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kort nyt af Andreas Antoni Lund

Staten er ude efter  
statsansattes betalte  
frokostpause
Medarbejderne på de statslige arbejdsplad-
ser har indtil nu kunnet nyde deres madpak-
ker i en frokostpause med løn. Men ifølge 
Finansministeriet er den ret ikke overens-
komstsikret. Vælger offentlige arbejdsgive-
re at inddrage frokostpausen, vil de stats-
ansatte – herunder lærere ved eksempelvis 
VUC’er og EUD’er – blive sat op i arbejds-
tid uden at få mere i løn. Inddragelse af fro-
kostpausen vil svare til, at deres arbejdstid 
øges fra 37 til 39,5 timer om ugen, hvilket 
igen svarer til en stigning i arbejdstiden på 
cirka syv procent.

Læs mere på uddannelsesforbundet.dk/
nyheder

48%
af de adspurgte i en undersøgelse fra Ugebrevet A4 mener ikke, at private virk-
somheder bør overtage flere opgaver for kommunen. Det gælder for eksempel 
udlicitering af rengøring, ældrepleje eller undervisning. Lige nu slås Uddan-
nelsesforbundet med Københavns Kommune i en sag om udlicitering af sprog-
undervisning for udlændinge, fortæller Ugebrevet A4. Størst skepsis over for 
udlicitering er der blandt SOSU’er, sygeplejersker, lærere og andre offentligt 
ansatte, hvor seks ud af ti siger nej til mere udlicitering.

Produktions- 
skolerne fyrer  
flere lærere
Der er sket en markant stigning i antallet 
af fyringer af produktionsskolelærere. Det 
viser tal fra Uddannelsesforbundet. Mens 
henholdsvis 74 og 75 lærere blev afskediget 
på grund af aktivitetsnedgang på skolerne i 
2015 og 2016, ligger tallet på 122 for 2017. Og 
det er vel at mærke midt i november, skriver 
Altinget.dk. Fyringerne kommer oven på 
et stort fald i elevantallet, efter at partier-
ne bag finansloven 2017 nedsatte elevernes 
skoleydelse. Det rammer altså nu lærerstan-
den, hvilket især udfordrer den forbereden-
de grunduddannelse (FGU), som skal star-
te i august 2019. Løsningsforslaget fra Ud-
dannelsesforbundet er at garantere skolerne 
betaling for aktivitetsniveauet, som det var i 
fjerde kvartal 2016 frem til FGU-opstarten.

Statsansatte til  
længere på literen-minister: 
Smertegrænsen er nået
Der er ikke mere benzin at fylde på motoren, lyder advarslen fra 46 faglige or-
ganisationer for statsansatte til ministeren for offentlig innovation, Sophie 
Løhde (V). Organisationerne oplever hende som langt fra imødekommende 
forud for næste års overenskomstforhandlinger. 

- Vores medlemmer er stolte af deres arbejde og strækker sig hver dag langt 
for at få tingene til at hænge sammen. Det er ikke et spørgsmål om at køre ”læn-
gere på literen”, som Sophie Løhde udtrykker det. Det er et spørgsmål om, at 
hvis arbejdsgiveren aldrig stopper for at tanke, så løber selv den mest øko-
nomiske bil tør, slår formanden for Centralorganisationernes Fællesudvalg 
(CFU), Flemming Vinther, fast i en pressemeddelelse.

Læs mere på uddannelsesforbundet.dk/nyheder

Flere skal vælge eUX

Mindre end halvdelen af børnene og forældrene i en ny undersøgelse kender 
EUX. Undervisningsministeriet går nu i luften med en kampagne, der blandt 
andet via film, vejledning og sociale medier skal øge kendskabet til EUX hos 
både børn og deres forældre. Kun 47 procent af forældrene og 43 procent af 
børnene svarer i en ny rundspørge foretaget for Undervisningsministeriet, at 
de kender til dette uddannelsestilbud. Til sammenligning kender 87 procent 
af forældrene til indholdet i STX.
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sUnd FornUFt skal UdFordre  
Politiske bereGninGer

Når skifteNde regeriNger fremsætter forslag til 
politiske prioriteringer, ledsages de af beregninger 
over de økonomiske konsekvenser. Ofte får bereg-
ningerne fra blandt andet Finansministeriet lov at 
fremstå som eksakt videnskab. Vi hører argumenta-
tionen om, at det økonomiske råderum ikke rækker 
til dette eller hint, eller blot og bart at der ikke er råd. 
Mange tænker, at det kan da ikke passe – i vores rige 
samfund. Det er også helt almindeligt, at man ryster 
på hovedet over beregningerne, fordi enhver 
sund logik modsiger dem. Tag som eksem-
pel at uddannelse skulle være en udgift for 
et samfund – ikke en investering, der giver 
afkast? Eller at uddannelsesstederne hvert 
år skal foretage en ny besparelse på to pro-
cent, uden at det får betydning for kvalite-
ten i undervisningen? 

Det er intet mindre end logik for perle-
høns, at hvis man gør klasserne større, bli-
ver der mindre tid til den enkelte elev. Færre 
får den nødvendige opmærksomhed, flere 
ekskluderes, samtidig med at de udsættes 
for et helt unødvendigt nederlag. 

Færre penge til undervisning giver alt andet lige 
ringere undervisning og flere følgeomkostninger 
andre steder i de offentlige kasser og et økonomisk 
tab for de, der er ikke får en uddannelse. Investe-
ring i uddannelse vil omvendt betyde større sam-
menhængskraft, bedre konkurrenceevne og flere 
skatteindtægter. 

På trods af alle kritiske sund fornuft-refleksioner 
har Finansministeriets regnemodeller fået lov til at 
stå uantastet, og de har derfor i de seneste årtier i høj 
grad fået lov til at præge vores samfundsudvikling.

Det er på høje tid, at der bliver kigget bag ved de 

økonomiske modeller, som bruges til at tilrettelægge 
og prioritere i vores samfund. Det er på høje tid, for-
udsætningerne i regnemodellerne bliver antastet og 
ændret. Regnemodeller er ikke neutrale. Regnemo-
deller regner på netop de parametre, de bliver fodret 
med og bedt om at regne på – ikke alle mulige andre. 
Og der er en lang række andre parametre, vi også har 
brug for at inkludere i regnemodellerne, hvis vi vil 
have et reelt billede af, hvordan investeringer i vel-

færdssamfundet vil smitte af på 
den danske økonomi.

Derfor er vi i Uddannelsesfor-
bundet rigtig glade for, at der nu 
forskes i konsekvenserne af at 
bruge de nuværende regnemo-
deller. På vores kongres i novem-
ber fik en af forskerne netop på 
dette område Uddannelsesfor-
bundets pris. Vi glæder os over, 
at der kommer fokus på regne-
modellers manglende objek-
tivitet og på betydningen af at 
inkludere langt flere parame-

tre end dem, der indgår for tiden. I forbundet hå-
ber vi, at fremtidige regnemodeller vil blive udvik-
let, så de kan håndtere den kompleksitet og de øn-
sker, som de valgte politikere har til et fremtidigt 
velfærdssamfund.

Endelig er det som altid på sin plads at erindre om, 
at en solid portion sund fornuft ofte vil være nyttig 
at tage med i overvejelserne sammen med de politi-
ske visioner og de økonomiske overslag. Lad os håbe 
på, at den sunde fornuft får gode vækstbetingelser i 
2018. Glædelig jul og godt nytår til alle.

Hanne  
Pontoppidan,  
formand for  
Uddannelses- 
forbundet

”Det er intet mindre 
end logik for 
perlehøns, at hvis 
man gør klasserne 
større, bliver der 
mindre tid til den 
enkelte elev.
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hjERnERyStElSE:  

når verden 
vælter
Anne er et godt eksempel på, at tilværelsen kan ændre 
sig på et splitsekund, hvis man er uheldig. Hun fik en 
hjernerystelse på arbejdet, der vendte fuldstændig op og 
ned på hendes liv. Men hun blev også rystet i sit syn på 
systemet gennem syv års kamp.

a F  D O R t h E  P l E C h I n g E R  /  M O D E l F OtO :  K a a R E  S M I t h

det er NæsteN på syvårsdagen for Annes 
hjernerystelse, da hun møder op. Udenfor 
er det en halvmørk vinterdag, men allige-
vel har Anne solbriller på. Hun kan ikke 
tåle lyset. Da vi skal tage te og kaffe, står 
der andre og taler i rummet, og da jeg spør-
ger Anne om noget imens, ryster hun på 
hovedet, holder en finger op foran munden 
og peger så mod sine ører. Hun kan ikke 
skelne mine ord fra de andres. Undervejs 
i vores efterfølgende interview i et halv-
mørkt kontor mister hun flere gange trå-
den og må støtte sig til sine utallige map-
per med sagsakter. 

- Må jeg låne kontoret til at hvile mig 
lidt, spørger hun, da vi har talt sammen 
en lille time, og da jeg nikker, lægger hun 
sig med tasken under hovedet og hviler 
på gulvet en halv times tid.

Det er svært at tro, at det er den samme 
kvinde, der for syv år siden sprang af sted 
som dynamisk underviser med hænderne 
fulde og flere bolde i luften på samme tid: 
Undervisning, administration og selv-
stændig kursusvirksomhed – Anne kla-
rede det hele. Og da hun tog på arbejde 
onsdag morgen den 27. oktober 2010, var 
hun da også meget glad:

- Jeg smilede, mens jeg cyklede af sted. 
Jeg var så fuld af glæde over mit alsidige 
og givende arbejdsliv, fortæller hun om 

den dag, hvor alt på et splitsekund foran-
drede sig. 

Anne var den morgen gået i gang med at 
forberede sin undervisning, men blev af-
brudt af nogle elever, der ikke kunne finde 
ud af den nye dørtelefon. Hun løb hen for 
at hjælpe, og på vejen tilbage havde hun så 
travlt, at hun hamrede hovedet ind i en be-
tonsøjle med maksimal acceleration, mens 
hun samtidig drejede rundt. Hun mistede 
bevidstheden:

- Og så lå jeg pludselig der. En time ef-
ter at være taget hjemmefra. Jeg kunne 
ingenting.

alt gik galt

Anne blev dermed én af de cirka 25.000 
danskere, der hvert år får en hjernery-
stelse. For langt hovedparten er det en ube-
hagelig, men relativt kortvarig lidelse. For 
andre cirka 3.000 er det imidlertid en li-
delse, der fortsætter med voldsomt inva-
liderende gener i måneder eller år. Uhel-
digvis var Anne en af dem. Hun fik dét, der 
med et lægeligt udtryk kaldes PKS – post-
kommotio-syndrom. 

De fleste klarer også en hjernerystel-
sessag i nogenlunde god ro og orden i sy-
gedagpenge- og måske arbejdsskade-sy-
stemet, men Anne kom til – i overført be-
tydning – at løbe panden mod et system, 

  Fejl på fejl

1. Ankestyrelsen ville ikke anerkende, 
at der var sammenhæng mellem Annes 
gener og hjernerystelsen, fordi lægen 
på et tidspunkt skrev en forkert dato for 
Annes henvendelse. Det var en åbenlys 
fejlskrivning, som lægen hurtigt rette-
de igen, men den fulgte sagen i årevis. 

2. Annes egen læge havde skrevet vold-
somme postkommetio-symptomer, 
men ikke beskrevet dem nærmere. Men 
enhver, der kender til PKS, ved, hvad 
symptomerne er, og Anne udviste dem 
alle, påpeger socialrådgiver Majken 
Tingstrøm, der har kørt sagen for DUS. 

3. Anne fik to blå øjne og ondt i næsen, 
som det kan ske ved hjernerystelse. 
Derfor gik hun til øre-, hals- og næselæ-
ge for at se, om næsen var brækket. Læ-
gen koncentrerede sig om det og skrev 
ikke noget om hjernerystelse. Det blev 
også brugt mod Anne i sagen.

I ankesagerne har DUS og Uddannel-
sesforbundet forsøgt at gøre opmærk-
som på disse fejl, men har fået et nær-
mest standardiseret afslag, der lyder 
a la dette:

”Det er vores vurdering, at de gener, som 
kan henføres til arbejdsskaden, havde et 
beskedent omfang, som ikke er hindren-
de for, at jeres medlem kunne udnytte 
sine kompetencer til at opretholde en 
indtjening svarende til det, hun havde 
forud for arbejdsskaden”.
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der var lige så stenhårdt som den beton-
søjle, hun stødte imod. Og der skulle gå 
syv år eller 84 måneder eller 364 uger, 
før hun fik anerkendelse af, at den altså 
var god nok: Hun var og er syg.

Ingen har regnet på, hvad det har ko-
stet de offentlige kasser at prøve Anne af i 
sygedagpenge- og arbejdsskadesystemet. 
Hun har blandt andet været igennem et 
rehabiliteringsforløb, fire afprøvninger på 
interne værksteder og tre virksomheds-
praktikker. Der er indhentet utallige læ-
geerklæringer fra blandt andre en neu-
rolog, speciallæge og fysioterapeut. Der 
er brugt ressourcer i Arbejdsskadesty-
relsen, kommunen, jobcentret, Uddan-
nelsesforbundet, Danske Underviseror-
ganisationers Samråd, DUS, ligesom der 
har været udgifter til anke- og retssager 
i byret og landsret…

… Men at det har haft store menne-

Det tog syv år for Anne at få retfærdig-
hed i arbejdsskades- og sygedagpenge-
systemet. Og hun har kun kunnet vinde 
sagen, fordi hun har fået hjælp til profes-
sionelle ydelser. Blandt andet har Uddan-
nelsesforbundet betalt for nogle af læge-
erklæringerne og den nødvendige advo-
katbistand. Uddannelsesforbundet har 
også hentet hjælp i Danske Underviser-
organisationers Samråd (DUS), der er 
specialister i arbejdsskadesager. Og so-
cialrådgiver i DUS, Majken Tingstrøm, 
mener, at Annes sags viser, at der er et 
demokratisk underskud i arbejdsska-
desystemet. 

- Annes sag er et eksempel på, at 
sagsbehandlingen ikke fungerer opti-
malt i arbejdsskadesystemet. Selv ba-
nale småfejl får ofte lov til at forkludre 
og fordyre sagerne og trække dem i lang-
drag i årevis. Sagsbehandlingen i Anke-
styrelsen har været under al kritik, si-
ger hun og forklarer, at selv om skadens 
omfang var veldokumenteret, ville man 
ikke genoptage sagen. 

Når det alligevel skete til sidst, er det 
ifølge Majken Tingstrøm ”formentlig 
fordi en i dyre domme betalt kammerad-
vokat sætter sig ned på timeløn og læser 
sagen igennem og melder tilbage, at An-
kestyrelsen har en rigtig dårlig sag”. Sty-
relsen trækker den i hvert fald tilbage:

- Vi vil aldrig få at vide hvorfor, men 
det er den eneste forklaring, jeg kan se. 
Og det er simpelthen et udtryk for de-
mokratisk underskud, at almindelige 
lønmodtagere er nødt til at finde en ad-
vokat, før der rettes op på banale sags-
behandlingsfejl. Det er ikke engang et 
spørgsmål om uenighed om lovfortolk-
ning – det er regulære fejl. Og det er kun, 
fordi Anne har et fagforbund, der vil be-
tale advokat i både socialsag og arbejds-
skadesag, at hun ender med at vinde sa-
gen, siger hun.

Anne får i alt cirka tre millioner – 
2.997.458 kroner – i dels erstatning, dels 
løbende ydelser frem til 2029 for sit er-
hvervsevnetab. 

skelige og økonomiske omkostninger for 
Anne, er konsulent i Uddannelsesforbun-
det, socialrådgiver Anne-Marie Otto, ikke 
et øjeblik i tvivl om. 

- Anne har været uheldig hele vejen 
igennem. Der er sket fejl på fejl i sagen. Hun 
blev også fanget i, at man lavede hele sy-
gedagpengeloven om i 2013, og at der var 
et miskmask af forskellige sagsbehand-
lere i hendes sag, som havde så travlt, at 
den ene ikke vidste, hvad den anden la-
vede. Anne kunne være blevet visiteret til 

fleksjob langt tidligere, men alt skal bely-
ses, når man skal igennem den kværn, si-
ger Anne-Marie Otto, der har fulgt Anne 
igennem sagen som bisidder og deltaget i 
de utallige møder med systemet – det vil 
sige kommunen, Arbejdsskadestyrelsen, 
Ankestyrelsen, byretten og Landsretten.  

Forkert dato fulgte sagen

Vi tager lige et skridt tilbage til den 27. 
oktober for syv år siden for at give nogle 
af forklaringerne på, hvorfor sagen skulle 

FåR ERStatnIng På tRE MIllIOnER  
Det er udtryk for demokratisk underskud, når der 
skal bruges så mange kræfter og ressourcer fra 
blandt andet Uddannelsesforbundet og Danske 
Underviserorganisationers Samråd, DUS, på 
at få rettet selv banale sagsbehandlingsfejl i en 
arbejdsskadesag, mener socialrådgiver i DUS.

a F  D O R t h E  P l E C h I n g E R

  Pks – postkommotio syndrom

… er en følgetilstand, der rammer 10-15 pro-
cent af mennesker med hjernerystelse og kan 
give langvarige symptomer som blandt andet 
stærk hovedpine, svimmelhed, koncentrati-
onsproblemer, adfærdsændringer og kogniti-
ve forstyrrelser.
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tage så lang tid. Anne måtte efter sam-
menstødet med betonsøjlen og en kort be-
vidstløshed kæmpe sig hjemad med hæt-
ten nede over hovedet, mens hun støttede 
sig til sin cykel. Skridt for skridt. Da hun 
kom hjem, lagde hun sig helt stille med an-
sigtet mod væggen. Alle indtryk som lys 
og lyd var uudholdelige. Først på anden-
dagen lykkedes det at få kontakt med egen 
læge, som gav hende en tid samme dag.

