjæl-
per vi dem med at sætte nye ord på histo-
rien om, hvem de er. Én har for eksempel 
haft mange nederlag i matematik og mener 
derfor, at hun er dårlig til matematik. Efter 
at hun havde succes med at regne brøker, 

ser hun nu sig selv som en, der er dårlig til 
matematik, men god til at regne brøker. Det 
er et skridt fremad, og på den måde kan de 
udvikle sig til at have et mere positivt syn på 
egne evner, siger Gitte Skov Munk.

En lignende indstilling gælder i forhold 
til sundhed. Lærerne er opmærksomme på 
kursisternes sundhed, men samtidig op-
mærksomme på ikke at være formynderiske.

- Mange har fortalt dem, hvad de skal 
og ikke skal, så det gør vi ikke. Men hvis 
de gerne vil ændre noget, står vi klar til at 
hjælpe dem, siger Hanne Lene Haugaard.

Hun er optimistisk, når hun skal vurdere 
kursisternes muligheder.

- Vi har 60 kursister, og lige nu ser det 
ud til, at alle gennemfører. Det vil være en 
stor succes, siger hun. *

sos
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er ansøgningsfristen, hvis du vil med på Ge-
neveskolen/Den Nordiske Folkehøjskoles in-
ternationale kursus for tillidsvalgte og ansatte 
i faglige organisationer. Kurset giver interna-
tional indsigt, udsyn og netværk. Man får før-
stehåndskendskab til globale, europæiske og 
nordiske udfordringer, og man arbejder med 

glbaliseringens indvirkning på arbejdsmarke-
det blandt andet ved at følge arbejdet i ILO, 
Den Internationale Arbejdsorganisation, som 
er FN's faglige organ for arbejdsmarkedet. 
Der indgår både projektarbejde, forelæsnin-
ger og studiebesøg.

Der er forkursus på Runo Folkhøgskola i 

Sverige den 11.-14. april 2013 og hovedkur-
sus hos ILO i Geneve den 2.-21. juni 2013. 
Pris 28.000 svenske kroner inkl. ophold, fortæ-
ring, rejseudgifter og rejseforsikring. Hør mere 
hos FTF: konsulent Dorte Limbjerg, doli@ftf.
dk, tlf. 3336 8858.

Kompetencegivende
efter- og videreuddannelse

Konference og workshop: Den gode skole og gode relationer

Hvordan skabes gode relationer mellem elev og lærer - og fællesskaber 
eleverne indbyrdes? Hvad skal den relationsorienterede lærer kunne? Hvordan 
styrkes elevens evne til at skabe relationer, sætte mål og lægge planer? 

Oplægsholderne er: Per Fibæk Laursen, Lars Qvortrup, Niels Egelund, 
Ole Juhl og Jannie Moon Lindskov.
Det sker d. 20 marts i Odense Congress Center.
Læs mere og tilmeld dig på phmetropol.dk/dengodeskole

Ledighed blandt unge 
lærere fordoblet
Folkeskolelærere under 30 år er hårdt ramt af ledighed, viser tal fra Lærernes a-
kasse. På et år er tallet steget fra cirka 350 til cirka 750. Ifølge Danmarks Læ-
rerforening har kommunerne sparet otte procent af lærerstillingerne væk, mens 
elevtallet kun er faldet med to procent.

11. januar 2013

Annoncer i
Uddannelsesbladet

Kontakt:
AC Annoncer 
Tlf. 8628 0315
Mail: ac@ac-annoncer.dk



uddannelsesbladet 12-12 17

UDDANNELSESFOrBUNDETS

FErIEBOLIGEr  

2013
Uddannelsesforbundet har feriehuse og lejligheder, som kan lejes 
af medlemmerne.
Nu udlejes boligerne for hele 2013 og frem til april 2014.
Det sker efter først til mølle-princippet fra mandag den 17. decem-
ber kl. 09.00 enten per telefon elle mail – ikke begge dele.

LEJEPErIODE
både lejligheder og huse kan lejes hele året (fire af husene i ertebølle kan dog 
kun lejes fra 30. marts til 19. oktober).
I højsæsonen kan ferieboligerne kun lejes på ugebasis og højst for to uger ad 
gangen. en uge går fra lørdag til lørdag.
resten af året kan de også lejes for en weekend (fredag-søndag) eller i en 
eller flere dage.

lejeperioden er fra ankomstdagen kl. 14 til afrejsedagen kl. 12.

SÆSONEr
Højsæson er fra 8. juni til 17. august.
Mellemsæson er fra 23. marts til 8. juni og fra 17. august til 19. oktober samt 
uge 7 og 8.
Lavsæson er frem til 23. marts (uge 7 og 8 undtaget) og igen fra 19. oktober til 
31. marts 2014 (uge 7 og 8 undtaget).

BETINGELSEr
Ferieboligerne kan kun lejes af uddannelsesforbundets medlemmer. de må 
ikke udlånes eller udlejes videre til andre.
Ferieboligerne udlejes efter først til mølle-princippet. Medlemmer med forsik-
ring i tjenestemændenes Forsikring har dog fortrinsret til husene i lønstrup, 
klint, Fanø, Møn, langeland og sverige og til lejligheden i berlin.
Man skal selv medbringe sengelinned, håndklæder, viskestykker og toiletpapir.
Huset/lejligheden skal gøres rent inden afrejse. det er lejerens ansvar. Husk, 
at du afleverer stedet til en kollega.
det henstilles, at der ikke ryges indendørs. 
der må ikke medbringes husdyr. I ertebølle, hus nr. 81, er det dog tilladt 
at medbringe hunde.

BETALING
lejen skal betales hurtigst muligt og være uddannelsesfor-
bundet i hænde, senest en måned før lejeperioden begynder.
lejeaftaler er bindende. Ved afbestilling opkræves et gebyr.

SÅDAN BESTILLEr DU EN FErIEBOLIG:
udfyld blanketten på www.uddannelsesforbundet.dk og 
send den via mail til feriehus@uddannelsesforbundet.dk

du kan også ringe til lisbet Poulsen på 3330 0659.

Medlemmer med forsikring i tjenestemændenes Forsik-
ring har fortrinsret til lejligheden i berlin og husene i løn-
strup, klint, Fanø, Møn, langeland og sverige. Men i ledi-
ge perioder kan de lejes af alle medlemmer.

rING TIL  lisbet Poulsen, tlf. 3330 0659

ELLEr SEND EN MAIL TIL
feriehus@uddannelsesforbundet.dk

Læs
det hjælper ikke at 

sende mail før man-

dag kl. 09.00, der ses 

nemlig bort fra alle 

bestillinger via mail 

modtaget før mandag 

den 17. december 

kl. 09.00.
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KLINT  tæt ved strand og Kattegat

LøNSTrUP  ved Vesterhavet

Velisoleret træhus på 95 m2 ved Klint Strand. Ca. 500 m til børne-
venlig strand direkte til Nyrup Bugt/Kattegat. Tæt ved Nykøbing 
Sjælland, Rørvig og Sommerland Sjælland. Gode muligheder for 
golf og lystfiskeri. 94 km til Strøget i København.

6 sovepladser. Vinkelstue med lysindfald til kip og konvektions-
brændeovn. Tv, dvd-afspiller, radio og cd-afspiller. Udgang fra stuen 
til stor overdækket træterasse. Køkken med opvaskemaskine og 
køl/frys. Værelse med køjeseng og egen udgang. 2 soveværel-
ser med dobbeltsenge. Lækkert bad med gulvvarme og eksklusiv 
wellness-kabine med brus, damp og spa.

Priser i 2013

HøJsæsON:  3.900 kr. pr. uge
MELLEMsæsON:   3.500 kr. pr. uge (weekend 575 kr. pr. dag, 
 hverdage 500 kr. pr. dag)
LAvsæsON:   3.000 kr. pr. uge (weekend 500 kr. pr. dag, 
 hverdage 425 kr. pr. overnatning)
ELEktRICItEt:  2 kr. pr. kW/t.

Velisoleret træhus på 75 m2 på ugenert grund med udsigt over 
engareal. Ca. 2 km til vandet ad asfaltvej. I nærheden byder det 
tilsandede fyrtårn ved Rubjerg Knude på et oplevelsesunivers, der 
forener natur- og kulturhistorie med interaktive medier.

6 sovepladser. Tv og radio med cd-afspiller. Åbent køkken med 
opvaskemaskine, mikroovn, komfur og køle-/fryseskab. Bad med 
vaskemaskine. 3 soveværelser: et med dobbeltseng, et med to en-
keltsenge og et med halvandenmandsseng. Desuden høj barnestol.

Brændeovn i stuen (brænde er ikke med i prisen) og el-radiatorer.

Priser i 2013

HøJsæsON:  3.500 kr. pr. uge
MELLEMsæsON:   3.100 kr. pr. uge (weekend 525 kr. pr. dag, hver-

dage 450 kr. pr. dag)
LAvsæsON:   2.700 kr. pr. uge (weekend 450 kr. pr. dag, hver-

dage 375 kr. pr. dag)
ELEktRICItEt:  2 kr. pr. kW/t.

SÆSONEr  Højsæson er fra 8. juni til 17. august.  Mellemsæson er fra 23. marts til 8. juni og fra 17. august til 19. oktober samt uge 7 og 8. 
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MøN  kun 500 meter til badestrand

Velisoleret træhus på 77 m2 ved Råbylille Strand med ca. 500 
m til badestrand direkte til Østersøen. 2 nye cykler til rådighed.

Møns Klint. Liselund Slot. 10 minutter til golfbane. 2 cykler til 
rådighed.

