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40%

af EUD-lærerne har fortsat ikke erhvervspædagogiske kompetencer, der svarer til 10 ECTSpoint. Det viser en ny kortlægning fra Undervisningsministeriet. Ifølge erhvervsskolereformen
skal alle lærere have tilegnet sig kompetencen
inden 2020. Partierne bag reformen ønskede et
kompetenceløft, så lærerne på erhvervsuddannelserne står bedre rustede til at opfylde reformens indhold om blandt andet differentiering,
it som pædagogisk værktøj og øget kobling mellem undervisning på skolen og praktik.

Ryd op
og kig dig for
Rod på gulvet, spildt kaffe og løb på trappen. Det
er ofte banale hverdagsting, som får de ansatte
til at falde, glide eller snuble. Arbejdstilsynets
opgørelse viser desværre, at det er gået den forkerte vej i det seneste år, da der er sket en lille
stigning i andelen af snubleulykker i undervisningssektoren. I 2016 udgjorde snubleulykker
24,6 procent af de alvorlige ulykker. Det svarer
til knap 100 ulykker årligt. Ulykker kategoriseres som alvorlige, når de fører til mere end tre
ugers fravær. De alvorlige snubleulykker resulterer typisk i brækkede arme og ben, kraftige forstuvninger og i nogle tilfælde skader på hovedet
– eksempelvis kraniebrud. Arbejdstilsynet har
udarbejdet et kort faktaark til virksomhederne
med gode råd til, hvordan ulykkerne kan forebygges. Arkene ligger på at.dk/snubleulykker.

Vores aftaler – din styrke
Som optakt til OK18 i kommuner og regioner sætter Uddannelsesforbundet sammen med 34 andre fagforeninger fra Forhandlingsfællesskabet fokus på værdien af offentligt ansatte i en ny kampagne. Kampagnen består
blandt andet af en lille film, der zoomer ind på offentligt ansattes arbejde. Her deltager Dana Munter, der er lærer i dansk som andetsprog. Filmens lydside er Her er en sang af Sebastian, indsunget af hans datter, Sara
Grabow. Formålet med kampagnen er at vise alle de offentligt ansatte, som
hver dag knokler for at levere værdi, kvalitet og velfærd til os alle. De fortjener anerkendelse, skulderklap og ros. Og de fortjener arbejdsvilkår, der
gør det muligt at lykkes med deres opgave.

To nye overenskomster
på AMU og EUD
Uddannelsesforbundet har de seneste måneder indgået nye overenskomster med private udbydere af uddannelser og kurser inden for transportområdet. I september blev der indgået aftale med DEKRA, der tilbyder
alle former for transportkurser og -uddannelser på områderne for taxi,
bus og lastbil. Mange af disse afholdes som AMU-forløb. DEKRA udbyder
også erhvervsuddannelse til bus- og lastbilchauffør og beskæftiger cirka
250 faglærere og andre undervisere. I oktober blev der indgået overenskomst med AMU Juul, der er Region Sjællands største udbyder af AMUtransportuddannelser til lastbil, bus, taxa og handicaptransport. Virksomhederne har afdelinger i Roskilde og Køge.
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mener:

Alternativet var ikke til at leve med

Hanne
Pontoppidan,
formand for
Uddannelsesforbundet

Efter et meget langt forhandlingsforløb indgik en
bred kreds af politiske partier aftale om Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) den 13. oktober.
I Uddannelsesforbundet har forarbejdet til denne
reform været omfattende med en høj grad af medlemsinvolvering, så vi kunne sikre, at de egentlige
eksperter i forhold til, hvad der virker, kunne få deres viden bragt i spil.
Konstruktionen omkring FGU er ikke blevet den
samarbejdsmodel, vi oprindeligt anbefalede. Ekspertgruppen og senere politikerne ønskede en egentlig institutionsdannelse. Og sådan blev det.
I Uddannelsesforbundet har vi derfor – i erkendelse af, at FGU-institutionen ville komme – arbejdet benhårdt for:
• a t vore medlemmers viden blev centralt inddraget i arbejdet frem mod den endelige udgave af FGU’en
• at der ville være jobs til vore medlemmer på de
nye FGU-skoler
• at vore medlemmers løn- og øvrige ansættelsesvilkår som minimum ikke blev forringet i forbindelse med overgangen til den nye arbejdsplads
• at FGU’en blev tilstrækkelig fleksibel til at kunne
imødekomme mange forskellige unges behov
• at de unge også fremover ville kunne få andre uddannelsestilbud end FGU, hvis det var
bedre for dem
• at VUC’erne ville få en ordning, så voksne i alle
dele af landet også fremover kunne få almenundervisning i et voksenpædagogisk miljø.
Vores indsats har båret frugt, og der er ændret rigtig, rigtig meget på regeringens oprindelige udspil.
Nogle af vore medlemmer føler sig rigtig godt til-