- Det var et lille mirakel, at jeg nåede 
derned og tilbage igen uden at blive kørt 
over. Jeg kunne næsten ikke se ud af øj-
nene og blev svimmel af både mine egne 
og trafikkens bevægelser, fortæller hun.

Lægen sygemeldte Anne i 14 dage og 
skrev i journalen, at der var ”voldsomme 
kommotio symptomer” – altså PKS. Så 
langt så godt. Formalia var i orden. Tro-
ede Anne.   

Men lægen beskrev ikke PKS-symp-
tomerne nærmere og kom senere til at 
skrive en forkert måned for, hvornår Anne 
havde henvendt sig. November i stedet for 
oktober. Og selv om lægen hurtigt rettede 
denne banale skrivefejl, fik den lov at for-
følge sagen i årevis. Dermed ville systemet 
ikke anerkende sammenhængen mellem 
datoen for skaden og Annes gener. Selv om 
Uddannelsesforbundet og Danske Un-
derviserorganisationers Samråd, DUS, 
klagede og ankede afslag igen og igen, fik 
ingen i de offentlige instanser tilsynela-

dende læst sagen igennem og set lægens 
rettelse. Der skete først noget, da Uddan-
nelsesforbundet og DUS stævnede Anke-
styrelsen for de mange fejl i sagen, og sa-
gen skulle for landsretten. Her fik kam-
meradvokaten endelig øje på fejlene. En 
lille måned før sagen var berammet, trak 
Ankestyrelsen den tilbage, og Uddannel-
sesforbundet og DUS fik medhold, mens 
Anne fik oprejsning og erstatning.  

Det blev anerkendt, at Anne var og fort-
satte med at være syg. Hendes tab af ar-
bejdsevne er nu vurderet til 65 procent. 
Det vil sige næsten fem gange større, end 
den første midlertidige vurdering af hen-
des tab af arbejdsevne. Og en midlertidig 
vurdering, der endda dengang også blev 
trukket tilbage, så Anne slet ingenting 
fik. Heller ikke sygedagpenge.

kafkask system

Mens sagen er kørt frem og tilbage i anke-
systemet i 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016, 
har Uddannelsesforbundet også kæmpet 
for at få prøvet Annes arbejdsevne af til 
et fleksjob. Og i 2016 besluttede forbun-
det sig for at presse på én gang for alle for 
at Anne kom i en arbejdsprøvning, hvor 
hun blev presset maksimalt, så ”ingen 
bagefter kunne komme og sige, at dét og 
dét ikke var prøvet”:

  Gode råd fra anne

•	 	Brug fagforeningen, og sørg for at have en 
bisidder med, så du aldrig er alene ved et 
møde. Som hjernerystelsesramt kan du 
ikke altid huske   

•	 	Skriv noter undervejs i hverdagen, så du 
kan komme med eksempler, hvis du er til 
møder eller undersøgelser. De kan være 
svære lige at grave frem, når du mister 
evnen til at tænke   

•	 	Tænk på hvil og pauser som en aktivitet, 
for det er dem, der gør, at du kan fungere. 
Det var en neuropsykolog på Annes hjer-
neskade-rehabiliteringsforløb, der gav 
hende dette værktøj som en kompense-
rende teknik.

- Det var simpelthen for at foregribe, 
at der blev smidt nye benspænd ind, for-
klarer Anne-Marie Otto, hvorefter det da 
også stod tindrende klart, at Anne kun 
kan klare at arbejde i 12 timer om ugen – 
med indlagte pauser.   

Var alt så på plads? Næh. Selv om af-
prøvningen var slut i oktober 2016, og den 
afsluttende rapport blev godkendt af kom-
munen i november, blev sagen først fær-
dig næsten et år efter – i oktober 2017 – 
med en bevilling til fleksjob. 

- På den måde går syv år let, konstate-
rer Anne tørt og kalder det et system, der 
kan virke nærmest kafkask:

- Havde jeg vidst, at det ville tage syv 
år, er jeg ikke sikker på, at jeg ville kunne 
gennemføre det. Da jeg ramte søjlen, 
var konsekvensen, at jeg fik svært ved 
at tænke. Det har både været en forban-
delse og en velsignelse, for det har bety-
det, at jeg ikke har kunnet ligge og speku-
lere, siger Anne. •

Anne vil gerne være anonym, da hun sta-
dig er i sygedagpengesystemet, men også 
fordi hun ikke vil identificeres med sin syg-
dom – hun vil bare gerne videre, siger hun. 
Redaktionen kender hendes navn. 
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Annes sag og dens lange vandring gen-
nem både kommunen, jobcentre, anke-
styrelser og retsvæsen er ikke usædvan-
lig i Uddannelsesforbundet. Her har man 
mange langvarige sager og lige nu flere af 
dem med hjernerystelse. Udover at trække 
umanerligt længe ud er fællestrækket ved 
dem, at de kan betegnes som usynlige syg-
domme. Det vil udover hjernerystelse ty-
pisk være sygdomme som piskesmæld og 
følgesygdomme efter stress – ofte også 
med kognitive eller psykiske følger. 

- Hvis man for eksempel har brækket 
sit ben på den ”ordentlige måde” – det vil 
sige med et kompliceret brud – kan lægen 
godt forlænge sygemeldingen, hvis han 
eller hun regner med, at vedkommende 
bliver rask inden for et bestemt tidsrum. 
Men en hjernerystelse er en usynlig syg-
dom. Du kan jo ikke se på Anne, at hun er 
syg, bortset fra at hun har solbriller på om 
vinteren. Men forskellen på, når hun kom-
mer herind, og når hun går igen, er meget 
tydelig. Hun er fuldstændig udtrættet ef-
ter en time, forklarer konsulent og social-
rådgiver Anne-Marie Otto fra Uddan-
nelsesforbundet, der har haft Annes sag 
igennem de mange år.

Da sygedagpengeloven blev ændret i 
2013, betød det, at en sygemeldt skal vur-
deres af lægen allerede efter 22 uger og få 
stillet en diagnose og en vurdering af, om 
der er udsigt til, at vedkommende bliver 
rask, og i givet fald hvornår. Hvis det for 
eksempel er en alvorlig hjernerystelse, kan 
det være meget svært for lægen at afgøre 
så tidligt. Derudover er lægen ikke altid 
klar over, hvor vigtigt det er at være alde-

  Gode råd fra dUs

•	 	Sørg for at gå til læge med det samme

•	 	Sikr	dig,	at	alle	dine	symptomer	bliver	
beskrevet meget nøje. En læge kan ikke 
være i tvivl, hvis du har hjernerystelse 
og beskriver dine gener. I arbejdsska-
desagerne er det generne og ikke diag-
nosen, der anerkendes. ”Vi taber rigtig 
mange sager på det her”, siger Majken 
Tingstrøm.

DUS er et samarbejdsorgan for landets syv 
underviserorganisationer. DUS repræsen-
terer cirka 176.000 undervisere og tager 
sig blandt andet af arbejdsskadesager og 
arbejdsmiljø.

UsynliG syG  
– På Ubestemt tid
Sygedagpengesystemet og arbejdsskadesystemet er 
ikke altid gearet til de mere usynlige og tids ubestemte 
sygdomme. Det betyder blandt andet, at mange falder 
ud af sygedagpengesystemet efter 22 uger. 

les klar i spyttet i dét, han eller hun mel-
der tilbage til kommunen. Og det kan få 
fatale følger for den enkelte.

- Det er ikke nok, at lægen ”tror” eller 
”måske formoder”, at vedkommende bli-
ver rask. Han skal være knivskarp i sin 
vurdering. Og det kan lægen sjældent 
ved den slags sygdomme, fordi der er så 
usikre prognoser, siger Anne-Marie Otto.

ventetid på specialister

Også diagnosen er afgørende for, om den 
syge kan blive i sygedagpengesystemet el-
ler ej. Han eller hun skal have en lægelig 
diagnose for ikke at falde ud af systemet. 
Det kan være et kæmpeproblem i de til-
fælde, hvor en specialist skal vurdere sa-
gen. I et område som for eksempel Nord-
jylland kan der være et halvt års ventetid 
på blandt andet en psykiater:

- I alle disse usynlige sager med diagno-
ser som hjernerystelser, piskesmæld eller 
stressfølger bliver folk nærmest sprøjtet 
ud af systemet efter 22 uger på sygedag-
penge. I den gamle lov var det 52 uger. Og 
netop med de mere psykiatriske diagno-
ser er det svært, siger Anne-Marie Otto. 

Hun forklarer, at når man falder ud 
af sygedagpengesystemet, ryger man på 
det, der kaldes ressourceforløbsydelse. 
Den svarer til laveste takst på kontant-
hjælp og kan betyde, at folk – oveni syg-
dommen – for eksempel må sælge deres 
hus eller optage lån. 

element af tilfældighed

Også i arbejdsskadesystemet er der pro-
blemer i forhold til de usynlige og tids-

ubestemte sygdomme. Uddannelsesfor-
bundets arbejdsskadesager bliver typisk 
kørt i Danske Underviserorganisationers 
Samråd, DUS, og socialrådgiver Majken 
Tingstrøm, der blandt andet har behand-
let Annes sag, siger:

- Der er et ret stort element af tilfældig-
heder i afgørelserne i de sager, hvor syg-
dommene ikke kan måles og vejes. Det kan 
man ikke, når det gælder hjernerystelser. 
Her er det ene og alene baseret på, hvad 
den skadelidte selv beskriver. Men det er 
ikke alle, der er lige velformulerede, og det 
er ikke alle læger, der er lige grundige til 
at beskrive sygdommen.

Majken Tingstrøm har for eksempel 
en sag, hvor én er faldet ned ad en trappe 
og har brækket både arme og en del af be-
net samt fået hjernerystelse:

- Bruddene er helet op, men hjernery-
stelsen er der stadig. Og der har man kun 
anerkendt bruddene, fordi lægen på ska-
destuen ikke noterede noget om hjerne-
rystelsen, selv om den skadede havde et 
blåt øje. Den og lignende sager kommer vi 
til at bokse rigtig meget med, siger hun. • 

a F  D O R t h E  P l E C h I n g E R
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konGres  
I En KOlD tID

  Uddannelsesforbundets Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen har fået to nye medlemmer. Jørgen 
Andersen, der til dagligt underviser i dansk som 
andetsprog ved AOF-Nord og er formand for sektionen af 
lærere i dansk som andetsprog, samt Kasper Hvitved, der 
er foreningsformand og fællestillidsrepræsentant for EUD, 
AMU og vejledere på Erhvervsskolen Nordsjælland.

Den nye hovedbestyrelse består fremover af 
Bagest fra venstre: Sten Devantier (forlader 
Uddannelsesforbundet ved årsskiftet), Per Nielsen, Peter 
Ølgaard, Jørgen Andersen (ny), Martin Filt, Morten 
Bay (ny næstformand), Jan Sylvest Andreasen og 
Mogens Larsen (formand for seniorgruppen, observatør).
Forrest fra venstre: Hanne Pontoppidan (formand for 
Uddannelses forbundet), Kirsten Christensen, Lotte 
Klein, Per Struwe, Kasper Hvitved (ny) og Gitte Larsen.
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Alle sang med på Uddannelsesforbundets sang, men 
ellers blev der mest lyttet koncentreret, diskuteret og 
talt igennem på de mange timers kongres både fredag 
og lørdag. 

Uddannelsesforbundets 
kongres den 17-18. november 
på Crowne Plaza i Ørestaden 
betød blandt andet farvel og 
velkommen til vigtige politiske 
poster, en fornyet debat 
om lærerkonf likten i 2013, 
diskussioner om udlicitering 
af sprogundervisningen 
samt vigtige snakke med 
andre lærere i workshops og 
pauser. Læs om det hele på 
Uddannelsesforbundet.dk.

a F  R E Da K t I O n E n  /  F OtO :  K a a R E  S M I t h

a
t der blæser turbulente og kølige vinde 
fra flere sider lige nu, lagde Uddannel-
sesforbundets formand Hanne Pontop-
pidan ikke skjul på i sin mundtlige be-

retning på forbundets kongres den 17.-18. novem-
ber. Tværtimod sagde hun, at det bliver mere og 
mere synligt, at det danske samfund bevæger sig i 
”en hel gal retning”.

- Flere regeringer har igennem adskillige år rund-
barberet den offentlige sektor – stykke for stykke. 
Den danske velfærd og herunder uddannelse er 
under hårdt pres. Grænsen for besparelser, effek-
tiviseringer og ukonstruktive styringsparadigmer 
er langt overskredet, sagde hun og opfordrede be-
slutningstagerne til at ”vende chippen” og se på ud-
dannelse som en investering i stedet for en udgift.

En udmelding, der i øvrigt blev understreget 
ved forbundets pris. Den blev overrakt til cand. 
scient. pol. og ph.d. Niels Fuglsang for hans forsk-
ning, der stiller spørgsmålstegn ved Finansmini-
steriets regnemodeller. 

I en tætpakket sal med godt 280 delegerede og en 
fuldt besat frontrække af inviterede gæster beteg-
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Alle var dybt berørte over at skulle sige farvel til Børge Pedersen, der 
har været næstformand for Uddannelsesforbundet, siden forbundet 
blev dannet.

nede Hanne Pontoppidan i sin tale også optakten til de kom-
mende overenskomstforhandlinger som ”turbulente”. For-
handlingerne tegner til at blive helt særlige, fordi de offent-
lige arbejdsgivere udviser mangel på respekt for den danske 
model, sagde hun og nævnte her den danske models indbyg-
gede forudsætning om respekt for medarbejdernes repræ-
sentanter og forhandlingsvilje.

Blandt gæsterne blev der til dette budskab nikket ivrigt 
fra blandt andre formanden for Lærernes Centralorganisa-
tion (LC), Anders Bondo Christensen, i forhold til arbejds-
giversidens tilgang til den danske model.

Stor applaus fik den tredje gæstetaler, Helene Glundholt, 
formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO), også 
for sin udmelding om, hvor vigtige lærerne er. •

”Lovindgrebet i 2013 er et af de største demokratiske svigt 
siden Anden Verdenskrig”,  sagde Anders Bondo Christensen, 
formand for Lærernes Central organisation (LC).

”Vi ville intet lære, hvis vi ikke havde vores dygtige og engagerede 
lærere på vores skoleforløb. I virkeligheden er lærerne vores 
vigtigste rollemodeller”, sagde Helene Glundholt, formand for 
elevorganisationen EEO. Et budskab, der gik rent ind.

  Goddag til ny næstformand

Der var kampvalg om posten som næstfor-
mand for Uddannelsesforbundet. Flest stem-
mer fik Morten Bay, faglærer og formand for 
Uddannelsesforbundets forening på TEC. 

Blandt hans politiske mål er at gøre forbun-
det til en politik- og ideskabende, vejledende 
og konfliktløsende organisation, der skal sikre 
de bedste løn- og arbejdsforhold for lærerne, 
så de kan varetage deres hverv bedst muligt.

Desuden vil han arbejde for øget samarbejde 
på tværs af fagbevægelsen, forbedring af læ-
rernes arbejdsmiljø, en ny arbejdstidsaftale og 
øget fokus på tillidsrepræsentanternes forhold 
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der blev udseNdt eder, svovl og verbale knytnæveslag 
til både den regering, som var ansvarlig for lockouten 
i 2013, og de medier, som ikke magtede at fortælle of-
fentligheden, hvad der foregik. 

Manden med boksehandskerne var Peter Kofod – 
skribent, foredragsholder og ekstern underviser på 
diverse journalistuddannelser. Han har siden 2003 
beskæftiget sig med whistleblowing, overvågning og 
”håbløse medier”, og han var inviteret til at holde oplæg 
på anden-dagen på Uddannelsesforbundets kongres. 

Selv om Peter Kofod tidligere især har koncentreret 
sig om whistleblowing – der populært sagt handler om 
at offentliggøre hemmelige oplysninger om ulovlige el-
ler kritisable forhold – pirrede forløbet omkring kon-
flikten Peter Kofods aktivist-gen. Han har derfor ka-
stet sig ud i at bevise, at den såkaldte forhandling om 
lærernes arbejdstid, som endte med en lockout i 2013, 
var aftalt spil. Efter journalist Anders Peter Mathia-
sen har skrevet bogen ”Søren og Mette i benlås”, der 
udkom i oktober, blev lockouten for en stund igen en 
sag i medierne. 

aftalt spil er rigt dokumenteret

Det har været overraskende nemt for Peter Kofod at 
finde dokumenter, som på den ene eller anden måde 
beviser, at der ikke var tale om frie og reelle forhand-
linger med lærerne under overenskomstforhandlin-
gerne i 2013, men at hele angrebet på lærernes arbejds-
tid var aftalt spil.

- Jeg fandt meget hurtigt et lækket dokument fra 
Finansministeriet fra oktober 2012, hvor der sort på 
hvidt stod: ”Reformen gennemføres ved hjælp af fri-
gjorte ressourcer som følge af dels normalisering af læ-
rernes arbejdstid (…). Forudsætningen for, at timetallet 
i folkeskolen kan øges som forudsat, er en ændret an-
vendelse af lærernes arbejdstid”. Så tænkte jeg: ”What 
the fuck?”, lød det fra Peter Kofod.

”lærere, i er 
FUckinG seje”
Der var mildest talt tørre tæsk og verbale lussinger til magt haverne og 
medierne, da blogger og foredragsholder Peter Kofod på kongressen holdt 
oplæg om, hvordan han har gravet sig ned i materialet om lockouten i 2013.

a F  h E I D I  K v I S tg a a R D  g ü t t l E R 

Han har blandt andet benyttet sig af aktindsigt til at opdrive do-
kumenter omkring forløbet. Men også enkelte medier har ifølge ham 
været dygtige til at opsnuse beviser for, at der var tale om aftalt spil.