Huset er beregnet til 6 (8) personer. Der er tv, radio og cd-af-
spiller. Åbent køkken med opvaskemaskine, mikroovn, komfur og 
køleskab med fryser. Bad og bryggers med vaskemaskine. I alt 8 
sovepladser: 2 soveværelser med dobbeltsenge, stue med alkove 
med 2 sovepladser, hems med stige i gangen med 2 sovepladser. 
Desuden barneseng og høj barnestol.

Brændeovn i stuen (brænde er ikke med i prisen) og el-radiatorer.

Priser i 2013

HøJsæsON:  3.900 kr. pr. uge
MELLEMsæsON:   3.500 kr. pr. uge (weekend 575 kr. pr. dag,  

hverdage 500 kr. pr. dag)
LAvsæsON:   3.000 kr. pr. uge (weekend 500 kr. pr. dag,  

hverdage 425 kr. pr. dag)
ELEktRICItEt:  2 kr. pr. kW/t.

Erhvervsskolernes Forlag er stolte af at kunne præsentere
Dyrepasserens ABC iBog, som indeholder: 

 En introduktion til pasning af dyr, både eksotiske og domesticerede dyrearter. 
 Håndgribelige værktøjer til udarbejdelse af pasningsvejledninger.
 Redskaber til at kunne foretage tilsyn og sundhedskontrol af dyrene.
 Indsigt i artskendskab, håndtering, fodring, fordøjelsesanatomi, berigelse,  

registrering, formidling, træning samt stalde og anlæg.
 Indblik i, hvad man som medarbejder i et dyrehold skal være opmærksom på  

i forhold til arbejdsmiljø samt egen og andres sikkerhed.
 Et væld af billeder og opgaver samt flere film, bl.a. ”Rejsen gennem fordøjelsen”, 

der er optaget i Odense Zoo. 

Varenr. 121001-10
80,00 pr. årselev 
Læs mere på ef.dk
 

Dyrepasserens ABC

En iBog er et interaktivt læremiddel, som kombinerer den 
trykte lærebog med den digitale hjemmeside. iBogen 
kan tilgås fra enhver standard-computer og fra en enhver 
standard-browser. Du skal være online for at tilgå ind-
holdet. 

iBogen har en bogstruktur med indholdsfortegnelse og 
progression i indholdet. Der er søgefunktion med fritekst-
søgning og genveje til alle dele af stoffet.  
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  Lavsæson er frem til 23. marts (uge 7 og 8 undtaget) og igen fra 19. oktober til 31. marts 2014 (uge 7 og 8 undtaget).
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ErTEBøLLE  omgivet af skov og fredede områder  · Hus nr. 121 (HELÅrsHus) ·

Velisoleret træhus på 75 m2 med stor terrasse. Omgivet af stort 
skovklædt fællesareal og fredede områder med kæmpehøje og 
andre oldtidsminder. Ca. 2 km til god badestrand ved Limfjorden. 
Mellem husene er der store fællesarealer uden trafik, hvor børn 
kan lege i fred.

6 sovepladser. Tv og radio med cd-afspiller. Åbent køkken med 
komfur, mikroovn og køle-/fryseskab. Bad og 3 soveværelser: et 
med dobbeltseng og to med to enkeltsenge i hver. Høj barnestol.

Brændeovn i stuen (brænde er ikke med i prisen) og el-radi-
atorer. Huset ventileres året rundt med udvendigt system drevet 
af solenergi.

Priser i 2013

HøJsæsON:  3.200 kr. pr. uge
MELLEMsæsON:   3.000 kr. pr. uge (weekend 500 kr. pr. dag,  

hverdage 455 kr. pr. dag)
LAvsæsON:   2.700 kr. pr. uge (weekend 450 kr. pr. dag, 

hverdage 375 kr. pr. dag)
ELEktRICItEt:  2 kr. pr. kW/t.

Velisolerede træhuse på 60 m2 med stor terrasse. Omgivet af 
stort skovklædt fællesareal og fredede områder med kæmpehøje 
og andre oldtidsminder. Ca. 2 km til god badestrand ved Limfjor-
den. Mellem husene er der store fællesarealer uden trafik, hvor 
børn kan lege i fred.

Alle husene er beregnet til 4 personer. Bad og 2 soveværelser: 
et med dobbeltseng og et med to enkeltsenge. Stue og køkken i 
et rum. Tv og radio med cd-afspiller. Køle-/fryseskab. El-radiatorer.

I hus nr. 81 er det tilladt at medbringe hund.

Priser i 2013

HøJsæsON:  2.400 kr. pr. uge
MELLEMsæsON:   2.300 kr. pr. uge (weekend 375 kr. pr. dag,  

hverdage 325 kr. pr. dag)
LAvsæsON:   2.125 kr. pr. uge (weekend 360 kr. pr. dag, 

hverdage 300 kr. pr. dag)
ELEktRICItEt:  2 kr. pr. kW/t.

SÆSONEr  Højsæson er fra 8. juni til 17. august.  Mellemsæson er fra 23. marts til 8. juni og fra 17. august til 19. oktober samt uge 7 og 8. 

ErTEBøLLE  omgivet af skov og fredede områder  · Hus nr. 81-84-85-87



Mærk verden med Jysk Rejsebureau - grupperejser til hele verden

mærk verden

Vi tilbyder bl.a.: Hos Jysk Rejsebureau er eventyrlysten den drivende 
kraft - også når vi sammensætter studie- og gruppe-
rejser. Vi tilrettelægger grupperejser i hele verden og 
arrangerer dem ud fra jeres behov og ønsker.  

Vores gruppeafdeling består af 7 rejsekonsulenter med 
 tilsammen 52 års erfaring i at skræddersy og tilrette-
lægge rejser. Vi tilbyder en udstrakt service, der betyder, 
at vi er med jer under hele processen - fra idé til den 
veloverståede rejse. Vi laver rejser til hele verden f.eks. 
Barcelona, Rom, London, Dubai, Bangkok, Beijing og 
New York.

86 18 42 88

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

FANø  tæt ved en af øens bedste badestrande

Stenhus på 88 m2 på 2.000 m2 naturgrund tæt på en af Fanøs 
bedste badestrande. Ca. 1,5 km til vandet.

Subtropisk badeland i nærheden og gode muligheder for ak-
tiviteter som golf og tennis. Mange kunstnere, gallerier og kunst-
museum.

6 sovepladser. Tv, radio og cd-afspiller. Åbent køkken med op-
vaskemaskine, mikroovn, komfur, køleskab og fryser. Bad og 3 
soveværelser: et med dobbeltseng, to med to enkeltsenge i hver. 
Høj barnestol.

Brændeovn i stuen (brænde er ikke med i prisen) og el-radiatorer.

Priser i 2013

HøJsæsON:  3.500 kr. pr. uge
MELLEMsæsON:   3.100 kr. pr. uge (weekend 525 kr. pr. dag,  

hverdage 450 kr. pr. dag)
LAvsæsON:   2.700 kr. pr. uge (weekend 450 kr. pr. dag,  

hverdage 375 kr. pr. dag)
ELEktRICItEt:  2 kr. pr. kW/t.

  Lavsæson er frem til 23. marts (uge 7 og 8 undtaget) og igen fra 19. oktober til 31. marts 2014 (uge 7 og 8 undtaget).



BErLIN  Europas kulturelle frontløber

KøBENHAvN  alle danskeres hovedstad

Lejlighed på første sal i renoveret ejendom. Skønt, grønt område i 
Rudolf-Schwarz-Strasse ca. 15. min fra Alexanderplatz.

88 m2 og 4 sovepladser. Stue med spiseplads og udgang til 
dejlig altan med havemøbler. Tv, radio og cd- og dvd-afspiller. Nyt 
køkken med komfur og køleskab med lille fryser. Bad og 2 sove-
værelser med dobbeltsenge.

Priser i 2013

HøJsæsON:  3.750 kr. pr. uge inkl. el
MELLEMsæsON:   3.750 kr. pr. uge (weekend 610 kr. pr. dag, 

hverdage 525 kr. pr. dag)
LAvsæsON:   3.750 kr. pr. uge (weekend 610 kr. pr. dag, 

hverdage 525 kr. pr. dag)
ELEktRICItEt:  Inkl.

To lejligheder på 2. og 3. sal i Nørre Farimagsgade 15 midt i Kø-
benhavn. Ejendommen ligger over for Ørstedsparken. Få minut-
ters gang til bus, S-tog og metro. Strøget, Rådhuspladsen, Tivoli 
og andre seværdigheder inden for gåafstand.

Lejlighederne er nyistandsat. Åbent køkken med kombineret 
stue og spisestue. Komfur og køleskab med fryser. Tv, radio, cd- 
og dvd-afspiller. Soveværelse med dobbeltseng. Gæsteseng og 
barneseng til at folde ud.

Priser i 2013

HøJsæsON:  3.400 kr. pr. uge
MELLEMsæsON:   3.400 kr. pr. uge (weekend 575 kr. pr. dag, 

hverdage 480 kr. pr. dag)
LAvsæsON:   3.400 kr. pr. uge (weekend 575 kr. pr. dag, 

hverdage 480 kr. pr. dag)
ELEktRICItEt:  2 kr. pr. kW/t.

  Lavsæson er frem til 23. marts (uge 7 og 8 undtaget) og igen fra 19. oktober til 31. marts 2014 (uge 7 og 8 undtaget).
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LANGELAND  vilde heste, sauna og boblebad

SvErIGE  ødegård 2½ time fra København

Velisoleret træhus i sommerhusområde tæt på stranden. Bus fra 
Rudkøbing via Humble til Bagenkop. Fra Humble er der cirka seks 
kilometer til huset. 4 cykler til rådighed. Gode udflugtsmuligheder 
- fx Ristinge Klint, Langelse Bondegårdsskov, Skovsgård, Trane-
kær Slot og Valdemars Slot.

