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2. november 2015 

Anmeldelse af vold mod lærere 
Af konsulent Anne-Marie Boelt og vicesekretariatschef Jens Dam 

 
Nye regler for erstatning, hvis en elev eller kursist opfører sig voldsomt, truende eller decideret 

voldeligt over for en lærer, betyder, at Uddannelsesforbundet nu anbefaler, at sådanne hændelser 

anmeldes til politiet inden for 72 timer efter episoden er forekommet.  

 

Hermed er der fortsat sikkerhed for, at læreren kan rejse krav om en evt. erstatning. 

 

Er der tvivl I sådanne situationer, kan sekretariatet kontaktes.   

 

 
Nyhedsbrev til lærere i dansk som andetsprog 
Af konsulent Jette Gade 

 

Sektionsformand Anna Konstantelos Birke har udgivet oktober måneds nyhedsbrev. Du finder det 

på sektionens torv her. 

 

 

Erhvervsuddannelserne: Talent for faget – Konferencen ”Hvordan udfordrer vi de 
dygtigste i erhvervsuddannelserne? 
Af konsulent Sissel Kondrup 

 

- Hvad kræver det at arbejde med talenter?  

- Hvilke faciliteter, miljøer og kompetencer skal der til for at motivere, udvikle og fastholde 

talenter i erhvervsuddannelserne?  

- Hvordan spotter man talenter, der ikke nødvendigvis har de højeste karakterer, men viser sig 

at have særligt flair for teknologi, træ, lys, særlige vinkler, omsorg etc.?  

- Hvordan sikrer man de rette leder- og lærerkompetencer i talentarbejdet? 

Dette er nogle af de temaer, der vil blive sat fokus på den 23. november, når Praktikernetværket 

for Erhvervsuddannelser i samarbejde med DI afholder konferencen Talent for faget.  

For hvem? 

Konferencen er for alle interessenter inden for erhvervsuddannelsesområdet.  

Pris - Deltagelse koster 500 kr.  

Hvor og hvornår - Mandag d. 23. november 2015 kl. 9.30-16.00, Dansk Industri, H.C. Andersens 

Boulevard 18, 1787 København V 

 

Tilmelding 

Tilmeldingsfristen er 5. november og skal ske via praktikernetværkets hjemmeside  

 

Presse 
30. oktober 2015: DR.dk: Besparelser vil tvinge os til at fyre lærere 

30. oktober 2015: Radioavisen P1: Udsigt til fyringer på erhvervsskoler 

28. oktober 2015: Horsens Folkeblad: Politikere skal diskutere integrationsforløb 

27. oktober 2015: Fagbladet 3F: Over 160 lærere fyret på tekniske skoler 

27. oktober 2015: Vejle Amts Folkeblad m. fl.: Sprogformand: Spil ikke 

hasard med flygtninge 

26. oktober 2015: Politiken: Uklogt og på grænsen til løftebrud 

26. oktober 2015: Politiken: Regeringen svigter kommende generationer 
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