- Der er et bjerg af dokumentation på, at det var aftalt spil – og nogle 
politikere, der ikke kan modbevise det samt nogle medier, som lader dem 
slippe af sted med det. Hvad fuck er det for noget? lød det fra Peter Kofod.

ombudsmanden på ny ind i sagen

Han fortalte også, at der efter hans mening er blevet løjet for Folketin-
gets Ombudsmand, da Ombudsmanden undersøgte et afslag på aktind-
sigt, som Danmarks Lærerforening (DLF) havde fået i Finansministe-
riet i 2013. Dengang bad DLF om indblik i sagsakterne fra en arbejds-
gruppe, hvis arbejde aldrig blev offentliggjort. Nu har Ombudsmanden 
efter nye oplysninger i bogen ”Søren og Mette i benlås” igen bedt Fi-
nansministeriet se på DLF’s anmodning om aktindsigt. 

- Minder det jer om noget, når man lyver for Ombudsmanden? Det 
skete også under Tamilsagen. Det her er en ny tamilsag, slog Peter Ko-
fod fast.

lærere, i er fucking seje

Selv om Peter Kofod kaldte forløbet med lockouten for ”mord på den 
danske model”, var hans perspektiv dog ikke lærerne, men den måde 
magten og demokratiet er blevet forvaltet på.

- Det vigtige er faktisk ikke lærerne her, selv om det gør ondt på dem, 
det går ud over. Det er faktisk, at vi har nogle politikere, som lyver ad 
helvede til, og nogle medier, som lader dem slippe af sted med det, lød 
røflen til politikere og den danske pressestand.

Men hvis lærerne tror, de har lidt et nederlag, kan de godt tro om 
igen, understregerede Peter Kofod.

- I fik tæsk, ja. Og så kan man godt føle, at man har tabt. Og man kan 
godt føle sig svag. Men jeg kan love jer for, at de i Finansministeriet ikke 
mener, I har tabt. For I har ikke lagt jer fladt ned. Det var meningen, I 
skulle have overgivet jer nu. Det har I ikke gjort. Det er kraftedeme sejt.

- Så I tror måske, I er svage, men nej. I er fucking stærke. I har fol-
kestemningen med jer, og I har nogle store fagforeninger, der gerne vil 
følge det her til dørs. Det er magt. Det er mega meget indflydelse. Udnyt 
det!, lød opfordringen fra Peter Kofod til store klapsalver fra salen. • 
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Louise Pierri, lærer i dansk som andetsprog og tillids- og 
arbejdsmiljørepræsentant på LærDansk Vordingborg 

tre bUd På 
ForbUndets  
FokUs Fremover 
Hvad skal forbundet især arbejde for i den kommende kongresperiode? 
Det var spørgsmålet til tre delegerede på kongressen. Selv om de er fra 
forskellige skoleområder, er der ét tema, der går igen. Læs her hvilket.

a F  D O R t h E  P l E C h I n g E R  /  F OtO :  K a a R E  S M I t h

FokUsér På 
arbejdstiden
- For mig er det meget vigtigt, at der kommer mere fokus på 
arbejdstiden i min branche. Rigtig mange af mine kolleger er 
pressede og oplever, at de har mere undervisning end tidligere. 
Der bliver lagt stadig flere opgaver på os, uden at der bliver ta-
get noget fra.  

- Det er der primært to årsager til. Med udliciteringerne på 
vores område kommer der flere og flere administrative krav og 
opgaver fra kommunerne, og de opgaver, der efterhånden be-
tragtes som en selvfølgelighed, bliver pålagt lærerne. De må 
så tage tiden fra enten forberedelsen eller ved at arbejde mere.

- Den anden årsag er, at jeg i mit arbejde i branchen gennem 
tre år har oplevet, hvordan sprogskolerne i stadig højere grad 
konceptualiserer undervisningen. Vi får færdige koncepter for 
vores undervisning, hvor vi stort set ingen forberedelse får. Det 
betyder rigtig meget for lærerens samlede lektionstal, når det 
sker for flere og flere timer om ugen.

- På kongressen hørte jeg, at stadig flere i min branche går 
ned med stress. Jeg er ikke i tvivl om, at det blandt andet skyl-
des udfordringen af arbejdstiden. Som arbejdsmiljørepræsen-
tant ved jeg også, at mange går på deltid, fordi de har svært ved 
at imødekomme kravene for et fuldtidsjob. Det, synes jeg, er 
alarmerende.

I min overenskomst har vi et bilag, der blandt andet handler 
om arbejdstiden. Det er meget vagt formuleret, og derfor kan le-
derne konstruere deres egne kreative løsninger. Det kunne være 
rart, at forbundet fik forhandlet mere konkrete regler for, hvad 
ledelsen må gøre med undervisning uden forberedelse – hvis 
det overhovedet skulle være tilladt. Vi ser det overalt på sprog-
skolerne, så derfor mener jeg, det kræver en central løsning. •
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- Uddannelsesforbundet skal kæmpe for, at vi på AVU forbliver et uddan-
nelsesområde. Det er blevet mere og mere fabriksagtigt, fordi vores kur-
sister skal hurtigere igennem, og der er ikke tid nok til forberedelse og 
samarbejde med de andre lærere. Men pædagogisk arbejde kan og må al-
drig blive industriarbejde.

- På stort set alle VUC’erne er der nu indført halvårshold, så der er ek-
samen i både december og juni. Det vil sige, at kursisterne på fire måne-
der skal tage en 9. eller 10. klasse. Det er slet ikke nok tidfor vores mange 
tosprogede kursister. Det komplicerer også vores arbejdstid, for hvordan 
skal den registreres? Jeg synes, det er et problem, hvis det eneste fagfor-
eningen og Moderniseringsstyrelsen kan anbefale, er en tidsregistrering af 
vores arbejde eller en fast dagsnorm. Det hører mere industrisamfundet til.

- Det er også vigtigt, at man arbejder for nogle ordentlige lønforhold. 
AVU-lærerne er betydeligt dårligere lønnet end de kommunale folke-
skolelærere. Det ville være godt, hvis en større del af vores løn blev cen-
tralt fastsat. 

- Og så håber jeg, at man arbejder for, at AVU-afdelingerne ikke bliver 
helt lemlæstede med den nye FGU, eller at man presser det for hurtigt 
igennem, så det bliver for kaotisk. •   

bliv ved at vise at 
medlemmerne Får noGet 
For kontinGentet

PædaGoGisk arbejde 
må aldriG blive 
indUstriarbejde

Kent Westergaard Nielsen, 
erhvervsskolelærer og tillidsrepræsentant 
på CELF

Yvonne Walsh, VUC Frederiksberg, AVU-lærer og 
tillidsrepræsentant-suppleant

- Det store arbejde fra Uddannelsesfor-
bundets side med at påvirke beslutnings-
tagerne i forhold til den nye FGU viste 
sig at virke. Det er store og vigtige aftryk, 
der er sat. Og også de indgåede overens-
komster med for eksempel A2B og UC-
Plus er et eksempel på, at medlemmerne 
får noget for deres kontingentkroner. Så 
arbejdet med at sikre alle vores kolleger 
i undervisergerningen ordentlige ar-
bejdsvilkår og dæmme op for konkur-
renceforvridende vilkår skal fortsætte.

- På kongressen var jeg i en work-
shop om FGU’en, og der var mange be-
kymringer. Der er blandt andet stor for-
skel på lønnen for de forskellige grup-
per. Det bliver en stor og vigtig opgave at 
tilpasse de gamle aftaler til en ny, som 
tilgodeser alle de undervisere, som nu 
skal arbejde sammen.

- Et andet af de store emner var og er 
arbejdsmiljøet på grund af Lov 409, der 
har medført et stigende antal sygedage 
for mange medlemmer. Her har det vist 
sig, at dér, hvor der er ordentlige og af-
talte forhold, er der også mindst syge-
fravær. Så det er af største vigtighed for 
den nye hovedbestyrelse og formandska-
bet at arbejde for et bedre arbejdsmiljø.    

- Et yderst relevant problem er også, 
at tillidsrepræsentanterne oplever, at de 
har fået og får begrænset deres indfly-
delse og tiden til deres arbejde. Ledelsen 
mangler intentioner om at indgå forplig-
tende aftaler til gavn for arbejdsmiljøet 
og den enkelte institution. Derfor glæ-
der jeg mig over, at der på kongressen 
blev vist vilje til at gøre disse daglige 
problemer til fokuspunkter i den kom-
mende kongresperiode. •  
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er det kuN skattelettelser og lavere over-
førselsindkomster, der får os til at ændre 
adfærd, så vi bliver ekstra vilde med at ar-
bejde mere, så samfundet i sidste ende bli-
ver rigere? Eller kan det også være massive 
investeringer i velfærd som for eksempel 
uddannelse? 

Vi ved det ikke – endnu. Mens skiftende 
regeringer siden slutningen af 1980’erne har 
i stadig højere valgt grad at bruge finansmi-
nisteriets regnemodeller til at vise, at skat-
tesænkninger i sidste ende gør samfundet 
rigere, har de ikke brugt krudt på at få be-
svaret om investeringer i blandt andet ud-
dannelse udelukkende skal placeres som 
en udgift. Eller om de også kan blive en ind-
tægt. Undersøgelser af de finanspolitiske 
regnemodeller og deres såkaldte dynami-
ske effektberegninger på investeringer i ud-
dannelse har ikke været et politisk tilvalg.  

Det stiller blandt andet cand. scient. pol. 
Niels Fuglsang spørgsmålstegn ved. Hans 
ph.d.-afhandling viser, at regnemodellerne 
er et politisk valg:

- Man kan ikke have en hel verden inde i 

én regnemodel. Derfor er man nødt til vælge, 
hvilke dele, man vil tage ind, og hvilke man 
vil tage ud. Så når embedsmænd og politi-
kere siger, at regnemodellerne er objektive, 
upolitiske og fakta-baserede, siger jeg, at de 
altid er udtryk for prioriteringer. Man kan 
aldrig lave en neutral regnemodel. Den vil 
altid have en retning.

Niels Fuglsang forklarer, at når regne-
modellerne bliver fremstillet som ”en slags 
blackboks, der spytter objektive tal ud”, stil-
ler man ikke så mange spørgsmål ved dem:

- Dermed bliver de et ret effektiv redskab 
til at vende politikken i en bestemt retning. 
Regnemodellerne har større indflydelse på, 
hvilken politik der bliver ført, end om det 
er en blå eller rød regering, der fører den.

Niels Fuglsangs forskning handler der-
for om at få blotlagt og forstå, hvordan reg-
nemodellerne har udviklet sig siden 70’erne, 
og hvem der har styret dem i den retning. 

det har konsekvenser

Efter hans mening kan man godt sige, at 
regnemodellerne har udviklet sig i en mere 

reGne-
modeller 
viser altid 
en Politisk 
retninG
Hvordan er det sket, at investeringer i uddannelse udelukkende ses 
som en finanspolitisk udgift, mens skattesænkninger forudsættes 
at gøre samfundet rigere? Niels Fuglsang fik på kongressen  
Uddannelsesforbundets pris for i sin ph.d.-af handling at gå bag 
om de regne modeller, der bliver brugt af skiftende regeringer. 

a F  D O R t h E  P l E C h I n g E R  

F OtO :  K a a R E  S M I t h
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borgerlig retning, hvis man ser borgerlig 
som fokusering på skattesænkninger:

- Man har inkluderet flere og flere me-
toder i modellerne til at regne på, hvilke 
incitamenter skattesænkninger giver, for 
at folk vil arbejde mere. På den anden side 
har man intet med om, hvad for eksem-
pel investeringer i uddannelse betyder 
for, hvor godt det går med vores økonomi. 
Det er ikke en politisk neutral udvikling.

Hvilke konsekvenser har den haft?
- Politikerne kan bruge penge fra fi-

nansloven til enten at sænke skatter eller 
investere i offentligt forbrug. Men der er 
selvfølgelig et stærkere incitament for po-
litikerne i at bruge dem til at sænke skat-
ten, når regnemodellerne viser, at man kan 
få mere for pengene på den måde, mens 
investeringer i uddannelse udelukkende 
er en udgift. I den analyse, de laver, får de 
ikke noget ud af det på bundlinjen, hvis 
de bruger pengene på uddannelse, siger 
han og tilføjer:

- Helt konkret kan man lave forskel-
lige former for effektiviseringer gennem 

for eksempel omprioriteringsbidraget, og det 
kan man blive ved med at gøre i regnemodellen, 
uden at det har nogle konsekvenser. Man kan blot 
sætte færre lærere til at undervise flere elever. 
Men sådan ser det ikke ud i virkeligheden. Der 
har det konsekvenser for de ansatte, som måske 
bliver stressede og sygemeldte, og også for ele-
verne, der måske oplever dårligere kvalitet. Det 
indgår bare ikke i regnestykket, at vi ved at in-
vestere i uddannelse får elever, der har en god, 
høj kvalitet, så kan de bidrage til en højere pro-
duktivitet i samfundet. 

Niels Fuglsang tilføjer, at der ganske vist på 
uddannelsesområdet er en regneregel om, at hvis 
man har øget uddannelsesambitionerne – altså 
vil uddanne flere – har man nogle produktivi-
tetseffekter af det. Men de er ikke koblet sam-
men med, hvor mange penge man vil bruge på 
uddannelse:

- Det betyder, at hvis du vil have flere i uddan-
nelse uden at betale mere, kan du sagtens øge pro-
duktiviteten i regnemaskinen. Men i virkelighe-
den falder kvaliteten selvsagt, hvis man putter 
50 elever ind i klassen. •

  mange andre stiller  
spørgsmålstegn 

Er det rigtigt, at skattelettelser 
per automatik får folk til at ar-
bejde mere og skabe rigdom? Det 
er ikke kun Niels Fuglsang, der 
stiller spørgsmålstegn ved tesen. 

Folketingets økonomiske kon-
sulenter har undersøgt situati-
onen i Norge, Sverige og USA, 
hvor det ikke er fast praksis at 
medregne dynamiske effekter 
af skattesænkninger. Folketin-
gets økonomer siger desuden, 
at der ikke er nyere studier, der 
kan understøtte Finansministe-
riets metoder. 

Et flertal i Finansudvalget pålag-
de i sommer finansministeren at 
ændre sin ”regnemaskine”, så 
den også tager højde for effekter-
ne ved et øget offentligt forbrug. 
Finansminister Kristian Jensen 
har foreløbig tilbagevist med be-
grundelsen, at man ikke kan gøre 
det på et fagligt grundlag. I en 
forskningsaftale indgået i 2017 
er der dog blevet afsat 12 milli-
oner kroner til at undersøge ef-
fekterne af forskellige offentlige 
indsatser med henblik på at for-
bedre regnemodellerne.  Regne-
model-analysen fra Niels Fugl-
sang skal være med til at give et 
fagligt grundlag. 

Socialdemokratiets  leder Mette 
Frederiksen har for nyligt stillet 
sig kritisk over for regnemodel-
lernes forudsigelser om effek-
ter af skattesænkninger i et in-
terview til Berlingske Tidende: 
”Det, der altid er problemet med 
økonomiske modeller, er, hvis de 
bliver brugt til at forklare alt og 
ikke har et blik på andre aspek-
ter. Så mener jeg faktisk ikke, de 
kan bruges til så meget, som de 
ofte bliver tillagt”.

Den måde, man har brugt 
regnemodellerne på, kan få 
store konsekvenser for lærere og 
andre offentligt ansatte i form 
af øget stress og sygefravær, 
forklarer Niels Fuglsang. 
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a F  M I K K E l  K a M P  /  

t E g n I n g :  n I E l S  P O u l S E n 

juleafteN er overstået, og fa-
milien er nået frem til den tradi-
tionelle julefrokost. I er nået forbi 
”Det er rart at se dig” og den første 
historie fra gamle dage. Nu er I kom-
met til: ”Hvor er det nu lige, du ar-
bejder?” Og her bliver det interes-
sant, for hvilken reaktion får du fra 
småfulde onkel Benny eller 19-årige 
Silja, der efter fem års teenagestil-
hed igen er begyndt at kommunikere 
med voksne? Hvad spørger de om, 
og hvilke fordomme har de om dit 
arbejde? Det har vi spurgt en række 
vaskeægte, levende medlemmer af 
Uddannelsesforbundet om og tryl-
let deres svar om til en tegning. • 

Hvad bliver du spurgt om,  
Når du sidder til  
julefrokosteN i familieN?
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SUDOKU LET

8 1 3 4 2

2 7 3 4 6

6 7 1

3 6 2 5

9 5

9 6 1 8

8 9 1

5 1 3 6 9

2 4 7 3 8

8 7 5 4

1 5 9

8 6 3

2 5 1

3 4

8 5 4

4 8 9

2 6 3

1 5 6 7

SUDOKU SVÆR

Ministeriernes regnemodeller giver de resultater, som enhver siddende regering ønsker.  



• Højsæson  er fra 23. juni til 11. august
• Mellemsæson er fra 17. marts til 23. juni og fra 11. august til 13. oktober samt uge 7 og 8
• Lavsæson er frem til 17. marts (uge7 og 8 undtaget) og igen fra 13. oktober til 30. marts 2019  

 (uge 7 og 8 undtaget)

 
VIGTIGT 

 
 

Mails og telefonopkald før 
den officielle åbning af den 

nye sæson kommer  
ikke i betragtning,  
når ferieboligerne  

       fordeles.

FERIEBOLIGER 2018

Fra den 20. december kl. 9 
har du mulighed for at booke  

Uddannelsesforbundets  
ferieboliger frem til april 2019.  

Brug hjemmeside, mail eller ring.  
Se mere på bagsiden om,  

hvordan du gør.  



LEJLIGHEDEN I BERLIN
Lejlighed på første sal i renoveret ejendom. Skønt, grønt område i 
Rudolf-Schwarz-Strasse ca. 15. min fra Alexanderplatz. Parkering mod 
betaling. 88 m2 og 4 sovepladser.
 