3 soverum med i alt seks sengepladser plus hems med sove-
mulighed. Opholdsstue med brændeovn, tv, dvd og radio. Køkken 
med alle moderne hjælpemidler. Badeværelse, sauna og boblebad. 
Vaskemaskine og tørretumbler. Barneseng og barnestol.

Priser i 2013

HøJsæsON:  3.900 kr. pr. uge
MELLEMsæsON:   3.500 kr. pr. uge (weekend 575 kr. pr. dag, 

hverdage 500 kr. pr. dag)
LAvsæsON:   3.000 kr. pr. uge (weekend 500 kr. pr. dag, 

hverdage 425 kr. pr. dag)
ELEktRICItEt:  2 kr. pr. kW/t.

1½ plans træhus (hovedhus) på 100 m2 samt gæstehus på ca. 20 
m2 i Hylta 110 km fra Helsingborg og 130 km fra Malmø (broen). 
Ca. 2½ time i bil fra København.

Huset ligger på en stor naturgrund i det sydlige Sverige kun 5 
km fra den store sø Immeln.

Hovedhus: Spisekøkken med adgang til spisestue, som har ud-
gang til stor terrasse. Stor opholdsstue (2-3 stuer en suite), flot 
svensk kakkelovn, bad. Første sal: soveværelse med skrå vægge 
og lille altan samt endnu et soveværelse, i alt 6 sovepladser.

Gæstehus: Opholds- og soverum med 2 sovepladser. Køk-
kenafsnit med 2 kogeplader. Bad med brus og adgang til sauna.

NB: Ventes klar til udlejning omkring 1. februar 2011. Er ved at 
blive møbleret og sat i stand indvendigt med lyse farver.

Priser i 2013

HøJsæsON:  4.000 kr. pr. uge
MELLEMsæsON:   3.500 kr. pr. uge (weekend 575 kr. pr. dag, 

hverdage 500 kr. pr. dag)
LAvsæsON:   3.200 kr. pr. uge (weekend 500 kr. pr. dag, 

hverdage 425 kr. pr. dag)
ELEktRICItEt:  2 kr. pr. kW/t.

 Udlejning starter mandag den 17. december kl. 09.00
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Som medlem af Uddannelsesforbundet kan du få en lønkonto med 
Danmarks højeste rente. Vælg en bundsolid bank, som har fokus på dig 
og de ting, som du synes er vigtige.

Få en lønkonto med 5% i rente. Danmarks suverænt højeste
Med LSBprivat®Løn får du hele 5% på de første 50.000 kr. på din lønkonto 
og 0,25% på resten. Det betyder, at du får mere ud af dine penge hver eneste 
dag, også når du ikke bruger dem.

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

Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. maj 2012. 

Få Danmarks højeste rente 
på din lønkonto

SåDan Får Du 5%  
på Din lønkonto

ring:  Ring til os på 3378 1965

online:  Gå på lsb.dk/uddannelses-
forbundet 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. 

UDD_120917_5%Lån_210x270.indd   1 03/10/12   21.27
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Læs de fulde tekster og andre nyheder på uddannelsesforbundet.dk

19/10 2012 

Krisen skader arbejdsmiljøet
Det usikre jobmarked får danskere til at blive på arbejdspladsen, selv om det psykiske 
arbejdsmiljø er blevet værre. Det viser en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervs-
råd (AE) har lavet på baggrund af tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 

I 2010 var næsten hver tredje dansker bange for at miste sit arbejde, mens det i 2005 
kun var lidt under hver femte. Særligt blandt ufaglærte, faglærte og personer med en kort 
videregående uddannelse er frygten for at blive arbejdsløs steget. 

I samme periode er andelen af danskere, som oplever, at deres arbejde er blevet mere 
følelsesmæssigt belastende, steget fra 20 til 27 procent. Samtidig oplever færre at blive 
anerkendt for deres arbejde, og færre føler, at de har gode udviklingsmuligheder på de-
res arbejde. Dette gælder specielt blandt ufaglærte og faglærte.

23/11 2012 

Nye regler 
kan koste 
dig 1000 
kroner om 
måneden
Når kapitalpensionen bliver af-
skaffet den 1. januar, forventer 
SKAT, at alle, som tidligere har 
indbetalt til en kapitalpension, 
fortsætter med at indbetale til af-
løseren: aldersopsparing. Da den 
ikke giver fradrag i skatten, kan 
det betyde, at man får helt op til 
1000 kroner mindre udbetalt om 
måneden efter 1. januar.

Men medlemmer, som nu har 
en kapitalpension i Lærernes 
Pension eller PFA, skal ikke ind-
betale til den nye alderspensi-
on. Pensionsindbetalingerne går 
nemlig i stedet til ratepension el-
ler livspension med fradragsret.

Hvis man vil undgå at betale 
for meget i forskudsskat i 2013, 
skal man altså ændre sin for-
skudsopgørelse. Helt præcist skal 
man ændre beløbet i rubrik 19, så 
der står det samme som på for-
skudsopgørelsen for 2012. 

www
8/11-2012 

Besparelse på danskuddannelse fjernet
Da regeringen indgik forlig med Enhedslisten om næste års finanslov for 2013, blev den planlagte besparelse på danskuddannel-
serne fjernet.

I det oprindelige udspil lagde regeringen ellers op til at spare omkring 15 procent af det samlede budget til danskuddannelser 
for udlændinge og flygtninge. Det svarer til 200 millioner kroner. 

- Jeg er utrolig glad for, at det er lykkedes Enhedslisten at få fjernet den helt vanvittige besparelse, der var lagt op til. Det var in-
tet mindre end usagligt, at regeringen krævede besparelser i størrelsesordenen 15 procent af et samlet budget på 1,3 milliarder kro-
ner på baggrund af en rapport, som regeringen ikke ville offentliggøre, siger Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan.

27/11-2012 

10 Mio. skAL gørE UNgE 
kLAr TiL TEkNisk skoLE 

Industriens Fond skyder ti millioner kroner i 
projekt ”Nye Spor til Teknik”, som skal hjæl-
pe flere unge gennem en teknisk erhvervsud-
dannelse. Alt for mange unge dropper nem-
lig ud, fordi de mangler faglige kundskaber.

- Mange af dem, som i dag falder ud af 
uddannelserne, ville med et målrettet for-
beredende skoleforløb efter niende klas-
se have potentiale til at gennemføre, siger 
Mads Lebech, administrerende direktør i In-
dustriens Fond.

Projektet skal udvikle og afprøve undervis-
ningsforløb, der styrker de unge i overgangen 
fra folkeskole til erhvervsskole - i første om-
gang i samarbejde med blandt andre Korsør 
Produktionsskole.

Projektet fokuserer på de tekniske er-
hvervsuddannelser, fordi behovet for faglær-
te bliver stort i fremtiden.



26 uddannelsesbladet 12-12

kroNik

Af CFU’s forhandlingsudvalg
flemming Vinther, formand for offentligt ansattes organisationer, stat, Erik Jylling, formand for akademikernes Centralorganisation, 
Peter ibsen, formand for Co10, Anders bondo christensen, formand for lærernes Centralorganisation, rita claumarch bundgaard, 
næstformand i offentligt ansattes organisationer, stat

den oFFentlIGe sektor er under 
pres. Uanset hvad statsministeren 
hedder, er kravene til den offent-

lige sektor stigende. Sådan har det været 
i de sidste mange år, og den strammere 
økonomi kombineret med stadig flere krav 
fra borgerne betyder, at der er et stigende 
behov for nytænkning. Vi skal simpelthen 
være med til at skabe rammerne for, at op-
gaverne kan løses smartere.

Er aftaler og overenskomster så en del 
af løsningen – eller en del af problemet? 
For os er svaret indlysende.

allerede tIlbaGe I 2010 pegede Løn-
kommissionen på, at parterne på det offent-
lige område skulle foretage et serviceef-
tersyn bl.a. af de overenskomst- og afta-
lemæssige rammer, som netop skulle bi-
drage til en fremtidssikring og fornyelse af 
den offentlige sektor. På statens område 
aftalte vi ved OK11 at igangsætte det fæl-
les arbejde i  tro på, at vi kunne finde svar 
på udfordringerne. Nu foreligger resultatet. 
Den gode nyhed er, at vi på lange stræk er 
enige med Finansministeriet om udfordrin-
gerne. Den dårlige nyhed er, at Finansmi-
nisteriet lader til at glemme, at løsningerne 
findes i aftalesystemet og med de faglige 
organisationer som samarbejdspartnere. 

Vi tror på, at der er grobund for en endnu 
mere velfungerende og effektiv statslig 

sektor. Men det kræver et opgør med den 
øgede kontrol, centralisering og de stigende 
proceskrav, som i alt for høj grad præger 
hverdagen på de statslige arbejdspladser. 

Siden midt 90’erne har en hovedtanke 
i udviklingen af den statslige sektor været 
decentralisering af beslutningskompeten-
cen. Det er således decentraliseringstan-
kerne, der ligger bag introduktionen og ud-
viklingen af den lokale løndannelse, og det 
er også decentraliseringen, der er grundla-
get for ledelsesudviklingen i den statslige 
sektor. Tanken har været, at den enkelte ar-
bejdsplads skulle kunne udforme lokale løs-
ninger, der passer til dagligdagen på netop 
dén arbejdsplads, og som ikke er et diktat 
fra Slotsholmen. 