pas med det indgåede forlig, andre er dybt frustrerede. Hvordan kunne deres fagforening gå med til
det her ”makværk”, har nogen spurgt. Det kunne vi
helt enkelt, fordi alternativet ikke var til at leve med.
Fordi vi er gået ind i arbejdet, har vi fået flyttet indholdet, så alle ovenstående pinde er imødekommet
– sammen med en hel række andre forhold. Hvis vi
havde valgt kun at kritisere, havde vi ingen indflydelse fået, og der havde efter al sandsynlighed ligget et forlig meget tæt på regeringens oprindelige
udspil, placeret på produktionsskoler og uden den
skoleydelse, som den, vi nu får.
Nu ligger der er et forlig, hvor der reelt er mulighed for at sikre de unge såvel den rigtige faglighed
som den nødvendige rummelighed. Og vi skal i gang
med implementeringsprocessen. Der udestår stadig
rigtigt meget. Vi skal sikre, at de lokale institutionsdannelser sker med afsæt i de lokale behov. Vi skal
have skabt lokale processer på samtlige af de nuværende institutioner forud for FGU. Vi skal påvirke arbejdet med udarbejdelse af læreplaner, så de respekterer fagligheden fra VUC, samtidig med at de tænker en praksisfaglighed ind. Vi skal have forhandlet
overenskomster og meget mere.
Og så skal vi måske nævne, at selv om FGU fylder enormt meget arbejdsmæssigt og opmærksomhedsmæssigt, så har vi selvfølgelig både blik for og
arbejdsevne til også at fokusere på andre steder. Både
VEU-indsatsen, forsøg på EUD, digitaliseringsdagsordenen, overenskomstfornyelsen for alle vore områder og en lang række andre større forhold er hverken gemt eller glemt. Der er altid nok at tage fat på.
Vi er klar, når medlemmerne brug for deres forbund.
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06		 Ny forberedende uddannelse i 2019

		
		
		
		

Selv om det ikke var Uddannelsesformålets ønske med en helt
ny FGU, er den politiske aftale kommet fornuftigt i mål – både
i forhold til at matche de unges behov og sikre tryghed i
ansættelsen for lærerne.

08		Tidsregistrering sikrede lærerne løn for
		 overarbejde

		 Selv om ledelsen på EUC Syd i første omgang nægtede at give
		 lærerne løn for deres overarbejde, endte den med at betale løn
		 med tillæg, efter at Uddannelsesforbundet gik ind i sagen.
10		Danskuddannelse på tilbud

		 I den nye lov om mere erhvervsrettet danskuddannelse for
		 voksne udlændinge præciseres det, at kommunerne skal sætte
		 denne undervisning i udbud. Samtidig er refusionsreglerne
		 ændret markant, hvilket har sat gang i en stor udbudsrunde
		
med fokus på pris.
14		Lærere, der gør os klogere

		 Sproglærer Gry Winsløw har givet de unge eritreanere en
		 stemme – men også selv fundet sin egen sprogtone – i den
		 skønlitterære debutroman Exit Eritrea.
16		Tema: OK18 – hvad vil der ske?

		 Lær at gennemskue OK-spillet, læs, hvad lærerne ønsker sig
		 ved de næste OK-forhandlinger, og bliv klogere på, hvad der ser
		 ud til at være anderledes næste gang.
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28		Børge Pedersen – 30 år i front

34

		 Læs portrættet af næstformanden, der nu har valgt at gå på
		 pension, men som får svært ved at sidde på sidelinjen ved de
		 kommende overenskomstforhandlinger.
30		Tid til kongres

		 Den 17.-18. november holder Uddannelsesforbundet kongres.
		 Men hvad betyder kongressen, og hvem stiller op? Det kan du
		
læse her, hvor du også kan møde kandidaterne.

Forsidefoto: Jesper Mortensen Ritzau Foto

Ny forberedende
uddannelse skal
være i 2019
En politisk aftale er kommet fornuftigt i mål – både i
forhold til at matche de unges behov og sikre tryghed i
ansættelsen for lærerne.

Følg udviklingen af FGU
•P
 å www.uddannelsesforbundet.dk/
fgu kommer der løbende opdateringer om implementering af FGU.
• I løbet af de kommende måneder
vil forbundet holde informationsmøder rundt i landet om FGU.
• I december-udgaven af Uddannelsesbladet sættes der også spot på
FGU’en.

Af M a r i e B e g t r u p o g H e i d i K v i s t g a a r d G ü t t l er / F o to : M i kke l Ø s t er g a a r d
Lige før efterårsferien indgik et bredt

politisk flertal på Christiansborg en aftale om en ny forberedende grunduddannelse (FGU). Uddannelsesforbundet har aldrig ment, at det var nødvendigt med så gennemgribende en reform
af de nuværende tilbud, men glæder sig
over, at der er rykket en del på det udspil
til en reform, som regeringen kom med
før sommerferien.
- Vi har argumenteret for, at man kunne
løse problemerne på området ved alene at
ændre på styring og finansiering af tilbuddene, så det blev muligt at sammensætte tilbud til de unge på tværs af uddannelseslovgivninger. Men det var der
ikke politisk opbakning til. Politikerne
ville en reform og en ny uddannelse. Og
når det er udgangspunktet, så synes jeg
trods alt, man er landet med en fornuf-

tig aftale, der passer til de unge, som skal
bruge den, siger Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet.
Fakta om FGU