Lejligheden indeholder
• Fire sovepladser fordelt på to soveværelser med  

dobbeltsenge samt en barneseng (rejseseng)
• Stue med spiseplads, der har udgang til dejlig altan  

med havemøbler
• Stuen er udstyret med tv, radio og cd-afspiller samt  

dvd-afspiller
• Nyt køkken med komfur, køleskab med lille fryser
• Badeværelse med bruse- og karbad 
• Wi-fi
 
Der er parkeringspladser tæt på lejligheden med betaling fra  
kl. 9.00-24.00. Det koster 1 euro pr. time – så husk mønter!  
Man kan også bruge EasyPark A/S Paypal.dk@easypark.net

PRISER 

Højsæson:  4.450 kr. pr. uge inkl. el
Mellemsæson:  4.150 kr. pr. uge (weekend 675 kr. pr. dag,  
 hverdage 580 kr. pr. dag)
Lavsæson:  4.150 kr. pr. uge (weekend 675 kr. pr. 
  dag, hverdage 580 kr. pr. dag)
Elektricitet:  Inklusiv

Omgivet af skov og 
fredet områder

Europas kulturelle 
frontløber

HUSENE I ERTEBØLLE 
Uddannelsesforbundet har fem feriehuse i Ertebølle, der alle er  
velisolerede træhuse med en stor terrasse. Mellem feriehusene er  
der store fællesarealer, hvor børnene kan lege i fred for trafikken.  
Husene er omgivet af et stort skovklædt fællesareal og af fredede  
områder med kæmpehøje træer og andre oldtidsminder. Der er  
ca. 2 km til en god badestrand, som ligger ved Limfjorden.

Hus nr. 121 (helårshus)

HUSENE I ERTEBØLLE - Hus nr. 81-84-85-87 indeholder
Alle husene er på 60 m2 og bliver opvarmet med el-radiatorer. 
• Soveværelse m. dobbeltseng. Soveværelse m. to enkelt senge
• Badeværelse
• Stue/køkken. I stuen er der tv, dvd-afspiller og en radio med 
  cd-afspiller. Køkkenet har køle-/fryseskab

Hus nr. 81-84-85-87

 ERTEBØLLE BERLIN

PRISER - Hus nr. 121 
Højsæson:  3.650 kr. pr. uge
Mellemsæson:  3.200 kr. pr. uge (weekend 530 kr. pr. dag,  
 hverdage 450 kr. pr. dag)
Lavsæson:  2.850 kr. pr. uge (weekend 475 kr. pr. dag,  
 hverdage 400 kr. pr. dag)
Elektricitet:  3 kr. pr. kW/t. 
PRISER - Hus nr. 81-84-85-87 
Højsæson:  2.750 kr. pr. uge
Mellemsæson:  2.450 kr. pr. uge (weekend 395 kr. pr. dag,  
 hverdage 345 kr. pr. dag)
Lavsæson:  2.250 kr. pr. uge (weekend 380 kr. pr. dag,  
 hverdage 320 kr. pr. dag)
Elektricitet:  3 kr. pr. kW/t.

HUSENE I ERTEBØLLE - Hus nr. 121 (helårshus) indeholder 
Det femte og store hus er på 75 m2 og indeholder mange af de  
samme ting, som de fire andre huse. Et ekstra soveværelse med  
to enkeltsenge.
• En mikroovn i køkkenet
• En brændeovn, som du selv skal medbringe brænde til
• Huset ventileres året rundt med et system drevet af solenergi



• Højsæson  er fra 23. juni til 11. august
• Mellemsæson er fra 17. marts til 23. juni og fra 11. august til 13. oktober samt uge 7 og 8
• Lavsæson er frem til 17. marts (uge7 og 8 undtaget) og igen fra 13. oktober til 30. marts 2019  

 (uge 7 og 8 undtaget)

Tæt ved en af øens  
bedste badestrande

Tæt ved strand  
og Kattegat

HUSET PÅ FANØ
Feriehuset på Fanø er på 88 m2. Huset ligger på en 2.000 m2 stor  
naturgrund tæt på en af de bedste badestrande med ca. 1,5 km til 
vandet.
Derudover er der gode muligheder for fritidsaktiviteter som golf og 
tennis. Huset opvarmes med el-radiatorer.

Huset indeholder
• Seks sovepladser fordelt på tre soveværelser. Et med  
 dobbeltseng og to med to enkeltsenge i hver
• Stue med tv, radio og cd-afspiller og brændeovn  
 (brænde skal selv medbringes)
• Køkken med opvaskemaskine, mikroovn, komfur, køleskab og  
 fryseskab. Køkkenet ligger i åben forbindelse med stuen
• Badeværelse

PRISER 

Højsæson:  3.950 kr. pr. uge
Mellemsæson:  3.300 kr. pr. uge (weekend 555 kr. pr. dag,  
 hverdage 475 kr. pr. dag)
Lavsæson:  2.850 kr. pr. uge (weekend 475 kr. pr. dag,  
 hverdage 400 kr. pr. dag)
Elektricitet:  3 kr. pr. kW/t.

HUSET VED KLINT
Feriehuset er et velisoleret træhus på 95 m2. Huset ligger ved Klint 
Strand med ca. 500 m til badestrand direkte til Nyrup Bugt/Kattegat.

Huset indeholder
• Seks sovepladser fordelt på tre værelser. Et værelse med en 
  køjeseng og egen udgang og to soveværelser med dobbelt 
 senge og en weekendbarneseng
• Indgang ad vindfang
• Vinkelstue med lysindfald til kip og konvektionsbrændeovn
• Tv, dvd-afspiller, radio og cd-afspiller
• Stor overdækket træterasse med udgang fra stuen
• Køkken med opvaskemaskine og køl/frys
• Badeværelse med gulvvarme, brusekabine og vaskemaskine
• En høj barnestol

PRISER 

Højsæson:  4.450 kr. pr. uge
Mellemsæson:  3.700 kr. pr. uge (weekend 650 kr. pr. dag,  
 hverdage 530 kr. pr. dag)
Lavsæson:  3.200 kr. pr. uge (weekend 530 kr. pr. dag, 
 hverdage 450 kr. pr. overnatning)
Elektricitet:  3 kr. pr. kW/t.

 FANØ  KLINT



LEJLIGHEDERNE I KØBENHAVN • Stor lejlighed i stuen 
 
Uddannelsesforbundet har to lejligheder, der ligger på Nørre  
Farimagsgade 15 – midt i København.  
 
Lejlighederne er henholdsvis en stor stuelejlighed på 100 m2 og en  
lidt mindre lejlighed på 3. sal på 68 m2.

Lejligheden i stuen indeholder
• Fire sovepladser fordelt på to soveværelse med en dobbeltseng, 

en gæsteseng og en weekendbarneseng
• Åbent køkken med kombineret stue og spisestue
• Køkkenet med komfur og køleskab med fryser samt en barnestol
• Stue med tv, radio, cd- og dvd-afspiller

PRISER 

Højsæson:  4.950 kr. pr. uge 
Mellemsæson:  4.450 kr. pr. uge (weekend 780 kr. pr. dag, 
 hverdage 630 kr. pr. dag) 
Lavsæson:  4.450 kr. pr. uge (weekend 780 kr. pr. dag,  
 hverdage 630 kr. pr. dag)
Elektricitet:  Inklusiv

Alle danskeres hovedstad

PRISER 
 
Højsæson:  3.950 kr. pr. uge
Mellemsæson:  3.750 kr. pr. uge (weekend 655 kr. pr. dag,  
 hverdage 530 kr. pr. dag)
Lavsæson:  3.750 kr. pr. uge (weekend 655 kr. pr. dag,  
 hverdage 530 kr. pr. dag)
Elektricitet:  Inklusiv

 KØBENHAVN

LEJLIGHEDERNE I KØBENHAVN • Lejlighed på 3. sal
 
Parkering
På Nørre Farimagsgade kan du parkere mod betaling.  
Lejlighederne ligger i en grøn zone.

Lejligheden på 3. sal indeholder
• Åbent køkken med kombineret stue og spisestue Komfur og  

køleskab med fryser 
• Tv, radio, cd- og dvd-afspiller 
• Soveværelse med dobbeltseng, gæsteseng og  

weekendbarneseng  
• Høj barnestol



• Højsæson  er fra 23. juni til 11. august
• Mellemsæson er fra 17. marts til 23. juni og fra 11. august til 13. oktober samt uge 7 og 8
• Lavsæson er frem til 17. marts (uge7 og 8 undtaget) og igen fra 13. oktober til 30. marts 2019  

 (uge 7 og 8 undtaget)

Vilde heste, sauna  
og boblebad

Ved Vesterhavet

PRISER 

Højsæson:  4.950 kr. pr. uge inkl. el
Mellemsæson:  3.700 kr. pr. uge (weekend 650 kr. pr. dag,  
 hverdage 530 kr. pr. dag)
Lavsæson:  3.200 kr. pr. uge (weekend 530 kr. pr. dag,  
 hverdage 450 kr. pr. dag)
Elektricitet:  3 kr. pr. kW/t.

PRISER 

Højsæson:  3.950 kr. pr. uge
Mellemsæson:  3.300 kr. pr. uge (weekend 555 kr. pr. dag, 
 hverdage 475 kr. pr. dag) 
Lavsæson:  2.850 kr. pr. uge (weekend 475 kr. pr. dag, 
 hverdage 400 kr. pr. dag) 
Elektricitet:  3 kr. pr. kW/t.

LANGELAND LØNSTRUP

HUSET PÅ LANGELAND

Huset ligger i et sommerhusområde tæt på stranden i Ristinge nær 
Hesselbjerg i Humble Kommune. 
Der er udflugtsmuligheder fra huset, fx til den 20 meter høje Ristin-
ge Klint eller til Langelse Bondegårdsskov, som er en af de få skove i 
Danmark, der får lov til at passe sig selv uden menneskers indgriben. 
Skovsgård, Tranekær Slot og Valdemars Slot er også et besøg værd. 

HUSET I LØNSTRUP

Huset ligger på en ugenert grund med udsigt over engareal med ca.  
2 km til vandet ad asfaltvej.
I nærheden findes gode muligheder for fritidsaktiviteter som golf (der 
er tre golfbaner i nærheden), tennis, og et subtropisk badeland  
i nærheden.

Huset indeholder
• Seks sovepladser fordelt på tre soverum plus hems med 
 sovemulighed
• Opholdsstue med brændeovn, tv, dvd-afspiller og radio
• Køkken med alle moderne hjælpemidler, fx mikroovn
• Badeværelse med sauna og boblebad
• Vaskemaskine og tørretumbler
• Weekendbarneseng og barnestol
• Der hører fire cykler til huset

Huset indeholder
• Seks sovepladser fordelt på tre soveværelser. Et med en dob-   
beltseng, et med to enkelt senge og et med 1½-mandsseng,  
 weekendbarneseng
• Stue med tv, dvd-afspiller, radio med cd-afspiller
• Brændeovn (brænde skal selv medbringes)
• Køkken med opvaskemaskine, mikroovn, komfur og køleskab 
 med fryser. Køkkenet ligger i åben forbindelse med stuen
• Badeværelse
• En høj barnestol i huset



Fantastisk udsigt over Middelhavet MALAGA

LEJLIGHEDEN I MALAGA 

Lejligheden ligger på 7. etage (der er elevator) lige ved vandet, så der 
er en fantastisk udsigt ud over Middelhavet. Den er på 75 m2 og har  
en stor dejlig terrasse med havemøbler og skøn udsigt.

Fra lufthavnen er der tog til Torreblanca station, og her er der  
15 minutters gang til lejligheden.

Lejligheden ligger ca. 30-45 min. i bil fra lufthavnen, og det er også  
ved lufthavnen centrum ligger.

PRISER 

Højsæson:  4.950 kr. pr. uge 
Mellemsæson:  4.750 kr. pr. uge (weekend 850 kr. pr. dag. Hverdage 750 kr. pr. dag) 
Lavsæson:  4.500 kr. pr. uge (weekend 675 kr. pr. dag, hverdage 580 kr. pr. dag)
Elektricitet:  3 kr. pr. kW/t.

Lejligheden indeholder 

• Stue/spisestue med tv og minianlæg
• To soveværelser med hver en dobbeltseng
• Barneweekendseng og barnestol
• Køkken 
• Badeværelse med stor brusekabine
• Vaskemaskine
• Der er wi-fi
• Der er mulighed for slutrengøring samt lån af sengelinned 
• Der er mulighed for privat parkering



• Højsæson  er fra 23. juni til 11. august
• Mellemsæson er fra 17. marts til 23. juni og fra 11. august til 13. oktober samt uge 7 og 8
• Lavsæson er frem til 17. marts (uge7 og 8 undtaget) og igen fra 13. oktober til 30. marts 2019  

 (uge 7 og 8 undtaget)

Kun 500 meter  
til badestrand

Ødegård 2½ time  
fra København

PRISER 

Højsæson:  4.450 kr. pr. uge inkl. el
Mellemsæson:  3.700 kr. pr. uge (weekend 650 kr. pr. dag,  
 hverdage 530 kr. pr. dag)
Lavsæson:  3.200 kr. pr. uge (weekend 530 kr. pr. dag,  
 hverdage 450 kr. pr. dag)
Elektricitet:  3 kr. pr. kW/t.

PRISER 

Højsæson:  3.950 kr. pr. uge
Mellemsæson:  3.300 kr. pr. uge (weekend 555 kr. pr. dag, 
 hverdage 475 kr. pr. dag) 
Lavsæson:  2.850 kr. pr. uge (weekend 475 kr. pr. dag, 
 hverdage 400 kr. pr. dag) 
Elektricitet:  3 kr. pr. kW/t.

Møn Sverige

HUSET PÅ MØN 

Huset er et velisoleret træhus på 77 m2. Det ligger ved Råbylille Strand 
med ca. 500 meter til badestrand direkte til Østersøen.
Møns Klint. Liselund Slot. 10 minutter til golfbane. 

Huset indeholder
• 2 cykler til rådighed
• Tv, radio og cd-afspiller
• Åbent køkken med opvaskemaskine, mikroovn, komfur og  
 køleskab med fryser 
• Bad og bryggers med vaskemaskine. 
• I alt otte sovepladser: to soveværelser med dobbeltsenge, stue  
 med alkove med to sovepladser, hems med stige i gangen og  
 mulighed for to sovepladser. Desuden weekendbarneseng 
• Høj barnestol
• Brændeovn i stuen (brænde er ikke med i prisen) og el-radiatorer

HUSET I SVERIGE

Huset ligger på en stor naturgrund i Hylta i det sydlige Sverige kun 5 
km. fra den store sø Immeln. 
Det er 110 km fra Helsingborg og 130 km fra Malmø. Og det tager ca. 
2½ time i bil at komme dertil fra København.
Ferieboligen består af et 1½ plans træhus på 100 m2 og et  
gæstehus på 20 m2. I alt er der seks sovepladser. 

Hovedhuset indeholder
• Seks sovepladser fordelt på: To soveværelser på 1. sal med  
 skrå vægge, weekendbarneseng og højstol
• Spisekøkken med udgang til terrasse
• Spisestue
• Stor opholdsstue (2-3 stuer en suite) med flot svensk  
 kakkelovn
• Bad og vaskemaskine   
 
Gæstehus indeholder
• Opholds- og soverum med to sovepladser
• Køkkenafsnit med to kogeplader
• Bad med brus og adgang til sauna



BRUG AF BOLIGERNE 
De fleste af ferieboligerne kan benyttes hele året. Dog kan de fem huse i Erte-
bølle kun benyttes fra 25. marts til 21. oktober.
 
I højsæsonen kan ferieboligerne bookes på ugebasis og højst for to uger ad 
gangen. En uge går fra lørdag til lørdag.
 
Resten af året kan de også bookes for en weekend (fredag-søndag) eller i en 
eller flere dage.
Du har råderet over boligen fra ankomstdagen kl. 14 til  
afrejsedagen kl. 12. 
 
SÆSONER
Højsæson:   23. juni til 11. august.
Mellemsæson:  17. marts til 23. juni og 11. august til 13. oktober  
  samt uge 7 og 8.
Lavsæson:  17. marts (uge7 og 8 undtaget) og  
  13. oktober til 30 marts 2019 (uge7 og 8 undtaget). 
 
BETINGELSER
• Ferieboligerne kan kun benyttes af Uddannelsesforbundets  
 medlemmer. De må ikke udlånes videre til andre.
• Ferieboligerne fordeles efter først til mølle-princippet. 
• Du skal selv medbringe sengelinned, håndklæder, viskestykker  
 og toiletpapir.
• Boligen skal gøres rent inden afrejse. 
• 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
• Betalingen skal ske hurtigst muligt og være Uddannelsesfor- 

bundet i hænde, senest en måned før dit ophold begynder.
• Aftalen er bindende. Ved afbestilling opkræves et gebyr.  

Gebyret er fastsat efter boligens pris.

TRE MÅDER AT BESTILLE PÅ
• Brug hjemmesiden på www.uddannelsesforbundet.dk/feriebolig  
 hvor du kan udfylde en bookingblanket og se flere fotos fra de   
 enkelte boliger.
• Ring til Lisbet Poulsen, tlf. 3330 0659
• Send en mail til feriebolig@uddannelsesforbundet.dk

VÆRD AT VIDE OM BOLIGERNE

Nørre Farimagsgade 15 • 1364 København K • Tlf.: 7070 2722  
www.uddannelsesforbundet.dk
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Randager 90, 2620 Albertslund
7020 2810, forlaget@synope.dk
www.synope.dk

BEGYNDERSYSTEMER

Til modulundervisning og  
’Arbejdsmarkedsrettet’ dansk

DU3:
På vej til dansk – trin for trin
Videre mod dansk – trin for trin

DU2:
Vi taler dansk 1
Vi taler dansk 2
Vi taler dansk 3

DANSK UDTALE

BREVE/SKRIFTLIG 
FREMSTILLING

DANSK  
TALESPROG

Alle bøger er velegnede ved klasseundervis-
ning, differentieret undervisning, selvstændigt 
arbejde, gruppe- eller pararbejde.