Erfaringerne viser desværre, at råderum-
met for de lokale beslutninger bliver stadig 
mere indskrænket, og at lokale løsninger 
i al for høj grad underkendes med henvis-
ning til centralt fastsatte ”styrings”regler. 

den stIGende koMPleksItet i opgave-
løsningen tilsiger, at kravene til den lokale 
leder og medarbejder i tiden fremover vil 
øges. Vi tror, at en yderligere decentralise-
ring af beslutningskompetencen vil under-
støtte opgaveløsningen i de mange situati-
oner, hvor der ikke kan angives argumenter 
– konkrete eller kulturelle – der taler imod. 
Men hvis vi skal lykkes med en yderligere 

decentralisering, kræver det, at flere for-
udsætninger opfyldes. Ellers fjerner vi ar-
bejdsglæden og skaber blot afmagt hos de 
lokale ledere og medarbejdere, der stadig 
er den vigtigste ressource på de statslige 
arbejdspladser.

Èn af forudsætningerne er, at vi skal have 
en langt stærkere dialog mellem ledere og 
medarbejdere, end det er tilfældet i dag. Dia-
logen er afgørende  for ledelsesprocessen, 
men vi ønsker ikke at begrænse ledelses-
rummet. Dialog skal således ikke forveks-
les med håndsoprækning, hver gang der 
skal træffes en beslutning. Men vi tror, at 
de rigtige beslutninger træffes, når med-
arbejderne involveres. Mange steder vil 
det kræve en kompetencemæssig oprust-
ning af medarbejderrepræsentanterne for 
at kunne matche ledelsessiden. Og det vil 
kræve en fortsat udvikling af den måde, vi 
uddanner offentlige ledere på.

En anden forudsætning er, at de stats-
lige styrelser og arbejdspladser får en reel 
mulighed for at anvende de lokale aftale-
muligheder, som allerede er i en stor del 
af vores aftaler i dag. Vi behøver ikke lave 
alt om. Vi kan begynde med at bruge no-
get af det, vi allerede har aftalt, men i den 
ånd, det var aftalt.

En øget decentralisering vil i sig selv 
medføre en forskel i den lokale opgave-
løsning og i de regler, der understøtter den. 

 
kan vi udvikle de statslige 
arbejdspladser

Sammen
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Men der er også behov for at udvide mulig-
heden for og anerkendelsen af, at medar-
bejdergrupper er forskellige og bliver mo-
tiveret af noget forskelligt. Den lokale løn-
dannelse er et glimrende eksempel. Hvis 
en eller flere medarbejdergrupper syste-
matisk ikke har en positiv tilgang til lokal 
løndannelse, det være sig på baggrund af 
erfaringer eller kulturel modvilje, risikerer 
vi, at forsøg på at gennemtvinge et indivi-
duelt baseret lønsystem i sig selv modvir-
ker udviklingen af arbejdspladsen i en po-
sitiv retning, fordi det bidrager til at farve 
det lokale samarbejde mellem ledelse og 
medarbejdere.

PÅ noGle arbeJdsPladser giver det god 
mening med et lønsystem, hvor man aftaler 
tillæg som individuelle tillæg til de medar-
bejdere, der løser opgaverne kvalificeret og 
effektivt. På andre arbejdspladser vil indivi-
duelle tillæg ikke give mening, idet medar-
bejdergruppen er homogen med identiske 
opgaver, og andre steder igen vil der være 
behov for et lønsystem, der understøtter en 
kollektiv opgaveløsning. Endelig er der ar-

bejdspladser, hvor både målsætninger og 
ledelseshierarki er af mere kompleks na-
tur, hvorfor det kan være mere komplice-
ret at fastslå, hvad der er værd at honorere. 

Detaljerede centralt aftalte regler mod-
virker i nogle situationer en fleksibel opga-
veløsning, mens det i andre situationer er 
oplagt mest effektivt. Verden er ikke sort 
eller hvid, og vi skal i fællesskab være bedre 
til at diskutere snitfladen fordomsfrit. Ideo-
logisk tågesnak til fordel for enten det ene 
eller det andet flytter ingenting. Og vi er helt 
på det rene med, at vi ikke i alle tilfælde har 
fundet den helt rette balance mellem hvad 
der reguleres detaljeret centralt, og hvad 
der bedst ville kunne aftales lokalt. 

Der kan også være lavthængende frugter 
i overenskomst- og aftalesystemet, som vil 
kunne bidrage til at lette administrationen. 
Ikke nødvendigvis klassiske forbedringer i 
overenskomstmæssig forstand men forbed-
ringer, som til fælles gavn for arbejdsgivere 
og medarbejdere kan forbedre og effektivi-
sere den offentlige sektor. Det statslige af-
talekompleks er således flere steder karak-
teriseret ved, at der er anvendt forskellige 

formuleringer til regulering af den samme 
rettighed. Der kan være mange historiske 
og reelle forklaringer på, at mindre medar-
bejdergrupper i staten har deres eget af-
talesæt. Tilbage står imidlertid, at antallet 
af aftaler mange steder gør den lokale ad-
ministration vanskelig og uigennemsigtig. 
Vi bør som parter aktivt arbejde for at ned-
bringe antallet af aftaler, så den lokale ad-
ministration lettes. 

serVICeeFtersynet Har PÅ mange må-
der illustreret en række udfordringer og 
dilemmaer, som de statslige arbejdsplad-
ser og vi som centrale overenskomstpar-
ter står overfor. Vi er klar til at drøfte løs-
ninger på udfordringerne, fordi det er vores 
faste overbevisning, at de bedste statslige 
arbejdspladser fås med dialog på alle ni-
veauer; både lokalt mellem medarbejdere 
og ledelse, men også mellem finansmini-
steren og os som centrale overenskomst-
parter, når vi sidder ved forhandlingsbordet 
i 2013 og fremover. Det vil vi godt minde fi-
nansministeren om.  *

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

Forsikringer er ikke en af dem. 
Så styr uden om de dyre forsikrings-
selskaber, 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.
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Man kan bruge 
sine penge på så 
mange fede ting…
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Løsningen kan ses på www.uddannelsesforbundet.dk

Positiv psykologi er ikke altid positiv
Du tænker altid positivt. Du har læst stakke 
af selvhjælpsbøger. Og du har være på kur-
ser i at udfolde dine potentialer. Alligevel er 
du ikke altid lykkelig.

Hvad gik galt? Sikkert ikke noget. Og du 
skal ikke nødvendgvis fortvivle af den grund.

I USA - hvor den positive psykologi 
stammer fra - er der i hvert fald en mod-
bølge i gang. Pessimister og realister er 
ved at få ordet.

- Måske har folk efterhånden opda-
get, at de ikke ser tilværelsen helt så klart, 

hvis de kun bruger de positive briller. Må-
ske har krisen fået os til at tænke os mere 
om. Den positive tankegang stammer fra 
fremskridtspositivismen og har sneget sig 
ind i vores dagligdag, når vi for eksempel 
går til forældremøder og bliver mødt af ud-
tryk som "anerkendende pædagogik" og 
"ressourceorienteret tilgang", siger Svend 
Brinkmann, der er professor i Kommunika-
tion og Psykologi ved Aalborg Universitet, 
og peger på MUS-samtaler som et andet 
godt eksempel.

- Først kommer alt det positive, og der-
efter bevæger samtalen sig videre til "ud-
viklingsområderne". Vi er så vant til forlø-
bet, at vi venter på "bomben" og lukker 
ørerne for rosen.

Professoren og flere af hans kolleger har 
længe ventet på en modreaktion, og nu er 
en anti-positiv psykologi "endelig" på vej. 
Nedture, kriser og sorg er nemlig en natur-
lig del af den samlede pakke. *

Kilde: b.dk
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Så er det igen tid til at leje en af Uddannelsesforbundets ferieboliger.

Løsningerne kan ses på www.uddannelsesforbundet.dk

SUDOKU LET SUDOKU SvÆr
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DEN vANSKELIGE 
SITUATION  

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

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

Erhvervsvejleder Erik baes befandt sig i et dilemma, da han under 
en generel vejledningssamtale skulle tage stilling til et lidt specielt 
efteruddannelsesønske

Skal borgeren eller 
samfundet i centrum?

Jobcenter Svendborg tilbyder alle kom-
munens borgere Åben Vejledning en 
gang om ugen. Ud over vejledning til 

ledige kan unge få gode råd om at komme 
ud på jobmarkedet for første gang, langtids-
syge kan få hjælp til at komme godt i gang 
igen, og andre kan få inspiration til et kar-
riereskift. Her mødte erhvervsvejleder Erik 
Baes for nylig en borger, som havde et spe-
cielt og meget konkret ønske.

Hvad gjorde situationen vanskelig?
- Det var en kvindelig folkeskolelærer i 
30’erne, som havde været uddannet i nogle 
år, men ikke havde haft arbejde et stykke tid. 
Ud over sin læreruddannelse var hun også 
uddannet inden for kinesiologi, og det ville 
hun gerne have et kursus i.
- I situationen skulle jeg forholde mig til 
hendes ønske som vejleder, og ikke som 
jobrådgiver, og jeg vidste ikke, hvad jeg 
skulle sige til hende. Hun har jo en ganske 
glimrende læreruddannelse, som hun må-
ske hellere skulle satse på frem for kine-

siologi, som man kun kan bruge som selv-
stændig. Omvendt var det hendes ønske-
job at blive kinesiolog.