Hun peger blandt andet på, at der er åbnet op for fleksibiliteten i uddannelsen.
- De unge i målgruppen har meget forskellige behov, og der er lagt flere elastikker ind både i forhold til uddannelsens
varighed og det at kunne skifte spor undervejs. Man anerkender også, at der kan
være unge, som har andre behov end FGU,
og at unge over 25 år stadig kan tage AVU
på VUC.
Lige vilkår uanset postnummer

Aftalen giver – i modsætning til hvad der
var lagt op til i regeringsudspillet – staten
det institutionelle ansvar. Kommunerne

Der er langt
flere elastikker
for de unge i den
nye FGU-aftale,
end der før var
lagt op til. Her
foto fra Korsør
Produktionsskole.
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får derimod entydigt ansvaret for vejledningen af de unge.
- Vi har arbejdet for, at alle unge på tværs
af kommunegrænser er sikret det samme
tilbud. Vi har derfor kæmpet for en statslig forankring, og den er vi altså kommet
igennem med, siger Hanne Pontoppidan.
I aftalen præciseres det, at der oprettes i omegnen af 90 FGU-skoler, som organiseres i statsligt selvejende institutioner. Skolerne skal modtage elever fra
august 2019.
Lærere får rimelig vilkår

Ikke kun forankringen, men også rimelige
ansættelsesvilkår for de lærere, som skal
varetage undervisningen, er et af Uddannelsesforbundets fingeraftryk.
I aftalen er der taget højde for at sikre
tryghed i ansættelsen for de medlemmer,
som skal arbejde med den nye uddannelse.
Aftalen præciserer, at lærerne følger de
opgaver og elevgrupper, som overgår fra
VUC, produktionsskoler og øvrige skoleformer til den nye uddannelse. De nye
statslige FGU-institutioner er forpligtet
til at ansætte lærerne fra de skoler, som
indgår i FGU. De ansatte følger altså opgaverne ind i den ny institution.
- Det er helt afgørende for, at lærerne
bevarer deres nuværende ansættelsesvilkår ved overgangen, og at de almindelige spilleregler i forhold til overenskomster og aftaler i den offentlige sektor gælder og bliver fulgt. Det er jeg glad for, at
vi er kommet igennem med, siger Hanne
Pontoppidan. •
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Tidsregistrering
sikrede lærerne
løn for overarbejde
Selv om ledelsen på EUC Syd i første omgang nægtede overhovedet at give
sine lærere løn for deres overarbejde, endte den med at betale løn med
tillæg, efter at Uddannelsesforbundet gik ind i sagen.
Af An d re a s An ton i L u n d
Nogle føler sig overvåget af chefen. Andre synes simpelthen bare, at det er tidskrævende tastearbejde. Men faktisk kan
tidsregistrering vise sig at være nyttig dokumentation for medarbejderne.
Det var i hvert fald tilfældet for en stribe
lærere ved EUC Syd. Her ville ledelsen nemlig ikke betale dem for det overarbejde, lærerne havde udført i løbet af 2016.
Ledelsen mente, at lærerne ikke var berettiget til overtidsløn, fordi de ifølge ledelsen havde pligt til at få godkendt al overarbejde af ledelsen på forhånd.

En skrue uden ende

- De lagde ansvaret over på lærerne. Men
det er ofte svært at vurdere for lærere på
forhånd, hvor lang tid deres opgaver tager,
og om opgaverne kan nås inden for normal
arbejdstid. Der kommer ofte pludseligt nye
opgaver ind. For eksempel kan de blive indkaldt til at tage vikartimer eller andre akutte
opgaver, forklarer leder af forhandlingsenheden i Uddannelsesforbundet Jens Dam.
For tillidsrepræsentant og faglærer ved
EUC Syd Per Schmidtke var det et principielt spørgsmål. Derfor henvendte han sig
til Uddannelsesforbundet.
- Hvis vi først giver los, bliver det en
skrue uden ende. Så begynder vi at skulle
udføre overarbejde gratis. Det er og skal
være sådan, at det koster at få folk til at arbejde mere end 37 timer om ugen, påpeger
Per Schmidtke.
Uddannelsesforbundets konsulenter opsøgte ledelsen for at finde en løsning. Parterne kunne dog ikke nå til enighed i første
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omgang, hvorefter næste møde blev fastsat
hos Moderniseringsstyrelsen, som har det
endelige arbejdsgiveransvar for alle statens
overenskomster.
Overarbejde blev synligt