Læs mere på www.synope.dk
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enGaGement er 
vores stærkeste 
værktøj
Det handler om at fange de unges interesse i de første 
10 minutter – og derefter vil de ofte holde ved i resten 
af timen. Kristian Karlby, faglærer på Kold College 
i Odense, har sammen med en radiovært og en kollega 
udviklet en ny model for, hvordan man kan gøre det. 

  serie: lærere,  
der gør os klogere

Lærere udvikler og videreuddanner sig 
inden for nye felter. Og deres viden kom-
mer både dem selv, eleverne og os andre 
til gode. I denne serie præsenterer vi læ-
reren eller lærerne bag ny viden. Faglærer 
inden for dyrepasserfaget Kristian Karl-
by fra Kold College er én af dem. Sammen 
med radiovært Mads Vangsø og kollegaen 
Sine Christensen står han bag bogen ”Slip 
engagementet løs”.

a F  D O R t h E  P l E C h I n g E R  /  F OtO :  Pat R I C K  B ay  Da M S t E D
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  blå bog 

Kristian Karlby er 38 år, jordbrugstekno-
log, og har siden 2004 undervist på Kold 
College i jordbrug, fødevarer og oplevelser. 
Han er uddannet landmand, men begynd-
te at undervise efter nogle år som faglært. 
Kristian har tidligere udgivet ”Dyrepasse-
rens ABC” på Erhvervsskolernes forlag. 

forestil dig, at du åbner for et radiopro-
gram, hvor man først lige skal have teknik-
ken til udsendelsen på plads og derefter 
lister op, om hver og én nu er mødt frem i 
studiet. Du ville med stor sandsynlighed 
hurtigt skifte til en anden kanal. Det gør 
eleverne ofte også, hvis man som lærer 
begynder timen med at åbne sin compu-
ter og tjekke fremmødet. 

Men det behøver ikke være sådan. 
Faglærer Kristian Karlby fra Kold Col-
lege i Odense vil gerne være med til at 
vende udviklingen med mindre søgning 
til erhvervsskolerne og større frafald ved 
at gøre undervisningen mere fængende. 
Sammen med radiovært Mads Vangsø 
og vejleder Sine Christensen fra skolen 
står han bag bogen ”Slip engagementet 
løs”, hvor de blandt andet giver gode råd 
til, hvordan man får tag i eleverne i før-
ste take. Med på sidelinjen har de nesto-
ren inden for undervisning og pæda gogik 
Knud Illeriis, der har lanceret begrebet 
pop-pædagogik. 

Hvorfor gik I i gang med denne bog?
- Jeg har altid tænkt over, hvad der 

motiverer mine elever til at lære, og det 
undrede mig, at de kunne recitere lange 
passager fra Anders Mattesens stand-
up-shows fuldstændig ordret, men ikke 
kunne huske, hvad jeg lige havde lært 
dem om fotosyntesen. Så jeg begyndte 
at skele til, hvad standupperne gjorde og 
forsøgte at skrælle jokes for det humori-
stiske indhold og erstatte dem med fag-
ligt indhold. Jeg kom i kontakt med radio-
vært Mads Vangsø, der beskæftiger sig 
med det samme – bare for lyttere – og det 
kom helt bag på mig, hvor mange ligheder 
der er mellem et radioprogram på P3 og 
en undervisningstime. Mads har kvalifi-
ceret meget af det, jeg går og roder med. 
Han sagde blandt andet, at det er mit en-
gagement, der får eleverne til at lytte. De 
kan mærke, at jeg har en historie, jeg vil 
fortælle, og noget på hjerte.  

- Der er også ligheder i forhold til for-
beredelsen. Mads har siddet med et mu-
siknummers penge til at forberede det 
næste indslag, og vi skal som lærere no-
gen gange forberede os, mens vi går fra 
det ene klasselokale til det andet. Poin-
ten i vores bog er, at hvis vi har forberedt 
de første 10 minutter og serverer det med 

en masse engagement, er vi næsten i mål. 
Eleverne bliver motiverede, mens vi står 
og underviser, ikke før eller efter.

Nogen vil måske sige, at du går arbejds-
giverens ærinde, når du mener, at det er 
nok at forberede sig til 10 minutters un-
dervisning?

- Min pointe er, at godt begyndt er halvt 
fuldendt. Vi kommer alle fra det fag, vi un-
derviser i, så fagligheden ligger på rygra-
den, men vi bliver pressede fra mange si-
der, så vi bliver nødt til at finde nogle greb, 
der får eleverne til at hænge ved. Derfor 
skal vi have dem engageret ved at sparke 
undervisningen godt i gang, og det gør vi 
med en historie, der lynhurtigt fortæller 
dem, hvem vi er, og hvad undervisnin-
gen går ud på.    

EUD-lærerne har generelt et højt sy-
gefravær. Mange føler sig kørt over af re-
former, besparelser, fyringer… Er det ikke 
logisk, hvis mange af dem ikke altid orker 
at levere en underholdende vare?

- Hvis man tager sig selv i nakken og 
gør sig til et engageret menneske, så går 
det også den anden vej. Det bliver bare 
federe at gå på arbejde. Det handler om, 
at vi skal turde sætte os selv i spil, og vi 
skal engang imellem sige til os selv, at 
”nej, jeg gider ikke blive ved at tage den 
samme mappe ned fra hylden. Nu vil jeg 
udfordre mig selv og gå ind og lave noget 
nyt, så jeg er en smule frisk i det, jeg la-
ver”. På den måde kommer der jo noget 
tilbage til én selv.

Så det vigtigste budskab i bogen er…?
- At engagement er det stærkeste værk-

tøj, vi har, når vi skal uddanne unge men-
nesker. Og det er dét, vi skal vise i starten 
med en lille historie, som har en person-
lig vinkel, en faglighed og – meget vig-
tigt – noget relevans for eleven. Den skal 
samtidig være underholdende, hvilket 
kan være det mest udfordrende som læ-
rer. Andre lærere har sagt til mig, at ”du 
har det så nemt, Kristian, for du passer 
dyr, og når du holder en krokodille, hører 
alle efter”. Men det handler jo om at finde 
krokodillen i det, du laver – det, der gør, 
at eleverne bliver interesserede. En kol-
lega i bagerfaget siger i bogen, at man tra-
ditionelt altid har startet med at lære ele-
verne at bage brød. Men de unge kommer 
jo, fordi de gerne vil lave den store bage-

dyst. Så nu lader han dem i stedet starte 
med at klaske en kage sammen. En anden 
kollega, der underviser i anlægsgartner-
faget, havde svært ved at gøre eleverne 
nysgerrige på grå fliser. Nu har han an-
lagt en have med vandmiljø, som eleverne 
er vilde med. 

- Knud Illeris, der taler om pop-pæda-
gogik, siger, at vi måske skal tage det lidt 
roligt med fagligheden. En vigtig pointe 
er nemlig, at fagligheden – fotosyntesen 
og celledelingen – stadig er den samme. 
Det er eleverne, der har ændret sig. Vi har 
en generation, der bliver inspireret af an-
dre mennesker – os. Vi har en fantastisk 
chance for at være forbilleder for dem som 
faglærere, fordi vi selv er gået den vej. Der-
for skal vi skabe en relation til dem, for så 
begynder lærlingeuddannelsesidéen at 
virke, som den skal. Pop betyder jo bare, 
at noget er populært. 

Kan man måle effekten af det, I gør?
- I forhold til frafaldsstatistikker har 

vi jo på Kold College ikke noget at prale 
med i forhold til andre skoler. Men igen 
kan vi spørge, hvordan går det lige nu 
med erhvervsskolerne? Det kan kun være 
til gavn for os selv, at vi prøver noget nyt, 
og vi har kun fået positiv feedback på det 
her fra eleverne. Men måske er den bed-
ste metode i virkeligheden at måle det 
på sig selv: Jeg tror, at den lærer, der går 
hjem fra arbejde og har det godt med sig 
selv efter en fed undervisning, bliver en 
bedre lærer – også næste dag. • 

”Slip engagementet løs” af Kristian Karlby, 
Mads Vangsø og Sine Christensen, er ud-
givet på forlaget Munksgaard.
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en ny 
Forberedende 
Uddannelse er 
skabt
Så kom turen til en reform af tilbuddene 
til de unge, som ikke umiddelbart er 
uddannelsesparate.

a F  a n D R E a S  a n tO n I  lu n D  /  I l lu S t R at I O n :  K a M I l l a  W I C h M a n n

for kNap to år siden gik en ekspertgruppe i gang med at tegne 
råskitserne til en ny samlet pakke, der skal kunne vække lysten 
til at uddanne sig hos unge, som ikke umiddelbart er klar til at 
gennemføre en ungdomsuddannelse.

Skitserne lå færdige til politikerne i foråret, og efter godt et 
halvt års forhandlinger på Christiansborg kunne undervis-
ningsminister Merete Riisager (LA) i efteråret præsentere den 
nye forberedende uddannelse. 

For Riisager var det samtidig den første store eksamen som 
undervisningsminister. Oven i købet en eksamen med et vist 
pres på. 

de forberedende tilbud stod for skud

At der skulle skabes en ny forberedende uddannelse var nemlig 
nærmest skæbnebestemt. Ministeriet havde den seneste hånd-
fuld år stået i spidsen for tre omfattende reformer på uddannel-

tema: FGU

  Fakta om FGU’en 

•	 	Målgruppen for den nye forberedende grundud-
dannelse (FGU) er alle unge under 25 år, der ikke 
har gennemført eller er i gang med en ungdoms-
uddannelse og heller ikke er i beskæftigelse, og 
som har behov for afklaring om deres fremtidige 
uddannelses- og beskæftigelsesvej.

•	 	Den nye uddannelsespolitiske målsætning er, at 
90 procent af en ungdomsårgang skal have en ung-
domsuddannelse, når de er 25 år. Desuden skal 
andelen af unge, som ikke har tilknytning til ud-
dannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret i 
2030.

•	 	FGU skal erstatte produktionsskolerne, kom-
bineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervs-
grunduddannelsen (EGU) samt almen voksen-
uddannelse (AVU), ordblindeundervisning for 
voksne (OBU) og forberedende voksenundervis-
ning (FVU) for personer under 25 år.

•	 	Der skal oprettes cirka 90 skoler, hvoraf op mod 
en tredjedel skal være institutioner.

•	 	Der er i regeringens finanslovforslag lagt op til, at 
der skal afsættes 250 millioner kroner over en fi-
reårig periode til FGU’en. Formålet med de afsat-
te midler er at bringe den samlede økonomi i ba-
lance i FGU’ens første år. Med reformen forven-
ter Undervisningsministeriet, at de unge i gen-
nemsnit kommer hurtigere igennem de forbere-
dende forløb. Det frigør ifølge ministeriet blandt 
andet 130 millioner kroner til kompetenceløft af 
lærere og ledere.

•	 	Aftalen om FGU er indgået mellem Venstre, Libe-
ral Alliance, De Konservative, Dansk Folkeparti, 
Socialdemokratiet, De Radikale og SF. Desuden 
har Enhedslisten og Alternativet efterfølgende 
tilsluttet sig aftalen.

kilde: Undervisningsministeriet

  Halvandet år i støbeskeen 

22. januar 2016: Regeringen nedsætter en ekspertgruppe

28. februar 2017: Ekspertgruppen offentliggør anbefalinger 

10. maj 2017: Regeringen præsenterer sit reformudspil

13. oktober 2017: En stribe partier bliver enige om en aftale, der efter-
følgende får tilslutning fra resten af Folketingets partier.
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det ligger ikke fast, hvor i det danske landskab de nye FGU-skoler 
bliver placeret. Men af aftalen om FGU’en fremgår, at de nye skoler 
som udgangspunkt skal ligge i eksisterende bygninger.

Det er altså de bygninger, som bliver ledige, der skal tages i brug 
til FGU. Det vil sige produktionsskolerne og i et vist omfang VUC’s 
bygninger. For mange af de kommende FGU-lærere vil det dermed 
være de samme bygninger, de skal undervise i, når FGU-skolerne 
åbner, som de underviser i i dag, oplyser Undervisningsministeriet 
til Uddannelsesbladet. 

Der vil i februar 2018 blive sat gang i lokale processer, hvor kom-
munerne som tovholder og med inddragelse af produktionsskolerne 
og VUC’erne lokalt vil undersøge, hvor skolerne kan placeres. Hertil 
hører en særlig proces, hvor VUC’erne vil få stor indflydelse på, hvad 
de skal afgive til den kommende FGU-institution. Afgørelserne skal 
være truffet i august 2018.

Senest 1. august 2019 skal alle lærerne møde på deres nye ar-
bejdsplads. •

  Fakta om FGU-skolernes placering 

•	 	Det er ministeriets mål, at eleverne skal opleve skolerne som et sammen-
hængende fagligt og pædagogisk skolemiljø, hvor de kan deltage i fællesak-
tiviteter sammen. 

•	 	De enkelte skoler kan have undervisningsfaciliteter fordelt på flere bygnin-
ger. Men tanken er ifølge ministeriet, at de skal ligge så tæt på hinanden, at 
hver skole kan tilbyde alle FGU’s tre spor. Der vil formentlig være skoler, hvor 
der er en overgangsperiode, før det er helt på plads.

•	 	Der er i aftalen om FGU et krav om nærhed i forhold til, hvor kursister og ele-
ver bor.

•	 	Der skal oprettes cirka 90 skoler, hvoraf op mod en tredjedel skal være insti-
tutioner.

kilde: Undervisningsministeriet

  læs mere om FGU’en

Læs mere på Undervisningsministeriets hjem-
meside: uvm.dk/aktuelt/i-fokus/reform-af-
de-forberedende-tilbud/forberedende-grund-
uddannelse

Læs også mere på Uddannelsesforbundets 
hjemmeside: uddannelsesforbundet.dk/FGU 

sesområdet, nemlig af folkeskoler, erhvervs-
uddannelserne og gymnasierne. 

Nu var turen kommet til de tilbud, som 
retter sig mod den femtedel af de unge under 
25 år, som ikke er på en snorlige kurs mod vi-
dere uddannelse eller job. Det var dybest set 
den gruppe, som Riisager havde til opgave at 
sørge for ikke falder ud af systemet. 

Presset på hendes skuldre blev ikke min-
dre af, at netop de udsatte unge er en gruppe, 
som statsminister Lars Løkke Rasmussen 
(V) har som politisk hjertebarn, blandt an-
det i form af sin fond for unge i risikozonen. 
Løkke stod da også ved Riisagers side, da un-
dervisningsministeren i maj præsenterede 
regeringens udspil på et pressemøde. 

aftale landet fredag den 13. 

Sent om aftenen fredag den 13. oktober – da-
gen op til skolernes efterårsferie – kunne Ri-
isager så omsider præsentere en aftale om 
den nye uddannelse, som blev døbt FGU. Der 
var endda tale om en bred politisk aftale, som 
umiddelbart blev vel modtaget af de fleste ud-
dannelsesorganisationer.

Spørgsmålet er nu, om reformen kan 
komme i mål med alle de ambitioner, poli-
tikerne har for den. Riisager har udtrykt, at 
den skal ”rydde op i junglen af forberedende 
tilbud”, som ifølge hende er uoverskuelig for 
de unge, tilbuddene henvender sig til. 

Af den endelige aftale fremgår det, at må-
let er, at 90 procent af en ungdomsårgang skal 
have en ungdomsuddannelse, når de er 25 år. 
Desuden skal andelen af unge, som ikke har 
tilknytning til uddannelse eller arbejdsmar-
kedet, være halveret i 2030.

I forhold til de omkring 20 procent af de 
unge under 25 år, der i dag ikke har en ung-
domsuddannelse eller er i job, er det store mål.

Tiden vil vise, om FGU-aftalen kan være 
med til at indfri dem, eller om reformens fød-
selsdato er et dårligt varsel? •

tema: FGU

nyE SKOlER  
I gaMlE MuRStEn

Der skal – i hvert fald i første omgang 
– ikke rives en masse bygninger ned 
og opføres nye. Men det er endnu ikke 
afgjort, hvor de nye FGU-skoler skal ligge.
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nyE SKOlER  
I gaMlE MuRStEn

- Der er lagt op til efteruddannelse, fordi man gerne vil have lagt 
tankegangen fra produktionsskolerne ind i den måde, jeg som VUC-
lærer underviser på. Men jeg er bekymret for, at efteruddannelsen 
ikke ligger, inden vi starter med selv at undervise. 

- Jeg kan sagtens se mig selv som lærer ved FGU. Jeg synes, at 
det er glimrende og nødvendigt tiltag, at man laver FGU’en som 
tilbud til unge mellem 16 og 25 år. Det, der bekymrer mig, er, at det 
ind til videre er en hul kasse. Før indholdet er på plads, har jeg van-
skeligt ved at se, hvad min rolle som underviser egentlig bliver. Der 
skal ligge konkrete mål, vi kan arbejde efter, ikke mindst for hvor-
dan praksis-delen fra produktionsskolerne og den teoretiske del 
fra VUC’erne skal kombineres rent fagligt.

- Når man laver det her, så skal man også gøre det ordentligt. 
I første omgang handler det om de unge og ikke os lærere. Jeg er 
bange for, at ambitionen blot er, at de her unge skal komme ud og få 
et ufaglært job. Det er ikke godt nok.