Var du i tvivl om, hvordan du skulle løse 
situationen?
- Jeg kunne have bedt hende om at vente 
nogle måneder, til hun var berettiget til at 
komme i aktivering, men kurset blev afholdt 
kort efter vores samtale. Jeg var i tvivl om, 
hvilket signal jeg ville sende, hvis jeg sendte 
hende på kursus i noget, der var så perifert 
i forhold til det generelle arbejdsmarked. 
Rygtet om at man kunne komme til Åben 
Vejledning og så få penge til at komme på 
kursus kunne jo hurtigt spredes i byen. Var 
hun den rigtige at bruge pengene på, eller 
var der andre, som kunne have mere på-
trængende behov? Det er jo også et spørgs-
mål om at prioritere uddannelsesmidlerne.

Hvordan greb du situationen an?
- Jeg valgte at give hende kurset, blandt 
andet fordi vi i den nuværende jobsituation 

gerne vil have flere selvstændige. Jo flere, 
der skaber deres egne job, jo bedre. Og hun 
er stadig jobsøgende som folkeskolelærer, 
men jobmulighederne er ikke ret gode i vo-
res område i øjeblikket.

Talte du med nogen om din tvivl?
- Jeg talte med mine kolleger om det. Vi har 
et ugentligt møde, hvor vi kan tage tvivls-
spørgsmål op, så vi kan sikre en nogenlunde 
ensartet behandling af borgerne. Der var 
meget delte meninger; nogle af mine kol-
leger syntes, at jeg havde gjort det rigtige, 
mens andre mente, at det var en dårlig ide 
at give hende det kursus.

Ville du have løst situationen anderle-
des i dag?
- Jeg skulle have været mere opmærksom 
på, hvilken hat jeg havde på og så have sør-
get for at skille tingene ad. I første omgang 
skulle jeg have snakket mere generelt med 
hende om hendes situation i forhold til ar-
bejde og uddannelse og så have bedt hende 

{  Af signE Lukowski }
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vende tilbage, når hun havde tænk lidt mere 
over mulighederne. Så kunne vi have taget 
en egentlig jobrådgivningssamtale og lagt 
en konkret plan for hende. Men det ville 
have taget mere tid, og hvor meget tid har 
vi egentlig til hver borger? Så jeg valgte at 
handle på det med det samme.

Hvad har du lært af situationen?
- Jeg er blevet meget opmærksom på det 
krydspres, der ligger mellem på den ene 
side at være vejleder og på den anden side 
at være jobrådgiver. Som arbejdsmarkedet 
ser ud nu, er det vanskeligt at forholde sig 
til folks ønskejob, for man er jo forpligtet til 
at søge de job, der er. Og ønskejobbene er 
der måske ikke så mange af i øjeblikket. 
Som vejleder ser jeg derfor på den enkeltes 

situation og forsøger at få vedkommende 
til at tænke lidt bredere i forhold til uddan-
nelse og jobsøgning.

- Som jobrådgiver skal jeg være anderle-
des målrettet, for samtalen skal helst ende 
med en konkret aftale om for eksempel 
uddannelse. Jeg har en regelsamling, som 
jeg skal følge, og den sætter rammerne for, 
hvad jeg kan tilbyde den enkelte borger. Der 
opstår et modsætningsforhold, hvor jeg på 
den ene side skal tage hensyn til den en-
keltes situation, ønsker og muligheder og 
på den anden side skal følge en lovgivning, 
som ikke har den enkeltes, men samfun-
dets bedste for øje. Disse to faktorer spil-
ler ofte ikke sammen - eller de går i hver 
sin retning. Det er et dilemma, som jeg er 
blevet mere bevidst om. *

Har du  
også været i en  

vanskelig situation?

Har du været i en vanskelig situation i dit  

arbejde? Ved at fortælle om, hvordan du løste 

 problemet, kan du hjælpe kolleger, der kommer  

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

eller hvis det viste sig, at løsningen ikke var den  

rigtige, så finder vi en person – en ekspert –  

der kan komme med gode råd.

Har du lyst til at fortælle om et problem eller  

en vanskelig situation, så send et par linjer 

til blad@uddannelsesforbundet.dk,  

så ringer vi dig op (husk navn  

og telefonnummer).

Tilmeld dig allerede i dag på ftf-a.dk 
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Hvem står klar med penge, sparring 
og rådgivning, hvis du mister jobbet?

Sms* 
uddannelse 
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1. Koster en liter blyfri benzin 95 oktan 
mere end 13 kroner hos Shell den 30. 
november 2012?  NEJ

Her gættede flest forkert. Næsten fire ud af 
fem havde regnet med, at benzinen kostede 
mere end 13 kroner den 30. november. Men 
den var heller ikke nem, for prisen har væ-
ret over 13 kroner i lange perioder af 2012.

2. Bliver der introduceret fastforrentede 
realkreditlån på 3 % inden 1. december 
2012?  JA

Her var deltagerne mest delt: 51 procent ja, 
49 procent nej.

3. Får et ministerium ny minister inden 30. 
november 2012?  JA

Hele tre ministerier fik ny minister i forbin-
delse med formandsskiftet i SF: Annette Lilja 
Vilhelmsen blev erhvervs- og vækstminister 
i stedet for Ole Christian Liep Sohn, og Hol-
ger Kirkholm Nielsen blev skatteminister i 
stedet for Thor Möger Pedersen.

4. Er Peter Loft departementschef i Skatte-
ministeriet den 30. november 2012? NEJ

Peter Loft blev fyret på grund af sin - endnu 
ikke helt afklarede - rolle i sagen om Ste-
phen Kinnocks/Helle Thorning-Schmidts 
skatteforhold.

5. Får Danmark mindst tre guldmedaljer 
ved OL i London?  NEJ

Men med to guld-, fire sølv- og tre bronze-
medaljer blev det alligevel den bedste dan-
ske medaljehøst siden OL i 1948, der i øv-
rigt også blev holdt i London.

6. Vinder det danske fodboldlandshold 
(herrer) mindst én kamp ved EM i Ukra-
ine og Polen?  JA
Danmark overraskede alt og alle ved at slå 
Holland 1-0 - dog ikke Uddannelsesbladets 

læsere. Om det skyldes håb, patriotisme el-
ler dygtig analyse, ved vi ikke, men hele 82 
procent havde sagt ja her.

7. Bliver der fremsat lovforslag om en fleks-
uddannelse til unge inden 30. november 
2012?  NEJ

Til gengæld har regeringen annonceret, 
at den vil foreslå en fleksuddannelse for 
voksne i 2013.

8. Den 1. december 2011 var der 164.300 
ledige ifølge seneste tal fra Danmarks Sta-
tistik. Det svarer til 6,2 procent. Er tallet 
højere den 1. december 2012?  JA

Men der skulle målfoto til. Ledigheden er 
nu 165.500 eller 6,3 procent. Siden februar 
2010 har ledighedstallet været ret stabilt: 
mellem 6,1 og 6,4 procent.

9. Er Grækenland med i eurozonen den 
30. november 2012?  JA

10. Bliver der udskrevet folkeafstemning 
om et eller flere EU-spørgsmål inden den 
1. december 2012 (fx om europagt eller 
forbehold)?  NEJ

11. Den engelske dronning Elisabeth II 
har 60 års jubilæum som regent den 6. 
februar 2012. Træder hun tilbage inden 1. 
december 2012?  NEJ

Og hun ser ud til at trives bedre end nogen-
sinde - i hvert fald smiler hun oftere i offent-
ligheden. Ni ud af ti havde da også regnet 
med, at hun blev på tronen.

12. Bliver USA’s præsident Barack Obama 
genvalgt ved præsidentvalget i november 
2012?  JA

Måske blev han reddet på målstregen af en 
orkan kaldet Sandy, men ni ud af ti læsere 
havde nu spået ham fire år mere.

Uddannelsesbladets  

    Årsquiz {  Af LucAs VAgn EngELL }

Sådan 
gik det
Tredje gang var lykkens gang. Den aller-
første tipskupon, vi talte op i år, havde 13 
rigtige. Og det er første gang i de tre år, 
Uddannelsesbladet har lavet en årsquiz, 
at en læser har ramt rigtigt hele vejen.

Så vi iler med både et anerkendende 
buk og et stort til lykke til produktions-
skolelærer Per Nielsen fra Glostrup Pro-
duktionshøjskole.

Og Per Nielsen er en suveræn vin-
der. Der var hverken 12'ere eller 11'ere 
denne gang. Til gengæld har en hel del 
ramt 10 rigtige.

Det spørgsmål, der drillede flest, var 
det allerførste, nemlig det om benzinpri-
sen. Næsten fire ud af fem havde reg-
net med, at en liter benzin - blyfri 95 ok-
tan - ville koste mere end 13 kroner den 
30. november. Det gjorde den ikke. Men 
ret skal være ret: prisen har været over 
13 kroner i store dele af året.

To spørgsmål var til gengæld meget 
lette for dette blads læsere. I hvert fald 
havde godt 91 procent forudset, at både 
den engelske dronning og den amerikan-
ske præsident ville blive på henholdsvis 
tronen og i det ovale værelse.

Som skrevet har vi en klar vinder, og 
præmien - seks flasker rødvin - er på vej 
til Glostrup.

I øvrigt er "gennemsnitskarakteren" 
hævet denne gang. Om det er, fordi læ-
serne er ved at få mere øvelse i denne di-
sciplin, eller om spørgsmålene blot var let-
tere at spå om, melder historien dog ikke 
noget om. Men langt de fleste havde fra 
syv til ti rigtige, og laveste score var seks.

Svar på de 13 spørgsmål fra sidste år 
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Navn:

Adresse:

Tlf.:

E-mail:

Skole/arbejdsplads:

Du kan svare via hjemmesiden – uddannelsesforbundet.dk – klik på ”Uddannelsesbladets 
Årsquiz 2013” – senest søndag den 6. januar 2013 eller indsende kuponen, så vi har den se-
nest mandag den 7. januar 2013. Husk navn og adresse.