Og her var det, at tidsregistreringen blev
nyttig. Uddannelsesforbundet kunne ved
hjælp af den nemlig dokumentere lærernes overarbejde.
Skolen havde indført tidsregistrering på
baggrund af et forslag fra skolens ledelse.
Og tillidsrepræsentanterne på skolen bakkede op om det.
- I starten fik jeg mange hug fra kollegerne. De følte, at det var et udtryk for mistillid. Men nu er de fleste af kollegerne rigtig glade for det. Det har jo synliggjort deres overarbejde, fortæller Per Schmidtke.
Det endte da også med, at skolen gav sig
og udbetalte overarbejdet, så lærerne fik
halvanden times løn per overarbejdstime.
- Som udgangspunkt er det ledelsens ansvar at opgøre arbejdstiden korrekt og dermed sikre, at lærerne får løn for al den tid,
de arbejder. Det er også i lærernes interesse
at registrere deres arbejdstid for at skabe
gennemsigtighed omkring arbejdsmængden og sikre, at de får korrekt løn, forklarer Jens Dam.
Han anbefaler også ledelserne at etablere et registreringssystem som et fælles
værktøj, der sikrer gennemsigtighed om
lærernes tid.
EUC Syds ledelse har ikke ønsket at kommentere sagen. •

Gode råd om overarbejde
•S
 ørg for at have dokumentation
for det overarbejde, du udfører,
og sikr dig, at det er blevet godkendt af ledelsen. Det kan for eksempel være i form af en mail eller i et tidsregistreringssystem.
•K
 ræv, at du ved udbetalingen skal
godtgøres i forholdet en til halvanden, således at du får halvanden times løn for en times overarbejde. Det har du ret til, hvis du
har fået pålagt overarbejdet, eller det har været nødvendigt for
at udføre dit arbejde forsvarligt.
•V
 ær opmærksom på, at arbejdstidsreglerne for dine kolleger på
skolen fra AC-områderne for eksempel Gymnasieskolernes Lærerforening ikke er de samme som
dine.
Kilde: Uddannelsesforbundet

Læs mere
Læs mere om regler for og anbefalinger til tidsregistrering uddannelsesforbundets hjemmeside: http//
bit.ly/2yl6Gwf

FÅ DET
HELE MED!
KONTAKT.GYLDENDAL.DK
Kontakt er et omfattende grundbogssystem til danskundervisningen af unge og voksne udlændinge. Og på kontakt.gyldendal.dk
finder du et væld af ekstramateriale til alle grundbøgernes emner.
Her kan dine kursister helt fra starten arbejde selvstændigt og i
eget tempo med opgaver, der understøtter og supplerer arbejdet
med Kontakt og Kontakt 2 i klassen.
På kontakt.gyldendal.dk findes også kopisider, lydfiler og adgang
til digitale versioner af grundbøgerne.

UDD1710

Bruger du ikke allerede Kontakt-serien? Så læs mere på gu.dk

gyldendal-uddannelse.dk
tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk

Dansk
uddannelser
på tilbud
I den nye lov om mere erhvervsrettet danskuddannelse for voksne
udlændinge præciseres det, at kommunerne kan sætte denne
undervisning i udbud, samtidig med at refusionsreglerne er
ændret markant. Det har sat gang i den helt store udbudsrunde,
hvor fokus er på pris. Og flere frygter for kvaliteten.
Af Dor t he P l e c h i n g er / M o d e l fo to : J a c ob E hrb a hn / R i t z a u F o to

10

uddannelsesbladet 07 / 2017

Der er så travlt i kommunerne lige nu med at sende danskud-

dannelserne for voksne udlændinge i udbud, at de sprogcentre,
der skal byde ind, knap kan følge med. Kommunerne har skubbet
dette arbejde, indtil lovændringerne på området trådte i kraft
den 1. juli i år, men herefter er det gået rigtig stærkt.
Gerhard Korbo, chef for Dansk Flygtningehjælps sprogcentre Lærdansk, har ikke oplevet noget lignende før:
- Der er helt, helt usædvanligt mange kommuner, der sender
i udbud lige nu. I øjeblikket er markedet mættet af udbud, og vi,
der er landsdækkende har svært ved at følge med, siger han.
Loven om danskuddannelser for voksne udlændinge blev
ændret markant i efteråret 2016. Både i indhold og rammer
for undervisningen. Blandt andet blev det præciseret i loven,
at hvis kommunerne ikke selv vil drive et sprogcenter, skal der
ske udbud af opgaven. Og samtidig er de økonomiske vilkår ændret markant, så kommunerne ikke mere får automatisk statsrefusion pr. kursist, men får tildelt penge over bloktilskuddet
– i skarp konkurrence med andre kommunale opgaver. Det har
her og nu medført et hul i mange kommunale kasser og sat turbo
på udbudsprocessen rundt omkring, i håb om, at der måske kan
spares penge på denne udgift for selvforsørgede udlændinge.
Oveni ligger en anden presbold – en undersøgelse fra konsulentfirmaet Deloitte for Udlændinge- og Integrationsministeriet. Den har skubbet yderligere på udbudslysten, da den peger
på store prisforskelle i kommunernes danskundervisning, der
med deres målinger ikke kan begrundes med resultater.
- Det har givet en vis genlyd i kommunerne og KL. Og det
– sammen med præciseringen af udbudsreglerne – er hovedforklaringen på det store antal udbud lige nu, mener Gerhard
Korbo, der har opgjort antallet af kommuner, der lige nu forbereder eller har danskuddannelserne i udbud, til 13.
Det er vel godt med en masse udbud set med jeres øjne?
- Vi er en virksomhed, der lever af at byde ind på kommunale
opgaver og synes i al almindelighed, at det går fint og udmærket.
Men jeg kan godt have en mere principiel overliggende bekymring omkring det prispres, der også ligger på området. Vi har ikke
set konkurser, men det er jo en risiko, der ligger her, siger han.
Stil også krav til kvalitet