Her er lærernes 
Umiddelbare 
reaktioner
Der er både ris og ros til 
FGU’en, når man spørger nogle 
af de lærere, som muligvis skal 
undervise på den nye skole, om 
deres førstehåndsindtryk.

a F  a n D R E a S  a n tO n I  lu n D

Jens Nordal Haugaard, lærer ved VUC Vestsjælland Syd

”skal være 
tid til eFter-
Uddannelse”

- Jeg skal være på arbejdsmarkedet i relativt mange år 
endnu. På sigt kan FGU’en måske stjæle kundegrund-
laget fra VUC. Jeg vil selvfølgelig gerne være et sted, 
hvor der er nogle fremtidsudsigter. Og det kunne må-
ske være spændende at være med til at bygge noget nyt 
op. Især hvis jeg som lærer bliver inddraget i processen 
– for eksempel indholdet af bekendtgørelsen. 

- Der er nogle af vores kursister, der er meget afkla-
rede om, at de mangler enkelte, helt bestemte fag for at 
komme ind på en bestemt uddannelse. Er de under 25 
år, vil de fremover skulle ind på FGU. Lige nu kan vi lave 
nogle hurtige og meget intensive forløb, der er skræd-
dersyet til dem. Kommer der en, der har en læreplads 
om et halvt år, kan vi, som det er nu, nå det. Det ved jeg 
ikke, om FGU’en vil kunne? Samtidig skal de målret-
tede unge til at sidde ved siden af 18-årige, som må-
ske først skal lære overhovedet at møde op på en skole.

- Jeg kan være nervøs for, hvor de nye skoler bliver 
placeret. Det tyder på, at det bliver på produktionssko-
lerne. Spørgsmålet er, om de er store nok til at rumme 
den nye undervisning. Og de er ofte placeret lidt uden for 
byen, hvilket kan være mindre attraktivt for nogle unge. 

- Når FGU’en efter to år slipper en kursist i en alder 
af for eksempel 20 år, kan jeg være bekymret for, hvad 
kursisten skal foretage sig i den tid, der går, før vedkom-
mende kan starte på VUC som 25-årig.

Jens Brandt, matematiklærer og vejleder ved 
VUC & HF Nordjylland

voXPoP: 

”mUliGHed For  
at byGGe noGet 
nyt oP”
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- Midlerne, der bliver afsat til produktionsskole-delen i forhold til antallet af årselever, 
bliver sænket. Og det gør, at jeg kan være bekymret for, om man kan nå målene for vo-
res gruppe af elever. Jeg er urolig for, at der er for meget økonomisk tænkning i forhold 
til de elementer, der kræves for at kunne rykke eleverne.

- En anden bekymring er selve skoleformen. Den skal ikke være lig den, som de unge 
kommer fra og er kørt trætte i. De skal jo have en anden form for undervisning for at finde 
motivationen igen. Og det kræver, at der afsættes ressourcer til planlægning og forbere-
delse for at kunne give dem et forløb, der virker. 

- Ideelt set kan jeg sagtens se min funktion, fordi jeg tror, at eleverne vil få udbytte af 
det. Der er potentiale for, at der kan skabes læringsforløb, som er konkrete og menings-
dannende for eleverne. Men det kræver, at jeg som lærer kan integrere eksempelvis ma-
tematik med undervisning ude på værkstederne. At gøre stoffet konkret i et klasselokale 
er vanskeligt for den gruppe unge, vi arbejder med.

Daniel Binder, lærer ved Odense Produktionshøjskole

- Jeg er primært bekymret for de 
unge og har svært ved at se mine 
EGU-elever i aftalen. Hvis de skal 
nøjes med en produktionsskole-
ydelse, tror jeg, at der er nogle af 
dem – de har ofte egen lejlighed 
og er vant til praktikløn – ikke får 
råd til at være selvforsørgende. Jeg 
havde håbet på, at FGU’en ville være 
med en ydelse, der svarer til for ek-
sempel SU. 

- Jeg er bange for, at den succes-
rate, jeg har med mine elever nu, 
bliver lavere. Nu er jeg på en skole, 
der her et budget, som giver mulig-
hed for at være fleksibel over for ele-
verne, blandt andet fordi vi har en 
fin normering. Det er jeg bange for, 
at der ikke bliver plads til i FGU’en.

- Selve tanken med at ville samle 
uddannelserne synes jeg er god. Men 
jeg kan være bekymret for over-
gangsperioden, der kommer, når det 
skal løbes i gang. 

- Jeg er blandt dem, der forment-
lig skal virksomhedsoverflyttes. Så 
der får jeg en ny ledelse. Jeg er da 
spændt på, hvilken tilgang de har 
til undervisningen. 

Jørgen Hede Sejbjerg, EGU-
vejleder ved Viborg Ungdomsskole 

- At man vil opprioritere og integrere de almene fag med værkstedsundervis-
ningen kan åbne mulighed for nogle nye samarbejder – og for at nogle faglige skel bliver 
nedbrudt. Jeg er dog ret sikker på, det vil give nogle udfordringer rent praktisk. Vi skal 
også huske, at one size doesn’t fit all - det skal give mening for vores elever. Og der er altså 
nogle af dem, som ikke bare kan tage en dansk-eksamen på D-niveau. 

- Jeg kan være bange for, at der kommer et øget bureaukrati, som betyder, at vi som 
skole mister noget af vores frihed. Lige nu er vi smidige, kreative og hurtige med ledel-
sen helt tæt på, og det betyder, at vi kan lave personligt tilpassede ud af boksen-løsnin-
ger, præcist når eleverne har brug for det, og nogle lidt større, vilde og mere omfattende 
projekter, for eksempel partnerskaber, rejser og store fællesarrangementer, som vores 
elever får rigtig meget ud af. Alt det er jeg bange for at miste.

- Jeg oplever, at produktionsskolerne ofte er blevet talt ned, men det virker som om, at 
man med FGU’en har forstået, at der er noget særligt i vores praktiske produktions-pæ-
dagogik, der altså kan noget. På den måde bliver der forhåbentlig mulighed for at få itale-
sat, diskuteret og anerkendt vores pædagogik og dermed få talt vores arbejde op, håber jeg. 

Lene Byriel, produktionsskolelærer, KUU-kontaktperson og SPS-mentor ved  
Den Økologiske Produktionsskole

- Vi har haft en periode, hvor vi har spurgt, om FGU var en rigtig ide. Nu er FGU aftalt. Herfra gælder det om, at vi tager 
arbejdstøjet på og gør FGU så godt et tilbud som muligt. 
- FGU kan blive en stærk uddannelse for mange unge under 25 år, som ikke er kommet i gang med uddannelse, men suc-

ces vil kræve stor indsats fra de eksisterende uddannelsestilbud og kommunerne. Og succes kræver, at vi lærere ikke blot delta-
ger som et appendiks i tilblivelses-processen. Det, som skal etableres, er ikke blot en uddannelse. Det er også en ny arbejdsplads. 

- Hold også fokus på at gøre FGU’en til en attraktiv arbejdsplads. Ændring af uddannelsesstruktur løfter ikke meget alene. Dan 
rammer og vilkår afstemt til opgaven. Lærere flokkes om institutioner, der lykkes. Lad FGU blive et sted, lærerne flokkes om. Så er 
FGU allerede halvt i mål med succes.

Keld Yding Sørensen, VUC-lærer ved HF &VUC Fyn Svendborg

” bekymret 
For, at 

Fleksi biliteten  
ryGer”

”må ikke blive en sPareøvelse”

”viGtiGt at tænke arbejdsmiljøet ind”

”kan åbne For samarbejde”
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Lærerne er bekymret for, at de ikke længere vil kunne lykkes med at hjælpe 
de unge videre, fordi større skoler ofte er mindre fleksible og langsom-
mere. Hvad tænker du om det? 

- Det er slet ikke en bekymring, jeg deler. En af intentionerne med reformen 
er at skabe mere fleksibilitet ved at samle en række kompetencer under ét tag. 
Her kan vi give de unge mennesker et trygt læringsfælleskab og en ungekul-
tur, hvor der er nogle voksne, der sætter ting i værk og giver tilbagemeldinger. 
Samtidig kan de unge tilegne sig et højere niveau i dansk og matematik, lige-
som det også vil være muligt at komme ud af huset og i praktik. Det ser jeg som 
mere fleksibelt, end det vi har i dag. 

Hvordan kan vi være sikre på, at reformen ikke bare ender som en spa-
reøvelse?

- Det er ikke en spareøvelse. Det er en opkvalificering af de institutioner, der 
i dag er til rådighed. De nye institutioner vil simpelthen kunne noget mere, end 
institutionerne i dag kan hver for sig. I stedet for at nogle af de unge i dag tager 
det ene forløb efter det andet, vil der forhåbentlig være flere unge, som kommer 
ind og får et forløb, hvor de møder flere ting på samme tid. Jeg mener bestemt, 
at der er tale om et tilbud af højere kvalitet til den enkelte unge.

Et godt arbejdsmiljø tager som regel lang tid at bygge op på en arbejdsplads. 
Det virker ikke, som om I har nogen plan for det. Hvordan vil I sikre, at 
der fra start er et godt og attraktivt arbejdsmiljø på de nye institutioner?

- Det er rigtigt nok, at det ikke er noget, som er beskrevet i selve aftalen. Det 
er klart, at når man lægger forskellige institutioner med forskellige kulturer 
sammen, er det en kæmpe opgave. Men der ligger også nogle muligheder i det. 
Når forskellige kulturer mødes, kan man lære af det. Det håber jeg, at der kan 
komme noget godt ud af. 

Vil I fra ministeriets side gøre noget for at understøtte medarbejdernes 
arbejdsmiljø?

- Det vil vi. Ministeriet vil tilbyde kursusforløb til kompetenceløft, der især 
skal have fokus på samarbejde og udvikling af en fælles kultur. Det bliver kur-
susforløb, der kan tilpasses de lokale forhold, for det er jo lokalt, at det skal finde 
sin form. Det er vigtigt at sige, at ministeriet ikke skal stå ude på de enkelte 
skoler og varetage forskellige faggrupper. Det er en decentral proces, hvor der 

er nogle stærke ledelser og bestyrelser, som får 
ansvaret for at skabe kultursammenlægningen 
og et godt arbejdsmiljø.

Lærerne kommer fra meget forskellige ud-
dannelsesinstitutioner. Hvordan vil du kon-
kret skabe en ny fælles kultur?

- Det bliver de lokale ledelser og bestyrelser, 
der får ansvaret for det. Det findes der jo ikke kun 
én måde at gøre på. Men det er vigtigt, at man får 
brugt noget tid sammen både fagligt og socialt.

Hvordan vil du sikre, at elever, der i dag er vant 
til en højere ydelse som for eksempel praktik-
løn eller SU, ikke vælger FGU’en fra, fordi de 
skal ned på produktionsskoleydelse?

- Jeg mener, det er en meget generøs og fin ydelse 
på linje med SU, vi er endt med. Så jeg har svært 
ved at forestille mig, at man skulle fravælge ud-
dannelsen af den årsag.

Produktionsskolerne må for tiden fyre lærere 
på grund af et fald i aktivitet. Også VUC’erne 
er pressede. Hvordan vil du sikre, at der over-
hovedet er de lærere, der er brug for, når FGU 
slår dørene op?

- Det er jo tit sådan, at når man skaber noget 
nyt, så virker det motiverende for mange profes-
sionelle at deltage i og være med til at bygge det 
op. Jeg tror og håber, at det vil appellere til mange 
lærere, at de kan være med til at sætte deres præg 
på de nye institutioner. 

Med FGU’en fjernes med et slag en meget stor 
del af VUC-aktiviteten. Kan du garantere, at 
der også i fremtiden er et bredt, alment til-
bud til voksne?

- Det giver mulighed for at fokusere indsat-
sen, når ens målgruppe bliver mere skarpt af-
grænset. Jeg håber, at VUC’erne vil bruge kræf-
ter på at redefinere deres opgaver og blive stær-
kere til deres kerneprodukt.

Reformen bygger økonomisk på, at den på 
sigt medfører, at de unge kommer hurtigere 
igennem de forberedende forløb. Er det ikke 
lige vel optimistisk?

- De unge skal være på uddannelsen, til de op-
når et fagligt niveau og det personlige rygstød, de 
skal bruge for at komme godt videre til en ung-
domsuddannelse eller i beskæftigelse. •

RIISagER: Fgu’En ER 
IKKE En SPaREøvElSE
De nye FGU-skoler bliver mere f leksible og af 
højere kvalitet, end det, de unge uden ungdoms-
uddannelse eller job i dag får tilbudt. Det lover 
undervisningsminister Merete Riisager (LA). 

a F  a n D R E a S  a n tO n I  lu n D

tema: FGU
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med fgu’eN blaNdes forenklet sagt praksisnær pædagogik på værk-
steder med tavleundervisning i boglige fag. Det stiller nye krav til 
lærerne, som skal undervise på FGU-skolerne og samtidig lære at 
samarbejde med kolleger med hver deres ekspertise i rygsækken.

Men de kommende FGU-lærere må indstille sig på en flyvende 
start, når FGU-skolerne åbner dørene sommeren 2019. Der er i af-
talen om FGU’en nemlig ikke lagt op til, at de skal have et kompe-
tenceløft inden skolestart. 

Undervisningsministeriet oplyser desuden til Uddannelsesbla-
det, at kompetenceløftet som udgangspunkt vil skulle foregå i me-
get nær tilknytning til praksis – altså integreret i praksis. Under-
visningsministeriet ser altså som udgangspunkt, at efteruddannel-
sen skal foregå på stedet og ikke på en skolebænk på et kursussted.

Dog har produktionsskolerne, som helt skal lægges ind under 
FGU’en, selv mulighed for at afgøre, hvordan de vil bruge de midler, 
de får til kompetenceudvikling – også forud for, at FGU’s døre åbner.

Ministeriet kan endnu ikke sige noget om, hvordan efterud-
dannelsen konkret skal se ud.

meget skal aftales lokalt

Det er heller ikke afklaret, hvor meget tid der skal afsættes til kom-
petenceløftet, og om det er forberedelse, undervisningstimer el-
ler begge dele, tiden skal tages fra. De beslutninger skal træffes lo-
kalt, lyder det fra ministeriet. 

Ministeriet har dog planer om at være i tæt dialog med lærerne 
om, hvor de ser behov for kompetenceudvikling. Fra centralt hold 
vil ministeriet tilbyde skolerne kursusforløb, der kan tilpasses de 
lokale forhold. 

I den politiske aftale om FGU’en er der i alt afsat 130 millio-
ner kroner over fire år til efter- og videreuddannelse. De fleste af 
de penge skal ifølge Undervisningsministeriet bruges på under-
viserne – resten på lederne. Beløbet er noget højere per hoved, 
end der blev afsat ved folkeskole- og gymnasiereformerne, oply-
ser ministeriet. • 

inGen eFter-
Uddannelse aF 
lærerne, Før  
dørene er åbnet
FGU-lærerne skal selv på skolebænken og efteruddannes.  
Men det bliver ikke, før de allerede er i gang med at 
undervise på de nye institutioner.

a F  a n D R E a S  a n tO n I  lu n D

  Fakta om kompetenceløft 

•	 	Der	er	i	FGU-aftalen	afsat	130	mil-
lioner kroner til kompetenceløft af 
lærere og ledere i perioden 2019 til 
2022.

•	 	Kompetenceløftet	af	underviserne	
skal samlet set bidrage til udvikling 
inden for tre hovedområder:

  1. Samarbejde og kultur: Udvik-
ling af en fælles kultur på den en-
kelte skole og samarbejde mellem 
undervisere med forskellige kom-
petencer, viden og redskaber.

  2. Redskaber: Til lærere, der har 
behov for at tilegne sig nye pæda-
gogisk-didaktiske redskaber, for 
eksempel mere praksisnær under-
visning.

  3. Viden om og kompetencer til 
håndtering af målgruppen: Til læ-
rere, der har brug for få styrket de-
res pædagogiske kompetencer i ar-
bejdet med målgruppen.

•	 	Kompetenceløftet	skal	som	hoved-
princip foregå tæt forbundet med 
undervisernes daglige praksis, så 
der sikres en tæt kobling til lokale 
forhold.

kilde: Undervisningsministeriet

tema: FGU
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25. januar 
Det 3. liv 
 
Få ideer og inspiration til et fortsat, aktivt og spændende liv 
samt et godt grundlag for at træffe nye valg og sætte nye mål.
 
For:  Uddannelsesorbundets medlemmer 55+ 
Tid og sted:  Kl. 9.30-17 i København
 Uddannelsesforbundets sekretariat  
 Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K 
Kontakt:  Pernille Nihøj 
 pni@uddannelsesforbundet.dk 
Pris: Gratis for medlemmer 
 200 kroner for ikke-medlemmer
 
Tilmelding:  SENEST 11. januar

21.-22. marts
Supplerende arbejdsmiljø 
 
Sådan sikrer du trivsel. Få redskaber til at arbejde med psykisk 
arbejdsmiljø som arbejdsmiljørepræsentant. 
 
For:  Arbejdsmiljørepræsentanter
Tid og sted:  21.-22. marts i Roskilde 
 Scandic Roskilde  
 Ved Ringen 2, 4000 Roskilde 
Kontakt:  Tine Mai Petersen 
 tmp@uddannelsesforbundet.dk 
Pris: Tilmelding før 31. januar, 3.500 kroner 
 Tilmelding senest 28. februar, 4.000 kroner 

Tilmelding:  SENEST 31. januar

9.-10. januar + 1. februar 
Vejledning i praksis
 
Introduktion til motiverende vejledning med særligt fokus på 
metode, implementering og fastholdelse af deltagerne i en 
læringsproces. 
 
For: Vejledere på ungdomsuddannelserne
Tid og sted:  9.-10. januar + 1. februar i København  
 Uddannelsesforbundets sekretariat 
 Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K
Kontakt:  Pernille Nihøj 
 pni@uddannelsesforbundet.dk 
Pris: 3.000 kroner for medlemmer
 4.000 kroner for ikke-medlemmer    
                            
Tilmelding:  SENEST 17. december

18. januar
Temadag - Kultur og sprogmøde i klasserummet 

Bliv klogere på kultur og sprogmøde i klasserummet. For dig, 
der har brug for at udvikle dine pædagogiske og didaktiske  
kompetencer i mødet med elever med anden etnisk baggrund 
end dansk. 
 