13. Giver The Rolling Stones koncert i 
Danmark i forbindelse med gruppens 50 
års jubilæum i 2012?  NEJ

Det blev kun til London og New York i no-
vember, men rygterne svirrer om en stor 
turné til næste år.

Vi takker de mange læsere, der deltog i spø-
gen. Vi gentager den med 13 nye spørgs-
mål om stort og småt i 2013. Så leg med 
og gæt. Vi blander os stadig ikke i, om du 
vinder, fordi du er god til at spå, god til at 
analysere dig frem til udviklingen eller bare 
er mere heldig end de fleste.

Sådan er du med
Gå ind på uddannelsesforbundet.dk og klik 
på ”Uddannelsesbladets Årsquiz 2013”, så 
kan du klikke dine 13 svar.

Du kan også bruge kuponen her på si-
den. Sæt dine 13 krydser, skriv dit navn 
og adresse, riv siden ud og send den i en 
kuvert til

Uddannelsesbladets Årsquiz 2013
Nørre Farimagsgade 15
1364 København K

så vi har den senest mandag den 7. januar 
2013. Kuverterne bliver låst inde og først ta-
get frem og åbnet, efter 15. november 2013.

Det kan du vinde
Den, der har flest rigtige svar, vinder. Hvis 
flere står lige, trækker vi lod om, hvem der 
skal have præmien, mens alle kan dele æren. 
Præmien er seks flasker rødvin.

Alle læsere af Uddannelsesbladet kan del-
tage. Og gruppeeksamen er tilladt, så hvis I 
er flere kolleger, der gerne vil svare sammen 
– og dele præmien – så er det helt i orden.

God fornøjelse!

Spørgsmål Ja Nej

1 Bliver SAS solgt til et eller flere udenlandske flyselskab(er)??

2 Er Henrik Sass Larsen minister den 15. november 2013??

3
Bliver der konflikt på et eller flere af Uddannelsesforbundets områder i for-
bindelse med overenskomstforhandlingerne i 2013?

4
Får mindst to skoleformer under Uddannelsesforbundet nye arbejdstidsreg-
ler i forlængelse af overenskomstfornyelserne i 2013?

5 Er der mindst fem selvstændige AMU-centre den 15. november 2013?

6
Beslutter Folketinget inden den 15. november 2013 at gøre folkeskolerne til 
selvejende institutioner?

7
Den 1. november 2012 havde Uddannelsesforbundet 10.171 medlemmer. Er 
tallet højere den 1. november 2013?

8
Bliver det besluttet at iværksætte en undersøgelse af det politiske forløb 
forud for bankpakke II?

9
Vinder Caroline Wozniacki sin første Grand Slam-turnering inden 15. no-
vember 2013?

10 Kvalificerer fodboldlandsholdet (herrer) sig til VM i Brasilien?

11 Bliver den danske spillefilm "En kongelig affære" nomineret til en Oscar?

12 Bliver juni 2013 varmere end gennemsnittet for juni måned (14,3 grader)?

13
Indgår fagforbundet 3F overenskomst med Restaurant Vejlegården i Vejle 
inden den 15. november 2013?

Hvad sker der i 2013?

✂
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 Danske drømme
Af Lisbet Skjerbæk Winther og Thomas 
Abraham Nielsen. Alfabeta 2012. 112 s. 
235 kr.

  

I den klassiske sprogundervisning er skriftspro-
get i højsædet. Skriften anses som sprogets 
sande repræsentation.

Det er fortid på de fleste sprogcentre, og ti-
dens tendenser peger nu mod det talte sprog og 
interaktion. Således også i undervisningsmate-
rialet Danske drømme, der retter sig mod dan-
skuddannelsens sidste moduler. Materialet be-
står af en bog og tilhørende lyd-cd med oplæs-
ninger af bogens noveller og lytteøvelser. No-
vellerne er centrale. Her er tale om skønlitteræ-
re tekster af prominente danske forfattere som 
bl.a. Ida Jessen, Dan Turèll og Bjarne Reuter.

Der er valgt en novelle for hvert af bogens 
seks emner, og den litterære dimension spiller 
dermed en væsentlig rolle i arbejdet med em-
ner som identitet, drømme, kriminalitet o.a. Lit-
teraturen forventes således at udgøre et fælles 
udgangspunkt, hvor alle kan være med. Dette 
kan dog problematiseres, da litterær tekstana-
lyse langt fra er hvermandseje, og skønlittera-
tur ikke for alle udgør et naturligt udgangspunkt 
for samtale. En analysemodel bagerst i bogen 
søger dog at rode bod på dette.

Som antydet er samtalen og det talte sprog 
et andet væsentligt element. Her har materia-
let en klar force. Med et afsnit af komediese-
rien Klovn sættes fokus på det talte sprog og 
dets specielle træk: småord, ”forkert” sætnings-
struktur, gentagelser osv. Det er opløftende at 
se et materiale, der i den grad bruger auten-
tisk talt sprog til dette. Kun kan det undre, at 
det autentiske materiale ikke er videreført i bo-
gens faktabaserede tekster, når nu målgrup-
pen er DU 3 slut.

Hvor tekstvalget til dels er autentisk, er op-
gaverne det ikke. Der lægges ofte op til gruppe-
arbejde, men af typen: diskuter, sammenlign, lav 
en dialog sammen. Kommunikationen er med 
andre ord ikke en nødvendighed for at løse op-
gaven, men kun et behov hos den kursist, der 
enten bliver fanget af emnet eller formår at be-
tragte kommunikationen som ren sprogtilegnel-

se. Undtagelser herfra er to dictogloss-øvelser, 
som med deres langt over 200 ord dog mere 
får karakter af fælles fristil end rekonstruktion.

Et bemærkelsesværdigt fravær i Danske 
drømme antydes af titlen selv. Materialet virker 
systematisk støvsuget for alt, hvad der ligger 
uden for landets grænser. En enkelt fransk-dan-
sker har sneget sig ind i en lytteøvelse. Og en 
række sammenlign-med-dit-hjemland-øvelser 
- som glimrende bringer kursisternes erfarin-
ger i spil - er eneste ikke-danske indslag. Em-
net om identitet undgår endog på mirakuløs vis 
at inddrage kursisternes egen identitets-limbo. 
I arbejdet med PH’s revyvise Man binder os på 
Mund og Haand forpasses ligeledes en oplagt 
henvisning til den danskbaserede hip-hop-grup-
pe Outlandish’s nyfortolkning.

Afslutningsvis skal bogens fokus på det talte 
sprog dog igen fremhæves. Desuden kan næv-
nes gode udtaleøvelser og et vigtigt fokus på 
læseteknik. En god finte i skriveøvelserne, hvor 
den sidste sætning er givet, tvinger til planlæg-
ning af teksten, før man går i gang. Alt sammen 
gode ting som dog ikke får denne anmelder til 
at se i gennem fingre med materialets mangler.

Martin Krabbe Trolle

 Mellem ordene. Kommunikation i 
professionel praksis
Af Per Jensen & Inger Ulleberg. Klim 2012. 
339 s. 299 kr.

  

Hvad er der nu galt i, at man som lærer eller vej-
leder møder en borger med et imødekommen-
de, positivt sprog og et venligt smil, selv om ved-
kommende borger virker aggressiv til et møde?

I stedet for, at man som lærer siger: ”Så-
dan skal du ikke tale til mig”, siger man: ”Hvad 
er der sket?” – samtidig med at man læner sig 
interesseret frem mod den aggressive borger.

Dette eksempel er hentet fra Mellem orde-
ne, og der er selvfølgelig intet galt i at møde bor-
geren på en imødekommende, ordentlig måde 
– tværtimod. Men problemet er, at bogens præ-
mis lyder: Man skal professionalisere den fag-
lige samtale ved at bruge en positiv, systemisk 
og konstruktivistisk metode.

Teoretikeren (som forfatterne især læner sig 
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kUrser, MØder Mv. 

To kurser:

1) Ungdomsuddannelserne og 
diagnoserne

Ungdomsuddannelserne møder ungdoms-
psykiatrien og specialpædagogikken - hvor-
dan får vi det bedste frem hos hinanden?
Kurset fokuserer bl.a. ADHD og Aspergers 
syndrom, samspil arv-miljø, specialpædago-
giske erfaringer, hvad medicin kan, pæda-
gogen som mentor, pædagogens og psykia-
terens opgaver samt henvisningsveje.

Tid: 4.-5. februar 2013
Sted: Hotel Svendborg i Svendborg
Tilmelding: Senest 9. januar 2013

Fælles for begge kurser
Kursusform: Oplæg, filmklip og gruppediskussioner
Målgruppe: Undervisere, ledere m.fl. fra ungdomsuddannelserne
Undervisere: Overlæge Torben Isager, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri
Socialpædagog og lærer Liselotte Rask, pædagogisk konsulent ved STU-uddannelsen
Pris pr. kursus: 4.500 kr. inkl. forplejning og enkeltværelse
Program, tilmelding mv.: www.uddannelsesforbundet.dk

2) Ungdomsuddannelserne og 
diagnoserne - i praksis

Med fokus på konkret anvendelige pæda-
gogiske metoder i den daglige undervisning 
af elever med en diagnose henvender det-
te kursus sig til dig, der har været på "Ung-
domsuddannelserne og diagnoserne" og til 
dig, som ønsker at få specialviden inden for 
dette område.