Poul Neergaard, formand for de mere end 50 både private og
kommunale sprogcentre i brancheforeningen De Danske Sprogcentre, deler bekymringen:
- Vi oplever, at prisen er kommet mere og mere i spil. Det er
vores helt store bekymring, at situationen ender i et stort prisfald, og at kvaliteten kommer ned på et niveau, der ikke er rimeligt, siger Poul Neergaard, der dog mener, at vi først for alvor vil se det øgede omfang af udbuddene i 2018.
Han peger på, at selv om staten ikke bestemmer over de kommunale budgetter, kan man jo tilrettelægge lovgivningen, så
kommunerne bliver tvunget til at planlægge budgetterne på
en anden led ved at have fjernet statsrefusionen fra området:
- Det alene gør, at kommunerne af økonomiske grunde lige
pludselig får et hul i kassen og en stærk interesse i at tænke i
prioriteringer og besparelser. Konsekvensen er, at det tvinger

kommunerne til at se på, hvordan de kan spare
penge eller billiggøre et område. Og i forlængelse
af de overvejelser kan man godt forestille sig, at
udbuddet bliver en del af løsningen mange steder, siger han og forklarer, at man i brancheforeningen derfor arbejder stærkt for, at kommunerne gør sig nogle bevidste tanker om kvaliteten, ”så det hele ikke drukner i billigst muligt”.
30 procent kvalitet

Hvordan man vægter pris i forhold til kvalitet,
når man indhenter tilbud, er et af de punkter,
der meget ofte diskuteres i kommunerne. Også
i landets største kommune, København, hvor
man i november sender sproguddannelsen for
de cirka 12.000 voksne selvforsørgede udlændinge i udbud. Her havde man først besluttet
at fokusere 100 procent på prisen. Blandt andet fordi man med de ændrede refusionsregler
står med et hul i den kommunale kasse på 60,8
millioner kroner næste år. I det nylige budgetforlig har Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti og Enhedslisten dog besluttet til dels
at kompensere for de manglende penge med
cirka 45 millioner kroner – under forudsætning af at resten af prisen hentes hjem ved et
nyt og billigere tilbud på danskuddannelsen.
Af budgetnotatet fremgår det, at man mener,
der ligger et potentiale for at reducere prisen
med cirka 19 procent.
Blandt andet Uddannelsesforbundets vedvarende indsats – både lokalt og centralt – har
dog betydet, at prisen i et nyt tilbud nu ’kun’
skal vægtes med 70 procent. Og selv om det er
bedre, er det stadig ikke godt nok:
- Kvaliteten burde have haft langt større
vægtning, siger konsulent på området, Jette
Gade. Prisen er stadig alt for udslagsgivende,
og vi har heller ingen garanti for fortsat ansættelse af lærerne på området fra kommunen.
Uddannelsesforbundet kan ikke gøre noget
ved selve udliciteringen af danskuddannelserne, men man arbejder i stedet for at sikre, at
kommunerne også forholder sig til kvalitet og
medarbejdere i tilbuddet, så der ikke ”konkurreres på lønninger”, som hun siger. Man arbejder hver gang for, at de lærere, der allerede er ansatte, kommer med over i de nye sprogcentre, der
vinder tilbuddet, og at det ikke mindst sker på
landsdækkende overenskomstmæssige vilkår:
- Det gør kommunerne nogle gange og andre
gange ikke, konstaterer Jette Gade.
I Udbudsmaterialet fra Københavns kommune er denne del ikke kommet med.

uddannelsesbladet 07 / 2017

11

Udbud på andre måder
I nogle kommuner er man gået andre veje

i forhold til udbuddet af danskuddannelsen. For eksempel har man netop i Frederikshavn Kommune forlænget den kontrakt om danskuddannelsen, man indgik med udbyderen AOF for fire år siden
med det, der kaldes et omvendt udbud.
Det vil sige, at kommunen fastsætter prisen og opstiller en række krav til ”varen”,
som der så skal konkurreres om. I det her
tilfælde sprogundervisningen af de 350400 i målgruppen.
Flemming Søborg, der er chef i Center
for Arbejdsmarked i kommunen, understreger, at et omvendt udbud kræver, at
man har gjort sit forarbejde rigtig grundigt – det vil sige gør sig klart, hvad man
har behov for:
- Det er præcis, som hvis du skal have
bygget et hus. Skal det være firkantet eller
rundt? Hvilken kvalitet skal murstenen
have – skal det være nogle, der kan holde
i 100 år, eller skal de være porøse. Hvis du
ikke er knivskarp i forhold til det, kommer du til at lappe på det senere, siger han.
Frederikshavn Kommune koncentrerede sig om fire udbydere, og en ekstern konsulent blev sat på opgaven med at
vælge den skole ud, der gav det bedste tilbud rent kvalitetsmæssigt. Blandt kriterierne var for eksempel, at tilbudsgiveren
skulle dokumentere, at kvalitet og effekt af
undervisningen kunne måles, hvilke lærerkræfter og lokaler, man ville stille til
rådighed, hvordan undervisningen skulle
tilrettelægges, og hvordan sammenhængen mellem undervisningen og det praktiske liv skulle være.
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- Vi er en beskæftigelsesinstitution, så selv
om sproget primært er interessant i forhold til
det hele menneske, ser vi også på, om kursisterne
kan blive selvforsørgende, og om udbudsgiverne
derfor havde dokumenterede kvalifikationer, interesse i og erfaring med området, siger Flemming Søborg om arbejdet med udbudsmaterialet.
Modellen har fungeret så godt i kommunen, at Flemming Søborg ”godt kunne finde på
at foreslå samme model på et senere tidspunkt
igen”, siger han.
En god forretning for kommunen