For: Uddannelsesforbundets medlemmer 
Tid og sted:  18. januar i Odense 
 HF&VUC Fyn Odense 
 Kottesgade 6-8, 5000 Odense C 
Kontakt:  Pernille Nihøj 
 pni@uddannelsesforbundet.dk 
Pris: 800 kroner for medlemmer
 1.200 kroner for ikke-medlemmer  
                   
Tilmelding:  SENEST 4. januar

Tilmeld dig forbundets møder og konferencer på:  
uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer

UDPLUK AF   
MØDER OG KONFERENCER
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Stærke fællesskaber 
– også til din fordel

Sådan får du 5 % i rente på din lønkonto   

 Du er medlem af Uddannelsesforbundet og har afsluttet din  
uddannelse. 

 Du samler din privatøkonomi hos Lån & Spar (LSBprivat®Løn  
er en del af en samlet pakke af produkter og services, som  
din økonomi kredit vurderes ud fra). 

	 Du	behøver	ikke	flytte	dine	realkreditlån.	Men	evt.	ændringer	 
og nye realkreditlån, skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit. 

 De 5 % i rente er på de første 50.000 kr. på løn kontoen.  
Der er 0 % på resten.

	 Rentesatserne	er	variable	og	gælder	pr.	1.	april	2017.

 Se vilkårene på lsb.dk/medlemsvilkår.

Siden	1880	har	Lån	&	Spar	været	en	bank	for	helt	almindelige	 
mennesker.	I	dag	er	vi	også	en	bank	for	fællesskaber.	Vi	er	nemlig	
ejet af mere end 45 organisationer bl.a. Uddannelsesforbundet.

5% er Danmarks højeste rente 
Med	fællesskabet	følger	ekstra	gode	fordele.	Som	bl.a.	5	%	i	 
rente på de første 50.000 kr. på din lønkonto. Det er Danmarks  
højeste rente og noget ingen andre banker kan matche.

For Lån & Spar er en personlig bank, vi deler med hinanden.

på din
lønkonto

VIL DU HAVE 

5 %  
PÅ LØNKONTOEN

Ring: 3378 1965

– eller gå på lsb.dk/ ufb  
og book møde

Lån & Spar har samarbejdet med  
Uddannelsesforbundet siden 2003.  
Det får vi alle sammen mere ud af...

UDD_171116_5%-B_210x270.indd   1 16/11/2017   13.32
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kronik

lingtagen og medansvar i et samfund 
med frihed og folkestyre?

•  Hvor er underviseren?

Underviser-elev-siden i den didaktiske 
trekant er altså under pres på grund af 
standardiseringerne, men den er uund-
værlig, hvis vi vender tilbage til Kierke-
gaard. Pia Søltoft har sagt [3], at der netop 
står ’føre’ og ikke ’lede’ i citatet ovenfor. 
Kierkegaard var nemlig optaget af for-
skellige former for forførelse. Han var 
også optaget af, at en person gennem sine 
egne valg skaber sit liv – som også får be-
tydning for andre. 

Der er brug for en forførende under-
visning, fordi elever ikke altid foretager 
gode valg. Hver dag skal eleven vælge at 
møde op og deltage i undervisningen. De 
fleste gør det, fordi det bliver en vane. Men 
nogle vælger det fra. For at underviseren 
kan hjælpe eleven med at opnå mål, eleven 
egentlig gerne vil opnå, må underviseren 
altså skabe en forførende undervisning.  

Hvordan forfører underviseren eleven 
til at deltage i undervisningen og selv fore-
tage gode valg? 

1. Underviseren skal hjælpe eleven med 

at kunne vælge at deltage 

Elevens mulighed for at lade sig forføre 
spiller en rolle. I en læringssituation skal 
eleven kunne benytte tænkehjernen, og 
den skal derfor ikke presses på grund af 

bekymringer på hjemmefronten eller i sko-
len. Eleven skal kunne rette sin opmærk-
somhed mod det væsentlige for læringen. 
Og nogle elever har brug for redskaber til 
dette – som klassens vaner og egne ar-
bejdsvaner samt løsninger, som ”hvis det 
og det sker, så gør jeg sådan og sådan. Hvis 
der for eksempel sker noget bag ruden, så 
sætter jeg mig med ryggen mod ruden.” 

2. Underviseren skal give eleven 

 muligheder for valg 

Eleven skal ikke bare være til stede, men 
selv ville. Elevens nysgerrighed skal væk-
kes, og eleven skal opleve at kunne og vide 
mere, der er brugbart. KUU på produkti-
onsskoler – og måske den kommende FGU 
– giver mange muligheder for dette. Ele-
verne skal blandt andet lære at udføre op-
gaver, der skal løses i husholdninger, på 
arbejdsmarkedet og på uddannelsesin-
stitutioner. Eleven kan endda selv have 
stor indflydelse på, hvilke typer af op-
gaver det skal være. Uddannelsens mål, 
varighed og fleksibilitet gør det også mu-
ligt, at eleverne kan afprøve holdninger til 
eget liv og samfundet og deltage i forskel-
lige former for drøftelser og fællesskaber.

3. Underviseren skal give eleven mulig-

hed for benytte alle sine sanser og hu-

kommelser 

Det sker ved at variere arbejdsformer og 
bruge den håndgribelige virkelighed så 

FORFøR MED DIn unDERvISnIng  
– Fgu Kan vISE vEjEn
På den kombinerede ungdomsuddannelse – KUU – har vi arbejdet 
med det, vi kalder den gode eller forførende undervisning. Den 
nye aftale om den forberedende grunduddannelse, FGU, ser ud til 
at indeholde fantastiske muligheder for at skabe det samme.

a F  K ata R I n a  h E l D ,  u D Da n n E l S E S l E D E R ,  

KO M B I n E R E t  u n g D O M S u D Da n n E l S E  ( K u u )  n O R D S j æ l l a n D  v E S t

M O D E l F OtO  j a n u S  E n g E l

de fleste uNdervisere er stødt på føl-
gende citat af Søren Kierkegaard om hem-
meligheden i al ’hjælpekunst’:

”At man, når det i sandhed skal lyk-
kes en at føre et menneske hen til et be-
stemt sted, først og fremmest må passe 
på at finde ham der, hvor han er, og be-
gynde der” [1]. 

Citatet bruges ofte til at beskrive ele-
vens rolle i den didaktiske trekant, hvor 
de to andre er indhold og underviser. 

I de seneste år har der været fokus på 
at standardisere indhold-underviser-
siden i trekanten, når undervisere skal 
bruge hinandens undervisningsplaner i 
forhold til Fælles Mål, uddannelsesord-
ninger og bekendtgørelser. 

I de kommende år vil der komme fokus 
på standardiseringen af indhold-elev-si-
den. Konsulentvirksomheder udarbejder 
digitale undervisningspakker, der vil lede 
eleverne frem mod blandt andet Fælles 
mål og OECD’s kompetencemål. Det gør 
de med udgangspunkt i viden om elevers 
adfærd i e-læringsprogrammer og sand-
synligvis inspireret af underviseres ma-
terialer [2].  

I den forbindelse er der mange emner, 
der kunne drøftes, for: 
•  Hvem ejer den viden om undervis-

ningsformer og materialer, som lærere 
gennem årtier har opsamlet og delt? 

•  Hvor er elevens alsidige personlige ud-
vikling og udvikling af virkelyst, stil-
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1. citatet er fra synspunktet for min Forfatter-virksomhed
2.  se bl.a. interview med leif moos: Uddannelse bliver markedsgjort, 18.9.2017,  

http://arts.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/uddannelse-bliver-markedsgjort/
3. den 3.5.2017 i et oplæg om kierkegaard og coaching på PHmetropol

meget som muligt. I KUU på en produk-
tionsskole (og på FGU’s produktions- og 
erhvervsgrunduddannelse) bliver elever-
nes episodiske hukommelse (selvbiogra-
fiske) brugt i værksteder (auto, køkken, 
byg). Den suppleres med en semantisk 
hukommelse (fakta), når underviseren 
udpeger og sætter ord på, samt den pro-
cedurale hukommelse (automatiserede 
færdigheder), når eleverne har øvet sig i 
at løse arbejdsopgaver.  

4. Underviseren skal give eleven feed-

back

Eleven har ikke underviserens ekspertvi-
den om verden, så underviseren ser møn-
stre, som eleven ikke ser, og ved, hvad man 
skal være opmærksom på. Elever er selv-
følgelig ikke tomme kar. De har i forvejen 
konstrueret en viden om verden og har en 
medfødt evne til at opsamle nye viden og 
prøve den af. Underviseren skal derfor 
gennem feedback gøre eleven opmærk-
som på, hvornår hans eller hendes viden 
om verden kan benyttes, og hvornår den 
skal ændres eller udvides.

5. Underviseren skal understøtte ele-

vens mestrende selvtillid

Underviserens faglige kompetencer spil-
ler en rolle for elevens mulighed for at op-
bygge en mestrende selvtillid. Undervise-
ren skal lade eleven løse opgaver, som ele-
ven kan mestre, og som tilsammen ska-
ber progression. Underviseren skal der-
for kende sit fag og kende vanskelighe-
derne ved at lære det, så problemstillinger 
kan forklares, vises og øves på forskellige 
måder. En meget differentieret undervis-
ning med stor støtte til hver enkelt elev 
kan kun foregå på mindre hold.  

6. eleven skal opleve, at det er vigtigt for 

andre, at han/hun kommer i skole

Underviseren skal skabe en relation til 
hver enkelt elev på holdet. Eleven skal op-
leve, at han/hun er interessant, og her er 
øjenkontakten vigtig. Men der skal mere 
til. Der er også brug for dialog, som selv-
følgelig skal være anerkendende.  På sko-
ler er relationen til de andre elever også 
vigtig, for at elever oplever, at det er rart 
at gå i skole. Det kan underviseren under-
støtte ved at lade eleverne arbejde sam-

men i forskellige konstellationer og vise dem, hvordan. Når man arbejder og deler et 
måltid sammen (som på FGU’en), giver det mulighed for at tale om fælles oplevelser, 
small talk og måske også mere personlige snakke.

7. eleven skal smittes af underviserens engagement

Når underviseren med sin krop, sit ansigtsudtryk og sin stemme udtrykker, at det, 
eleven nu skal til, er væsentligt og godt, smitter det på grund af de spejlneuroner, vi 
har. Det er gennem dem, at små børn lærer af deres forældre, hvad de skal føle. Vi ved 
fra skuespillere, at spejlneuroner virker begge veje, og det kan kræve megen energi 
og teknik af en skuespiller og en underviser at skabe den rigtige følelse i rummet.  

En forførende undervisning skal ikke kun bruges, når man har elever på de forbe-
redende tilbud. Alle børn og unge har brug for at bruge alle hukommelser og sanser, 
skabe relationer og for eksempel prøve sig selv af i forskellige læringssituationer. De 
standardiserede digitale programmer kan selvfølgelig benyttes ind imellem, men det 
er ikke den vej, vi skal gå, når vi vil udvikle børn og unge. Det er den forførende under-
visning, som er den gode undervisning. 

Aftalen om den forberedende grunduddannelse indeholder fantastiske mulighe-
der for at skabe en forførende undervisning. Jeg håber, at det også er den, der vil blive 
implementeret, og som vil kunne vise vejen for grundskolen. •

 For at underviseren kan hjælpe eleven med at opnå mål, eleven egentlig gerne vil opnå, må 
underviseren altså skabe en forførende undervisning.

http://arts.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/uddannelse-bliver-markedsgjort/
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anmeldelser

Fagbøger

Pladder oG PH.der.er

Af Nilgün Erdem, bog, 101 sider

al den snak om lærinG  
– arven Fra PiaGet oG vyGotsky

Af Steen Beck, bog, 238 sider

Familiebilleder  
– FortællinGer oG andre tilGanGe

Af Geert Alex Nielsen, bog, 224 sider

læremidlernes danskFaG

Redigeret af Jesper Bremholm m.fl., bog, 
61 sider

FaGdidaktik i dansk

Af Ellen Krogh, Nikolaj Elf, Tina Høegh 
og Helle Rørbech, bog, 199 sider

HUskereGler – matematiske  
FormelsamlinGer med eksemPler

Af Jette Helland, bog, 68 sider

tekster Fra tresserne

Af Eik Skaløe, bog, 339 sider

Hvad er På sPil?

Af Gitte Boe og Mie Christensen, bog, 68 sider

trin 4 dansk – tekstHæFte

Special Pædagogisk Forlag, bog, 28 sider

trin 4 dansk – oPGaveHæFte

Special Pædagogisk Forlag, bog, 48 sider

UstyrliGHedens Paradoks  
– demokratisk dannelse til debat

Af Herdis Toft og Dion Rüsselbæk Hansen, 
bog, 237 sider

Fra drenGestreGer til bandekriG  
– PersPektiver På kriminalitet

Af Victor Bjørnstrup m.fl., bog, 121 sider

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

Fra kaos til kontrol

Af Gry Bastiansen, Akademisk forlag, 160 
sider, 299,95 kroner.

    

Gry Bastiansen har sat sig 
for at skrive en praksisnær 
bog om, hvordan man gen-
nem en positiv udvikling 
kommer fra kaos til trivsel 
for både ansatte og elever. 
Bogen er skrevet i et sprog, 
så alle kan være med, og for-

fatteren gør meget ud af, at bogen er målrettet 
alle professionelle, som arbejder med børn og 
unge. 

Bogens teoretiske grundlag er kort beskre-
vet i indledningen, og teoretikere er listet op ba-
gerst i bogen, men der er ingen kildehenvisnin-
ger i bogens tekst. Det gør bogen svær at bruge 
som kilde til eventuelle større opgaver. Bogen 
er helt klart tænkt til personer, som ikke tidli-
gere har beskæftiget sig med dette område på 
et højere niveau. 

I kapitel 1 er det fokus på, hvad der sker i 
hjernen, når den belastes. Forfatteren bruger 
ikke ordet stress, fordi hun mener, at hvis en 
underviser er kommet så langt ned på stres-
strappen, er denne bog ikke det rette værktøj. 
Kapitel 1 har mange illustrationer, som under-
støtter teksten og gør bogen let at gå til. Tanken 
med kapitel 1 er at få den enkelte til at lave en 
personlig handleplan. 

I kapitel 2 inddrages teamet, og hvordan 
teamet kan være med til at skabe trivsel. Der 
er flere øvelser, som teamet kan benytte sig af 
for at kortlægge, hvilke styrker den enkelte og 
teamet har at trække på. Her gælder det om at 
være åben og ærlig omkring sig selv og sine kol-
leger – en øvelse, som kræver stor intern tillid 
og respekt for hinanden og den enkeltes per-
sonlige grænser. Om alle personalegrupper 
vil kunne gennemføre denne type ”tillidsøvel-
ser”, vil jeg betvivle, men i udvalg og med om-
tanke for teamets medlemmer ville visse øvel-
ser give mening. Der er enormt meget selvud-
viklingspotentiale i at arbejde på denne måde, 
men også risiko for at støde nogen. 

I kapitel 3 skifter fokus til klassen. Bogen 
er skrevet til folkeskoler og børnehaver, som 
er noget mere stabile størrelser end for eksem-
pel erhvervsskoler. Men har man en klasse med 
massive trivselsproblemer, eller oplever man 
igen og igen de samme problemer med forskel-
lige hold, vil der være hjælp at hente i forhold til 
egen tilgang til eleverne. Forfatteren vil gerne 
lære læseren nye metoder til ”den gode relati-
on”, og det er ikke aldersdefineret. 

Kapitel 4 handler om individuelle tiltag for 

Skolestil 3
Skolestil 3 er et let skrive
program. Når et bogstav 
tastes høres bogstavlyden.
Talesyntese læser ordet 
op ved mellemrum og hele 
 sætningen ved skilletegn.

Pædagogisk udvikling: Karin Ohlis 
For mere information: www.skolestil.se

Skolestil 3
Skolestil 3 er et let skriveprogram. Når et 
bogstav tastes høres bogstavlyden.

Talesyntese læser ordet op ved mellem-
rum og hele sætningen ved skilletegn.

Pædagogisk udvikling: Karin Ohlis

For mere information: www.skolstil.se

romaner

Fake – HiP-serien, letlæste romaner

Af Marie Duedahl, bog, 61 sider 

sugar -  HiP-serien, letlæste romaner

Af Kirsten Ahlburg, bog, 95 sider

aNa -  HiP-serien, letlæste romaner

Af Per Straarup Søndergaard, bog, 47 sider

sNe-  HiP-serien, letlæste romaner

Af Marie Duedahl, bog, 73 sider
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det enkelte barn og kapitel 5 om forældresam-
arbejde. Her kan der være langt imellem guld-
kornene for dem, som arbejder over folkesko-
leniveau, men den teoretiske forståelse fejler 
ikke noget, og som baggrundsviden inden for 
trivsel og social arv er det interessant læsning. 

Alt i alt er bogen let at gå til og giver en mas-
se øvelser, som man kan gå i gang med. Bogen 
er ikke dårlig, men er meget smalt henvendt 
professionelle, som arbejder med børn og unge 
under 18. At arbejde med trivsel i klassen på 
denne måde vil være tidskrævende, men har 
man som team brug for nogle konkrete øvel-
ser om udbrændthed, vil bogen her være et ud-
mærket bud. 

Mette Marie Kokholm

alverdens dansk – dansk som andet-

sProG basis

alverdens dansk – dansk som andet-

sProG G 

Af Hanne Hauge Milling og Anne Weile.  
Systime 2016, 128 kroner eksklusiv moms.