Tid: 5.-6. marts 2013

Sted: Comwell Grand Park, Korsør

Tilmelding: Senest 20. januar 2013

op ad) bag denne præmis hedder Gregory Ba-
teson, og han var en social naturvidenskabs-
mand fra 1900-tallet. Han koblede sine studier 
af det naturvidenskabelige med sociale studier 
og udviklede bl.a. læringsteorier, som bygger på, 
at vi som en del af naturen er i et økologisk sy-
stem. Meningen er for Bateson ikke at tænke 
så meget over, hvad indholdet i verden er eller 
kan være. Nej, meningen opstår ved at tænke 
over, hvordan vi med kommunikation indgår i 
forskellige (økologiske) systemer.

Kæden falder af i denne bog (og derfor kan 
den kun tildeles to stjerner), fordi forfatterne 
ikke gør opmærksom på, at der findes andre 
forskere, som arbejder ud fra en helt ander-
ledes præmis end den om professionalisering 
af den faglige samtale via en positiv, systemisk 
og konstruktivistisk metode. Fx taler forskerne 
Goodson og Hargreaves om, at man måske slet 
ikke skal/kan arbejde ”professionelt” - i gængs 
betydning - med det mellemmenneskelige, fordi 
lærerne ikke som fx lægerne er del af en tek-
nisk, instrumentel kultur, hvor man baserer sig 
på eksplicit viden og entydige handleanvisnin-
ger (Katrin Hjort: De professionelle – forskning 
i professioner og professionsuddannelser).

Det kan indebære tab af ægte erfaringsba-
seret viden, tab af tillid og af autenticitet og sim-
pelthen indebære en farlig rutinisering af den 
demokratiske samtale – hvis man vægter in-
strumentalt dokumenterbare teknikker til sam-
taler mellem mennesker. 

I Mellem ordene plæderes for, at den vigtig-
ste del af kommunikationen ikke er i selve or-
dene – men mellem ordene. Derfor kan det vir-
ke paradoksalt, at forfatterne ikke gør mere ud 
af at diskutere de iboende holdninger, som er 
selve grundlaget for den ellers fantastisk godt 
opbyggede bog.

Bogen er henvendt til alle, der beskæftiger sig 
med en faglig praksis, hvor samtaler med menne-
sker er i forgrunden, og den er opdelt i tre dele: 
1) Relationsperspektivet, 2) Kommunikationste-
ori og 3) Kommunikation i professionel praksis. 
De tre dele er underopdelt i 18 kapitler, som alle 
bliver opsummeret på en tydelig og overskue-
lig måde. Undervejs er meget informative fakta-
bokse, invitationer til eftertanke samt illustreren-
de tegninger, fotos og tabeller. Alt i alt en over-
måde tilgængelig fagbog, der favner bredt, og 

som derfor også fortjener to stjerner.
Så meget desto mere fatalt er det imidler-

tid, at det ikke diskuteres, hvilke konsekvenser 
det kan have, at den positive, systemiske tan-
kegang vinder mere og mere indpas i alle dele 
af undervisningsverdenen (og faktisk i hele det 
danske samfund).

Rasmus Willig (RUC-forsker i ”Kritikkens in-
frastruktur”) har i flere offentlige indlæg kaldt 
denne positive tilgang for ”positivitetsfascis-
me”, fordi den bliver brugt i et managementper-
spektiv, som oprindeligt havde til formål at ska-
be mere positivitet og glæde i samfundet, men 
som viser sig snarere at skabe så megen fru-
stration, at det tit kammer over i stress.

Undersøgelser viser, at offentligt ansatte 
ikke tør kritisere den om-sig-gribende ”profes-
sionalisering” med dokumenterbare, teknokra-
tiske informationsskemaer om borgerne. Man 
smiler, er positiv og ”holder kæft”. Men det fø-
rer måske slet ikke til ægte demokratisk kvali-
tet primært at forholde sig til, hvordan sprogli-
ge, metodiske systemer kan bruges og udnyt-
tes i mødet med borgerne?

Så måske er det nu på tide at tørre det enty-
digt positive og noget stivnede smil af og finde 
modet frem til kritisk at diskutere, hvad indhol-
det i og formålet med vores arbejde skal være?

Lærke Grandjean

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

P.t. mangler vi ikke mindst  
anmeldere til fremmedsprog.

vi kan desværre ikke betale  
for indsatsen, men du får lov  
at beholde de tilsendte bøger mv.

Skriv et par linjer til  
blad@uddannelsesforbundet.dk

Bliv anmelder
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stilliNger

Satserne for grundkontingent og suppleringskontingent til 
Uddannelsesforbundet er per 1. januar 2013:

Grundkontingent fuldtid 424 kr. per måned
Grundkontingent deltid 212 kr. per måned
Grundkontingent ledig 212 kr. per måned
Grundkontingent dimittend 212 kr. per måned
Grundkontingent særlig 192 kr. per kvartal
Grundkontingent senior (1) 69 kr. per kvartal
Grundkontingent senior (2) 21 kr. per kvartal

Suppleringskontingent fuldtid 85 kr. per måned
Suppleringskontingent deltid 42,50 kr. per måned

(1) seniorer med efterløn, tjenestemandspension, overenskomstbaseret pension eller lignende.
(2) seniorer med kun folkepension og ATP.

Kontingenter til Uddannelsesforbundet
fra 1. januar 2013

Kontingentet reguleres hvert 
år den 1. januar efter netto-
prisindekset per 1. oktober det 
foregående år. Nettoprisindek-
set var 128,3 i oktober 2011 
og 130,7 i oktober 2012.

Ud over grundkontingent og 
suppleringskontingent opkræ-
ves forskellige forenings- og 
sektionskontingenter, gruppe-
kontingenter og kontingenter 
til faglige sammenslutninger. 
De satser fastsættes af de re-
spektive generalforsamlinger.

www.eucsj.dk

Jagtvej 2 | 4700 Næstved | eucsj@eucsj.dk

EU
C
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          tlf: 55 75 33 00 • w
w

w
.eucsj.dk

Faglærer til tømrerfaget
EUC Sjælland søger en

Er du bygningskonstruktør eller bygningsingeniør?
Du vil blive en del af Bygge og anlæg 
på EUC Sjælland, hvor engagerede 
og kompetente kollegaer vil byde  
dig velkommen i deres team. 

Tonen er uformel, og der lægges  
vægt på at dele viden og at have et 
godt samarbejde.  

Dine kvalifikationer skal indebære at 
du har et tømrer svendebrev, med 
overbygning som bygningskonstruktør/
bygningsingeniør. Som person er du 
fagligt og personligt velfunderet og  
ambitiøs, samt forstår at udvikle,  
motivere og undervise unge mennesker. 

Vi forventer du har eller erhverver  
en pædagogisk uddannelse. 

Vi tilbyder: 
• Gode kollegaer og godt arbejdsmiljø
• Et spændende og selvstændigt job med  
 masser af faglig og personlig udvikling
• En afvekslende hverdag med stor  
 mulighed for indflydelse på eget job
• Ny løn og pensionsordning

Tiltrædelse: Snarest muligt 
Ansøgningsfrist: 11. januar 2013

Læs hele stillingsopslaget på  
www.eucsj.dk/ledige-stillinger.aspx



uddannelsesbladet 12-12 37

fagligt aktUelt Af ErLing kurE & AnnE-MAriE boELt, konsuLEntEr i uDDAnnELsEsforbunDEt

reform af fleksjob og førtidspension

Fleksjob
Der kommer to væsentlige ændringer: 
Fleksjob bliver midlertidige, og tilskuddet 
bliver ændret.
Hvis man er ansat i fleksjob i dag, får re-
formen ikke konsekvenser i det nuværende 
ansættelsesforhold, og arbejdsgiveren får 
det samme tilskud til lønnen som hidtil. Hvis 
man skifter fleksjob/ansættelsesforhold ef-
ter den 1. januar 2013, bliver man omfattet 
af den nye fleksjobordning.
Det samme gælder, hvis man bliver bevilget 
et fleksjob efter 1. januar 2013.

Midlertidige fleksjob
Hvis man skifter fleksjob efter den 1. januar 
2013, kommer man på den nye ordning. Så 
vil man fremover kun kunne få tildelt et fleks-
job i op til fem år ad gangen. Når de fem år 
udløber, vurderer jobcentret, om man fort-
sat er berettiget til et fleksjob. Er man det, 
kan man blive i det samme fleksjob.
Dog er der en undtagelse for personer, der 
er fyldt 40 år. For dem bevilger jobcentret 
efter det første fleksjob et permanent fleks-
job, hvis jobcentret vurderer, at arbejdsev-
nen fortsat er nedsat i et sådant omfang, 
at det ikke er muligt at opnå beskæftigelse 
på det ordinære arbejdsmarked.

Fastholdelsesfleksjob
Man kan først blive ansat i et fleksjob på sin 
hidtidige arbejdsplads, når man har været 
ansat på arbejdspladsen i mindst 12 må-
neder under overenskomstens sociale ka-
pitler. Det betyder, at arbejdsgiveren skal 
kunne dokumentere, at der er gjort et re-
elt forsøg på at skabe et ustøttet job efter 
de sociale kapitler. Det gælder dog ikke, 
hvis den ansatte har været udsat for akut 
opstået skade eller sygdom, og hvis det er 

åbenbart formålsløst at gennemføre for-
anstaltninger med henblik på job efter det 
sociale kapitel.