Også Aalborg Kommune har valgt at gå en anden vej. Det kommunale tilbud, man valgte i
2004-2005, fungerer stadig – nu på 13. år. Her
valgte man at gøre de kommunale sprogcentre
til en virksomhed – et resultatcenter, der skal
generere overskud. Det ligger i tæt tilknytning
til aktiveringsindsatsen og fysisk i samme lokale som jobcentret – hvor Henrik Olsen, forstander på Aalborg Sprogcenter i øvrigt er med
i ledergruppen.
Der er for tiden cirka 1.000 selvforsørgede
udlændinge i danskuddannelsen, og udgiften
pr. kursist i en såkaldt benchmark-undersøgelse, som Københavns Kommune har foretaget blandt de fire største kommuner, ligger i top
prismæssigt. Hvorfor bliver man så ved med at
køre med dette dyre tilbud?
- Det er der kun én forklaring på. Det har vist
sig at være en god forretning for kommunen. Fidusen er, at de penge, vi tjener, går tilbage til forvaltningen, og vi genererer hvert år overskud,
siger Henrik Olsen.
- Hvis et privat sprogcenter får et overskud
på for eksempel 10 millioner kroner, ville dette
overskud gå ned i denne virksomheds kasse.
Det er hele forskellen. Og hvis du tog vores overskud og kapitaliserede det i forhold til at sætte
priserne ned, ville vi have en helt anden pris.
Er du bekymret over lovændringerne, hvor
bloktilskuddet fremover skal fordeles i konkurrence med andre udgifter?
- Nej, ikke her og nu, for vi har et godt, tæt,
konstruktivt samarbejde med forvaltningen,
som vi er meget integreret del af, men man skal
jo aldrig sige aldrig. •

Fakta
I disse kommuner er der lige nu
udbudsforhandlinger eller udbud på vej
•H
 jørring, Brønderslev, Rebild, Mariagerfjord, Favrskov,
Sønderborg, Tønder, Næstved, 4K-kommunerne Lyngby, Gentofte, Rudersdal og
Gladsaxe samt Københavns
kommune.

Nye regler
på området
Efter den nye aftale om ”Mere
virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge” er den økonomiske ramme, kommunerne har til integration af flygtninge med flere,
mere end halveret fra 76.635 til
36.035 kroner pr. helårsperson
fra 1. januar 2018. Kommunerne får ikke længere halvdelen af
udgifterne til danskuddannelse
for selvforsørgede udlændinge – altså arbejdstagere og studerende – som direkte statstilskud – det vil sige automatisk
refunderet af staten. Det skal
fremover finansieres gennem
statens årlige budgetaftale med
kommunerne.

HVOR
GODT ER
DU FORSIKRET,
HVIS DU MISTER
JOBBET?
Med en lønsikring er du garanteret
et beløb oven i dagpengene, hvis du bliver ledig.
Du kan være lønsikret og få dækning, helt til du fylder 65 år.

Tegn FTFa Lønsikring i dag og få de første
seks måneder til halv pris.
Få mere at vide om FTFa Lønsikring.
Sms Lønsikring til 1980, så ringer vi dig op.
Eller ring direkte til os på 70 13 13 00.
Læs mere på ftfa.dk/loensikring

Man skal
kunne klare
et afslag

Af Dor t he P l e c h i n g er / F ot o : Anne M e t t e W e l l i n g

Det blev mere og mere magtpåliggende for sproglærer
Gry Winsløw at give de unge eritreanere en stemme,
da den politiske situation i det afrikanske land, hun
havde besøgt, blev forværret. Derfor skrev hun den
skønlitterære debutroman ”Exit Eritrea”, der undervejs
blev højaktuel på grund af flygtningestrømmen fra
afrikanske lande.