    

Disse to udmærkede bøger 
henvender sig til kursister i 
Dansk som andetsprog 
(DSA) på basisniveau og G-
niveau, AVU. Begge bøger 
indeholder tekster og opga-
ver og lægger sig op ad de 
faglige mål for læreplanen i 

dansk som andetsprog på AVU. På opgavesiden 
rummer bøgerne læse-, lytte-og skriveaktivi-
teter, som er en del af kernestoffet for DSA.

Den første bog – basis – træner kursister-
nes grundlæggende kommunikative kompe-
tencer – dem, som de har brug for i en hver-
dag. I introduktionen til bogen er der læsestra-
tegiske råd, som kursisten og læreren kan bru-
ge i arbejdet med bogen. Så er læseren allere-
de her godt i gang. 

I bogen er der seks kapitler, og hvert kapitel 
rummer forskellige tekster og tekstgenrer. Kur-
sisten bliver her indført i genrer som eventyr og 
lyrik, men også mere faktuelle tekster. De for-
skellige tekster er samlet i nogle tematiske ka-
pitler, som i øvrigt tilgodeser alle aldersgrupper 
og begge køns interesser. Hver af teksterne bli-
ver først introduceret med en ”Før du læser”-
aktivitet. Efter teksten bliver der bragt nogle 
efterlæsningsopgaver. Disse er især nogle for-
ståelsesspørgsmål, der bliver præsenteret som 
multiple choice-opgaver. Disse opgaver er der 
rigtig mange af i bogen, og læreren kan her sikre 
sig, at kursisten har forstået teksten ordentligt. 
Dernæst bringes der forskellige grammatiske 
opgaver, der tager afsæt i teksten. Opgaverne 

her er meget enkle og klare. De omhandler for 
eksempel ordklasser, tegnsætning og vokally-
de (vokaltrappen). Endelig kobles også enkel-
te skriveaktiviteter direkte til teksterne. Det-
te kan for eksempel være ”skriv dit eget digt” 
eller skriv et brev.

I gennemgangen af de forskellige tekster 
gennemgår forfatterne nogle steder karakteri-
stika for en bestemt genre, men kommer også 
ind på for eksempel enkelte danskfaglige ana-
lysebegreber såsom personkarakteristik.

Bogen ”Alverdens dansk – dansk som andet-
sprog G” er bygget op på samme måde og er en 
fortsættelse af den forrige bog. Her bringer for-
fatterne ligeledes en kort introduktion med råd 
om læsestrategi. Igen er teksterne samlet i nog-
le tematiske kapitler. Opgaverne i denne bog er 
ikke – som den forrige bog – baseret på forståel-
sesmæssige spørgsmål. Her arbejder kursisten 
mere direkte med indholdet i en tekst, og så er 
der igen skriveopgaver. Derudover er der skruet 
op for det morfematiske arbejde i efterbehand-
lingen af teksterne. Her gennemgås også lidt fle-
re danskfaglige analysebegreber. Der er blandt 
andet sidst i bogen nogle helt enkelte modeller 
til genreanalyse. I disse analysemodeller er der 
også lagt en læsestrategi ind.

Begge bøger er virkelig godt gennemarbej-
det. De har samme faste struktur/opbygning, 
hvilket blandt andet er med til at skabe gen-
kendelighed for læseren – især den utrænede 
læser. Derudover er bøgerne enkle – der står 
ikke meget på hver side. Samtidig bliver ens 
læsning brudt af tekstbokse og pointer, der er 
opsat i punktform. 

Bogen bliver flot visuelt præsenteret. Sam-
let set arbejder kursisten her med en masse 
danskfaglige kompetencer, som han eller hun 
har brug for i hverdagen. Samlet set bliver DSA-
elevens sproglige sikkerhed dermed styrket på 
rigtig mange forskellige delområder. Den sidste 
bog, ”Alverdens dansk – dansk som andet sprog 
G”, giver i øvrigt også en introduktion til dan-
ske værdier og normer. Bøgerne er dermed ikke 
kun danskfaglige, men kan også ses som en so-
ciokulturel introduktion til Danmark.

Det er dejligt med et undervisningsmateri-
ale, der kommer rundt om så mange af de fag-
lige læringsmål for et fag. Bøgernes kapitler 
kan trækkes direkte ind i en undervisning og 
bruges enten i uddrag eller i deres fulde læng-
de. Jeg synes dog godt, at der kunne have væ-
ret skruet op for det grammatiske morfemar-
bejde allerede i den første bog.

Lotte Max Bank

Vi var desværre kommet til at give  Lotte efter-
navnet ”Marx” i sidste nummer. Undskyld 
Lotte Max Bank!

radikaliserinG oG terrorisme

Af Ole Bjørn Petersen og Hans Henrik Faf-
ner, forlaget Systime, 189 sider, 188 kroner 
plus moms. 

    

Denne anmeldelse bliver 
skrevet lige efter endnu et 
par tragiske begivenheder - 
denne gang igen-igen i Lon-
don. Det gør bogens emne-
kreds sørgeligt aktuel uan-
set alder, køn, religion, po-
litik og lignende.

Bogen bringer indledningsvist læseren gen-
nem en lang række definitioner og teorier, som 
giver et grundigt fagligt grundlag for at arbej-
de med emnet. Således introduceres læseren 
blandt andet til forskellige modeller for radi-
kalisering.

Samtidig lægger bogens faglige redskaber 
og modeller til at forstå og at analysere politisk 
og religiøs radikalisering og terrorisme natur-
ligt nok op til debat og refleksion.

Bogens beskedne sidetal til trods kom-
mer forfatterne godt og grundigt rundt om 
emnerne:

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på  
grupperejser til Berlin
Berlin 4 dage/3 nætter 
Inkl. morgenmad,   
ophold i flersengs- 
værelser på valgt  
indkvartering samt  
bus t/r

fra kr. 790
pr. person

www.berlinspecialisten.dk
Lillehøjvej 2 •  8600 Silkeborg 

Tlf. 8646 1060 • info@berlinspecialisten.dk
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forhold i Mellemøsten.
Med denne bog har vi fået en uhyre vigtig 

udgivelse om et ømtåleligt emne og et temme-
lig forsømt område i undervisningssektoren. 
Tidligere blev bogens emner præget af talrige 
myter og individuelle tolkninger.

Derfor skal forlaget roses for at støtte et så-
dant projekt.

Ikke mindst da man med bogen som iBog 
også får adgang til talrige illustrationer, ord-
forklaringer, opgaver og kildetekster.

Forfatterne skal have megen ros for at opnå 
en flot balance mellem det politiske højre og 
venstre, mellem jødedom og islam, mellem kri-
stendom, buddhisme og hinduisme.

En enkelt anke skal nævnes: De i øvrigt væl-
dig gode ordforklaringer side 187-188 skæm-
mes på værste vis ved, at stikordene stort set 
er ulæselige. En soleklar lapsus, som bør ud-
bedres med et rettelsesblad.

Dette til trods anbefales bogen på det var-
meste til alle undervisere i blandt andet religi-
on på STF, HF og lignende.

Ole Fournais

1. Radikalisering og terrorisme
2. Radikalisering til venstre og højre
3. Islamisk radikalisering
4. Jødisk radikalisering
5. Kristen radikalisering
6. Buddhistisk radikalisering
7. Hinduistisk radikalisering
Plus ordforklaringer og billedliste.
Alle kapitlerne rummer talrige, særde-

les gode fotografier af både kendte og mindre 
kendte personer. Desuden kan elever og stu-
derende have endda meget anvendelige defi-
nitioner af de undertiden temmelig svære fag-
udtryk. Hertil suppleres de enkelte tekster af 
mange gode små og enkle opgaver, som alle er 
flot perspektiverende.

Der er på bedste vis lykkedes forfatterne at 
skabe et letlæseligt og enkelt sprog. Nogle ka-
pitler kræver dog en del vejledning eller må-
ske snarere en klar opdeling af stoffet i min-
dre bidder.

De senere års begivenheder med diverse 
former for terrorisme vil sikkert være de fle-
ste elever og studerende bekendte, mens an-
dre måske vil kræve en grundig forklaring og 
information. Et forbilledligt eksempel herpå 
findes på side 124 om de yderst komplicerede 

anmeldelser

UdGivelser Fra læseværkstedet

Ulla Graumann, Fru Finkelmans dukke, 61 
sider, Kirsten Ahlburg, Utro, 60 sider, Kir-
sten Kirch, Hvis du glemmer, så husker jeg, 
80 sider, Ulla Graumann, Jeg siger op, 62 
sider, Specialpædagogisk Forlag. Alle bøger 
82 kroner (uden moms).

    

De fire bøger, der er beregnet 
til frilæsning, har alle temaer, 
der er hentet fra dagligdagen, 
uden at der er tale om politi-
serende socialrealisme, som 
mange undervisere husker fra 
”gamle dage”.  

Temaerne er kendte og 
formentlig væsentlige for de fleste læsere:  liv, 
død, kærlighed, arbejde, familie med mere.  Det 
enkle og mundrette sprog gør, at de fire bøger 
kan læses af unge og voksne med begrænset 
ordforråd og uden de helt store læse-erfaringer. 
Ingen af forfatterne falder i den værste faldgru-
be, når det gælder om at skrive relevant frilæs-
ning til specialundervisning – det vil sige barn-
ligt tutte nutte-sprog og handling. I sig selv gi-
ver det fem stjerner fra denne anmelder.

Tag på fagligt spændende studierejse til skønne 
Barcelona med fx IT- eller Informatik-holdet!

5 dage/4 nætter: fra 3.248,- pr. person
Prisen gælder ved min. 20 personer og inkluderer:

- Flyrejse t/r, bagage samt lufthavnstransfer t/r

- 4 overnatninger (flersengsværelser) på centralt hostel

- Morgenmad under opholdet

- Besøg på MareNostrum Supercomputing Centre

- Besøg på Museum for Barcelona School of Informatics

Fast kontaktperson fra start til slut

Studierejser med afsæt i faglige mål

24/7 adgang til jeres rejsedokumenter

Tryghed uden uventede overraskelser

MareNostrum

RING PÅ 8020 8870 - INFO@ALFATRAVEL.DK
Museum for Barcelona School of Informatics Besøg evt. videnskabsmuseet CosmoCaixa

MareNostrum

IT-STUDIEREJSE
TIL BARCELONA
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Til anbefaling af disse bøger hører også selve formatet: Layout, 
sidetal og typografi understreger oplevelsen af ”Frilæsning”.  Bø-
gerne kan næsten være i lommen, kan læses rimeligt hurtigt, og 
indholdet er umiddelbart appellerende. Bagest i hver bog er der li-
ster med andre lignende titler fra forlaget. Lixtal er angivet.    For 
godt 100 kroner plus porto er det således muligt at købe en god 
bid mættende frilæsning.

Marianne Bindslev

kriGens Historie - Fra krUdtrevolUtion til HybridkriG

Af Jeppe Bæk Meier og Rasmus Thestrup Østergaard, forla-
get Columbus, 192 sider, 181,00 kroner med moms. 

    

Kan man skrive en bog om krigens historie? 
Man skriver normalt historie om noget, som 
er afsluttet, og det er vel lige lovligt optimi-
stisk at forvente, at krig som begreb er afslut-
tet?

Men nuvel. Bogen er ikke tænkt som en 
samlet fremstilling af menneskehedens kri-
ge, men skal ”undersøge en af historiens sto-

re drivkræfter” (side 7).
Derved bliver de udvalgte historiske forløb endnu mere afgø-

rende for en bedømmelse af bogen. 
Yderst relevant er valget af Trediveårskrigen, 1618-1648, og 

af Første Verdenskrig, 1914-1918.
Men det er netop her, at denne anmelder får nogle betænke-

ligheder ved det tredie valg: Kan man bedømme et forløb, som 
stadig foregår – krigen mod terrororganisationen Islamisk Stat? 
Omvendt vil det nok ofte være dette emne, som mange af vore 
elever og studerende vil være mest optaget af – og derfor også vil 
interessere sig for. Derved vil valget af netop dette emne måske 
kunne aktivere flere.

De to forfattere forklarer deres valg med, at de alle tre marke-
rer et nybrud i forhold til tidligere krige. Så langt så godt. Men da 
vi endnu ikke kender det videre forløb af og afslutningen på kri-
gen mod Islamisk Stat, er det betænkeligt at inddrage dette pro-
blemkompleks på nuværende tidspunkt.

Bortset fra disse betænkeligheder er det en aldeles glimren-
de bog, som er skrevet i et letlæseligt og nydeligt sprog – meget 
velegnet til elever, kursister og studerende på adskillige forløb 
på diverse niveauer fra folkeskolens ældste klasser EUD, STX, 
HTX, HF, KVU med flere. 

Således vil bogens emnekreds – ud over fag som historie og 
samfundsfag – kunne indgå i talrige tværfaglige forløb med be-
grebet krig som omdrejningspunkt.

Indledningsvis beskrives begrebet krig som flere ting: an-
grebskrige, forsvarskrige, krige mellem stater eller borgerkrige; 
krige af politiske eller religiøse årsager med mere. 

Bogen er nærmest spækket med nye tabeller, figurer, land-
kort og for eksempel fotografier, som sammen med de korte tek-
ster giver brugerne vældig gode muligheder for at undersøge og 
sammenligne krigens natur i forskellige perioder og i forskelli-
ge sammenhænge.

Teksterne er dejligt korte, yderst relevante og har stor bred-
de og variation.

Undervejs gennem bogen mærker man tydeligt forfatternes 

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. 

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

Vil du have en personlig samtale, aftaler 
du en tid ved at ringe på tlf. 70 10 00 18. 

Du kanogså sende en mail via hjemmesiden.    

pædagogiske baggrund som gymnasielærere – for eksempel i valget af 
tabeller og figurer, men nok allermest for deres aldeles glimrende land-
kort, som denne anmelder måske aldrig har set bedre. 

Som eksempel bør nævnes landkort side 44 og 61 om Trediveårskri-
gen, der ofte i andre undervisningsbøger er beskrevet som værende me-
get kaotisk og lettere uoverskuelig.

Alle de medtagne fotografier er gode, velvalgte, og ofte fortæller de 
en historie i sig selv.

Bogens inddeling er meget logisk:
1. Hvad er krig?
2. Trediveårskrigen 1618-48 - tidlig moderne krig
3. Den industrialiserede krig: Første Verdenskrig 1914-18
4. Den nye krig: krigen mod islamisk stat
5. Fremtidens krige
Desuden er der en liste over billedkilder og et meget nyttigt indeks.
” De tre krige er valgt, fordi de markerer et nybrud i forhold til tidli-

gere krige, samtidig med at de alle er moderne krige, som på flere punk-
ter kan minde om hinanden ”, hedder det på side 7. Det ville have været 
spændende at læse om forfatternes forklaringer af dette valg?

 Samlet set skal forlaget dog endnu en gang roses for en glimrende og 
yderst relevant udgivelse i ordentlig papir og hæftning.

Men mest skal forfatterne roses for en vældig brugbar undervisnings-
bog om et ellers meget forsømt emne – og her skal ikke mindst de frem-
ragende landkort nævnes.

Ole Fournais



EN ANDERLEDES LÆSEBOG TIL DIN SPROGUNDERVISNING!

Disse og mange andre stærke og skarpe personligheder 

kan du møde i Historier om frihed og held, der er en un-

derholdende undervisningsbog med anderledes, sjove 

og skæve historier om alt mellem himmel og jord.

Til alle 26 historier hører opgaver, som støtter og 

styrker sprogtilegnelsen:

  før-læsningsopgaver, hvor ordforråd aktiveres 

  gloseforklaringer

  læseforståelsesspørgsmål 

  diskussionsspørgsmål

Til materialet hører også et selvstændigt opgavehæfte 

med læseforståelsesspørgsmål, grammatiske opgaver 

og lytteøvelser.

Historier om frihed og held henvender sig til sprog- 

skolernes seneste moduler: DU2 modul 5-6 og DU3  

modul 4-5. Bogen kan også bruges på AVU G-D og  

på efterskoler og højskoler, hvor der undervises i  

dansk som andetsprog.
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HISTORIER OM FRIHED OG HELD

FRANK HENRY LISBORGGiftige edderkopper, genfærd og gangstere.
Smede, skraldemænd og sømænd. 

Historier om frihed og held er 26 korte, folkelige fortællinger om alt mellem 
himmel og jord.

Henry fra Flade – August fra Hirsholmene – Valdemar fra Amager – Kokonut 
fra  Husum Torv – og mange flere stærke og skarpe personligheder optræder i 
bogens finurlige fortællinger.

Historier om frihed og held er en underholdende undervisningsbog med an-
derledes, sjove og skæve emner. Til alle historier hører opgaver som støtter og 
styrker sprogtilegnelsen:

•  før-læsningsopgaver, hvor nødvendigt ordforråd aktiveres 
• gloseforklaringer, som støtter den individuelle læsning 
• læseforståelsesspørgsmål 
• diskussionsspørgsmål, som danner grundlag for interessante  
 refleksioner og personlige synspunkter.

Til materialet hører også et selvstændigt opgavehæfte med læseforståelses-
spørgsmål, grammatiske opgaver og lytteøvelser.

Historier om frihed og held henvender sig til sprogskolernes seneste moduler: 
DU2 modul 5-6 og DU3 modul 4-5. Bogen kan også bruges på AVU G–D og på 
efterskoler og højskoler, hvor der undervises i dansk som andetsprog.
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www.alfabetaforlag.dk

Hvem er Henry fra Flade? Kokonut fra Husum Torv?  
Lodsen fra La Pinta?

Tilmeld dig Alfabetas nyhedsbrev, og gå ikke glip af  
information om nye materialer til din undervisning.

 199,-
eksklusive moms 

 69,-
eksklusive moms 

Følg Alfabeta på Facebook.com/alfabetaforlagegmont

www.alfabetaforlag.dk
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