Økonomi
Arbejdsgiveren betaler løn til den ansatte 
i fleksjob for det arbejde, der bliver udført. 
Lønnen suppleres med et løntilskud fra 
kommunen til fleksjobberen.
Når en virksomhed opretter et fleksjob skal 
jobcentret vurdere den ansattes arbejds-
evne, herunder hvor mange timer perso-
nen kan arbejde og hvor intensivt. Lønnen 
fastsættes efter gældende overenskomst 
og den ansattes arbejdsevne.
Bopælskommunens tilskud til personer i 
fleksjob kan udgøre op til cirka 16.700 kro-
ner om måneden, heraf går fem procent til 
pension. Tilskuddet reguleres efter lønnen:
•	 For	de	første	13.000	kroner	per	måned		
 før skat nedsættes tilskuddet med 30  
 procent.
•	 For	løn	derover	nedsættes	tilskuddet	med	
 55 procent.
•	 Tilskuddet	falder	helt	væk	ved	løn	på	cirka	
 36.400 kroner og derover.
Fleksløntilskud og løn udbetalt af arbejdsgi-
veren kan tilsammen højst udgøre et beløb 
der svarer til den løn, der udbetales for an-
sættelse på fuld tid i den pågældende stilling.

Førtidspension
Personer under 40 år skal som udgangs-
punkt ikke have førtidspension, men res-
sourceforløb. En person i ressourceforløb 
skal have en gennemgående og koordine-
rende sagsbehandler, som er ansvarlig for, 
at indsatsen foregår som planlagt.
I alle kommuner bliver der oprettet rehabili-
teringsteam, der står for ressourceforløbet. 
De skal sørge for, at personer med kom-

plekse problemer får en helhedsorienteret 
og tværfaglig indsats. Et ressourceforløb 
kan vare i op til fem år ad gangen.
Man kan ikke få førtidspension, før det er 
klart dokumenteret, at alle muligheder for 
fodfæste på arbejdsmarkedet er udtømte.

Økonomi
Under ressourceforløbet  får alle samme 
ydelse, som de modtog, inden de startede 
i forløbet. Det vil sige, at hvis man for ek-
sempel fik kontanthjælp inden ressourcefor-
løbet, fortsætter man med at få en ydelse, 
der svarer til kontanthjælpen.

BERLIN-
SPECIALISTEN

Danmarks førende i
grupperejser

til Berlin

Kombinerer studietur og
undervisning

Opgaver og idéoplæg

Tlf. 8646 1060
berlin@email.dk

www.berlinspecialisten.dk

NU OGSÅ BILLIGE TURE
TIL FLENSBURG OG

HAMBURG

Den 1. januar 2013 træder en ny lov om fleksjob og førtidspension i kraft. Det 
betyder forandringer både i forhold til visitation, bevilling og økonomi, som vi 
beskriver i hovedtræk.
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Husk 
hjertet i 

undervis-
ningen:

Hold 
af 
dine 
elever
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hun havde mødt i sine 14 år på forskellige 
erhvervsuddannelser. Det samme gentog 
sig med mit næste hold.

Hvad gjorde indtryk på dig ved forløbet?
- At se modvilje blive forandret til oprigtig 
glæde ved undervisningen. Det greb mig 
om hjertet at se, hvilket fagligt engage-
ment venlighed og respekt kunne vække. 
En af mine kæpheste er, at man hele tiden 
skal tale til det største i eleven. Hvis bare 
der var lidt ro i klassen, sagde jeg: ”Hvor er 
I seje, at I bare sidder der og arbejder. Jeg 
er meget imponeret.”

- I starten svarede de: ”Tror du, vi er 
børn?!” Men efter lidt tid begyndte de at 
sige ting som: ”Ja, men det er jo også, fordi 
du er sådan en god dansklærer.” Et af mine 
stærkeste budskaber er, at man skal blive 
ved med at rose og anerkende. Det tager 
tid at opbygge tillid og respekt.

- Det gjorde også indtryk, at de havde 
lidt så mange nederlag i skolen. Reelt var 
der kun en af dem, der ville være smed. Alle 
andre var der, fordi de ikke følte, de kunne 
realisere deres virkelige drøm om at blive 
skolelærer, politibetjent etc. Deres syn på 
dansk var, at det handlede om at bruge en 
analysemodel, som de ikke forstod, og at 
læreren ud fra modellen ville have et svar, 
som de ikke kunne finde ud af at give. Jeg 
skrottede alle modeller og opfordrede dem 
i stedet til at mærke sig selv. Jeg var nys-
gerrig efter, hvad der foregik i dem – og så 
begyndte de at kunne reflektere.

Hvad vil det sige at holde af sine elever?
- At have en oprigtig nysgerrighed efter, 
hvad der gemmer sig bag overfladen. Og 
forvente, at der helt sikkert gemmer sig no-
get fint og godt i hver og en af dem. Samti-
dig lader man være med at bebrejde. Man 
forstår, at de gør det så godt, de kan.
- Jeg havde for eksempel en elev, der kon-
sekvent kom for sent. Da vi skulle se Pelle 
Erobreren som film, kom han daskende 20 
minutter inde i filmen. Da vældede irritatio-

nen op i mig, men jeg nåede at bremse mig 
selv, før jeg fik sagt ting som: ”Du må altså 
gerne komme til tiden.” Det har han hørt 
masser af gange i sit 20-årige liv, og det 
har ikke hjulpet. Jeg ventede med at rea-
gere, til jeg følte mig rolig, og i stedet for at 
bebrejde, genfortalte jeg lige venligt, hvad 
han var gået glip af. Resten af forløbet kom 
han for sent én gang – hvor han undskyldte 
– ellers kom han aldrig mere for sent. Når 
man mærker, at et andet menneske tror på 
en, har man ikke lyst til at svigte den tillid.

Er man som lærer ikke nødt til at slå i 
bordet engang imellem?
- Hvis målet er at få unge til at engagere 
sig, er det en rigtig dårlig strategi. Man skal 
som lærer tage lederskabet, men man skal 
styre sit temperament. Selvfølgelig kan man 
komme til at reagere utilsigtet, og så siger 
man bare undskyld. Man må hele tiden se 
på: For hvis skyld underviser jeg?

Hvordan underviser man unge, der har 
lidt mange nederlag?
- Med et fagligt indhold, der er tilpasset og 
samtidig udfordrer. Da jeg skulle under-
vise smedelærlingene, rådede en kollega 
mig til at lade dem analysere popsange og 
det halvpornografiske mandeblad M! Det, 
syntes jeg, ville være en menneskelig fal-
literklæring. Jeg valgte i stedet verdenslit-
teratur, som ikke lå lige til højrebenet. Jeg 
læste højt, og det, syntes de, var fedt! Jeg 
droppede alle røde streger – både bogsta-
veligt og i overført betydning. Der må være 
et vist niveau af selvværd, før man begyn-
der at tale om det, der kunne være bedre. 
Og så er der rigtig meget negativ adfærd, 
man godt kan ignorere og i stedet koncen-
trere sig om at nære det positive. Er der ikke 
noget fagligt, der er værd at anerkende, er 
der altid noget menneskeligt: ”Den bluse, 
du har på, hvad er det nu for en fodbold-
klub, den repræsenterer?” Mennesker er 
ikke hjerner på en pind! Der skal skabes 
en relation! *

{  Af tinE sEibæk -  foto: MikkEL ØstErgAArD }

Hvis du tror på 
det største i dine 
elever, baner du 
vejen for, at alt det 
fine, de har indeni, 
kan folde sig ud, 
mener Louise 
klinge nielsen. 

Det var en gruppe unge smedelær-
linge, der gjorde, at hun ændrede 
retning i livet.

Louise Klinge Nielsen er cand.mag. i 
dansk og filosofi og skriver ph.d. om læ-
rer/elev-relationen. For få år siden var hun 
dansklærer på en smedeuddannelse og det, 
hun oplevede der, gjorde så stort et indtryk, 
at hun skrev kandidatafhandling om det.

Planen var, at hun efter endt uddannelse 
skulle være gymnasielærer. Men oplevel-
sen betød, at hun besluttede sig for at vie 
sit liv til at styrke læreres opmærksomhed 
på betydningen af at holde af de elever, de 
omgås. Noget, hun også holder kurser om 
gennem sit firma Hold Af.

Hvad skete der?
- Jeg mødte en flok skoletrætte unge mænd, 
der brugte timerne på at sms'e, glo porno 
og spille World of Warcraft. Jeg blev ved 
med at møde dem med tillid og respekt - 
og skældte dem ikke ud en eneste gang. 
På kun ti uger lykkedes det at forandre fy-
renes holdning til dansk fra at være dybt af-
visende til det modsatte. Timerne var fyldt 
med engagement – de unge mænd reflek-
terede over FN's menneskerettighedser-
klæring og blev vilde med at skrive stile. 
Til eksamen fik de højere karakterer end 
vanligt, og de blev af censor beskrevet som 
de elever med den største reflektionsevne, 



DU 2

ZOOM er et komplet og visuelt begyndermateriale 
til DU 2 med fokus på, at kursisterne hurtigt kom‑
mer i gang med at bruge sproget aktivt og 
funktionelt.

ZOOM består af: 
• Masser af spændende opgaver, der lægger 
 op til holdarbejde, pararbejde og individuelt 
 arbejde med fokus på mundtlighed
• Lille roman, Kæreste – nej tak, med 
 tilhørende opgaver
• Hjemmeside: zoom.alfabetaforlag.dk, 
	 med	indtalte	dialoger	fra	filmene,	lytteøvelser	
 til bogen, den indtalte roman samt opgaver 
 til romanen
•	 Lærer-dvd	med	10	korte	film.

Med ZOOM	kan	der	laves	differentieret	under-
visning med ét grundbogsmateriale. Hvert kapitel
har sin dobbeltgænger på et højere niveau, og
kursister med forskellig progression kan derfor
tilgodeses på samme tid.

Nyt begyndermateriale!

af Ben Lecocq

168 sider

Grundbog inkl. lille roman 
Kæreste – nej tak. Kr. 190,‑

Lærer-dvd	med	10	korte	film.	Kr.	450,-

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