14

Gry Winsløw vidste ikke , at hun tog sit første skridt som skøn-

litterær forfatter, da hun under uddannelsen på lærerseminariet
rejste en måned til Eritrea på et Danida-stipendiat. Men da den
politiske situation i det afrikanske land blev så kraftigt forværret, at de unge flygtede fra landet – blandt andet til Danmark –
følte hun det magtpåliggende at skrive et portræt af disse ofre.
Det blev en hård on and off-proces, hvor Gry Winsløw flere
gange måtte lægge bogen på hylden, indtil hun blev klogere eller
dygtigere. Hun har taget et kursus i at skrive skønlitterært, haft
manuskriptet til bedømmelse undervejs for så at skrive om, og
da bogen endelig var færdig, måtte Gry Windeløv igen arbejde
hårdt for at få den antaget hos et forlag. Nu er ungdoms- og spændingsromanen ”Exit Eritrea” for de 12-16-årige skoleelever udgivet. Og den viste sig at være højaktuel for også en langt større
målgruppe end den tiltænkte, da flygtningestrømmen tog til.
Gry Winsløw håber derfor, at dem, der modtager og arbejder med
de unge flygtninge fra Eritrea i Danmark, også vil læse bogen.
Men hvordan har det været at bevæge sig ud på den skønlitterære bane? Hvad har hun, der i dag arbejder på Sprogcenter Himmerland, selv lært undervejs, som hun kan give videre
til andre lærere med en forfatter i maven? Og hvorfor gik hun i
gang med bogen?
- Fordi der ikke rigtig er nogen skønlitterære romaner til
unge om den her problematik – om unge, der flygter fra Eritrea,
hvad de flygter fra, og hvad de går igennem undervejs på flugten. Jeg tror heller ikke, der er nogen af den slags bøger, der har
afrikanske hovedpersoner med. Der mangler litteratur, hvor
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Serie: Lærere,
der gør os klogere
Lærere udvikler og videreuddanner
sig inden for nye felter. Og deres viden kommer både dem selv, eleverne og os andre til gode. I denne serie
præsenterer vi noget af denne viden,
og erfaringerne fra læreren eller lærerne bag. Gry Winsløw fra Sprogcenter Himmerland har bevæget sig ud i
det skønlitterære felt ved at skrive
ungdomsbogen Exit Eritrea.

en ung afrikaner agerer på lige fod med
en dansk hovedperson, og den synsvinkel har jeg ønsket at få frem.
Hvordan har du overhovedet kunnet
sætte dig ind i hovedet på unge afrikanere?
- Jeg var i Eritrea med penge fra Danidas rejsestipendier. Dér tilbragte jeg
det meste af min tid med at sidde sammen med skolebørnene ved deres pulte
og se på, hvad der skete i undervisningen. Jeg var også sammen med dem i frikvarteret og kiggede mig i det hele taget
omkring og synes egentlig, jeg kunne fornemme, hvordan deres liv og verden var.
Jeg har en baggrund som antropolog, der
træner én i at se en anden kultur på dets
egne præmisser og uden det danske blik.
Det har alt i alt betydet, at jeg følte, jeg
kunne gøre det.
- Da jeg blev sproglærer, samlede jeg
også alle de eritreanere, der er på vores
lille sprogskole, til kaffe og kage. Her fortalte de alle 15 deres historie til mig, og en
af dem talte godt nok engelsk til at kunne
tolke for de andre. Det var et fantastisk bidrag til at få kød og blod på nogle af flugthistorierne.

Blå bog
Gry Winsløw er 56 år. Hun blev uddannet antropolog i 1995, men da det var
svært at få fast arbejde, begyndte hun
at læse på lærerseminariet i 2001. I
2002 rejste hun til Eritrea en måned.
Hun blev færdig i 2005 og har arbejdet
i forskellige folkeskoler og en privatskole, blandt andet også i dansk som
andetsprog for flygtningebørn. Siden
2015 har hun undervist på Sprogcenter Himmerland og tager nu uddannelsen i Dansk som andetsprog.

Exit Eritrea
Bogen ”Exit Eritrea” er udgivet på forlaget Mellemgaard
og er en international spændingsroman for unge, der bygger på virkelige begivenheder i
Eritrea. Her bliver unge mennesker i diktaturstaten tvunget til militærtjeneste uden udløbsdato. Derfor flygter mange
af dem ud af landet på dødsensfarlige flugtruter og med hjælp
fra menneskesmuglere.

Hvad har du selv lært af processen som
skønlitterær forfatter?
- Jeg er uddannet dansklærer, men først
på et onlineskrivekursus lærte jeg at skrive
skønlitterært og finde min egen sprogtone.
Jeg fik skriveøvelser og bare skrev og skrev
sommeren igennem. Jeg har også måttet lave
research undervejs, fordi jeg skulle opdatere
mig på den politiske situation. Derfor har jeg
måttet lægge bogen fra mig og skrive den om
mange gange. Men jeg har taget tiden til det,
fordi jeg har prioriteret det.
- Jeg har ikke mindst lært, hvor vigtigt
det er at have kritiske læsere undervejs. Det
har virkelig givet noget. Jeg har løbende ladet andre læse og komme indover med kommentarer. Både skolebørn, kolleger og familie har givet høflige, kritiske tilbagemeldinger, som gav tanker til at gå videre. Det var
faktisk at gå et skridt ad gangen, lære noget,
rette noget og få nogle nye ideer.
Kan du bruge noget af det – eller din bog –
i din egen undervisning?
- Vi har købt ind af bogen på skolen, så
nogle af mine kolleger kan bruge uddrag på
Danskuddannelse 3 (for kursister med mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund, red.), og hvis jeg selv havde et hold på
det sprogniveau, kunne jeg også finde på at
tage et kapitel ud. Men i det her skoleår underviser jeg på Danskuddannelse 1, hvor kursisterne knap kan læse, så her giver det ingen
mening at bruge bogen. Hvis jeg stadig underviste i dansk i grundskolen, ville jeg sikkert
lettere kunne undervise i at skrive og læse
skønlitteratur der. Man bliver jo mere bevidst om sproget og de sproglige virkemidler.
Er det noget, du vil anbefale andre lærere
at kaste sig ud i?
- Det er så individuelt, men jeg får jeg lyst
til at sige: Hvorfor ikke? Jeg synes jo selv,
det har været dejligt at skrive, men frygtelig
svært at få udgivet.
- Hvis man går den vej, skal man være klar
til at få kritik og til, at nogen ikke kan lide det,
man laver. Man skal i hvert fald ikke tage det
personligt eller fortvivle ved afslag fra forlag.
Jeg vil anbefale, at man får nogle gode læsere,
der ærligt siger, hvad de synes, undervejs. Det
lærer man af, men man ved også, at det, man
har lavet, så er ok, når man sender det til et
forlag. Det giver en vis selvtillid. •
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TEMA: OK18

Der skal
landes en ny

overenskomst

Ludobrikker

Star

t

Sådan
fungerer
OK-spillet

April-juni
2017

Uddannelses
forbundet
samler medlemmernes krav ind

Juniseptember 2017

Ludobrikker

Medlemmernes krav
prioriteres og godkendes
af forbundets

hovedbestyrelse

September 2017

Uddannelsesforbundets
krav skal godkendes på et

Stemmer de
delegerede

repræsentantskabsmøde

imod forslagene,

skal forbundet starte
forfra

Stemmer de delegerede
for forslagene, tager
Uddannelsesforbundet sin
krav-liste med til de øvrige
lærerforbund
Sortering
Sortering

Septemberdecember 2017

Er der ikke

Uddannelsesforbundets
krav samordnes med de
øvrige lærerforbunds

støtte til

Uddannelsesforbundets
forslag blandt
lærerforbundene, kommer
de ikke med til
de videre forhandlinger

Stemmeboks

Januarmarts 2018

Lønmodtagernes forhandlere,
herunder Uddannelsesforbundets,
forhandler med arbejdsgivernes
forhandlere

Er de øvrige lærerforbund enige
med Uddannelsesforbundets krav,
gives de videre til topforhandlerne på de kommunale, regionale og
statslige områder

December 2017

De samlede krav fra
lønmodtagerne udveksles
med kravene fra lederne i
kommunerne, regionerne
og staten
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Kan parterne indgå et kompromis
med forligsmandens hjælp, skal
forbundenes medlemmer stemme
om det ved en urafstemning

Stemmer parternes
bagland for
forslaget, kan de
gå til ’Slut’

Forkaster arbejdsgiverne
mæglingsforslaget, kan
de vælge at lockoute
deres ansatte

Forkaster
lønmodtagerne
mæglingsforslaget,
kan de vælge at

Kan parterne indgå
et kompromis med
forligsmandens hjælp,
skal arbejdsgivernes
bagland afgøre, om
de kan acceptere

strejke

mæglingsforslaget

April 2018

Selv om der er
konflikt, kan
parterne stadig

Kan forhandlerne
ikke blive enige, vil
forligsmanden forsøge
at mægle

forhandle

Marts 2018

Bliver forhandlerne enige
om en overenskomst,
fremlægges forslaget for
parternes bagland

Løber konflikten over længere tid,
uden at der er udsigt til, at parterne
kan finde en løsning på egen hånd,
kan regeringen gribe ind, og
parterne kan gå til ’Slut’

Forbundenes
medlemmer

vedtager eller
forkaster forslag
forslaget ved en
urafstemning

Også

arbejdsgivernes
bagland afgør, om
de kan acceptere
mæglingsforslaget

Stemm

ebokse

Stemmer parternes
bagland for
forslaget, kan de
gå til ’Slut’

SL

UT

Ludobrikker

Der er en ny
overenskomst

de kommende tre år

uddannelsesbladet 07 / 2017

17

TEMA: OK18

Her er
Uddannelses
forbundets
krav til OK18
Uddannelsesforbundet har vedtaget, hvilke krav forbundet
vil stille til de kommende overenskomstforhandlinger. Blandt
dem er mere i løn og en ny arbejdstidsaftale.
Af An d re a s An ton i L u n d

Da der blev forhandlet overenskomst på

det private område tidligere på året, lykkedes det lønmodtagerorganisationerne
at sikre lønstigninger til deres medlemmer. Og efter en årrække med løntilbageholdenhed er turen nu kommet til, at de offentligt ansatte lærere får mere i lønposen.
I hvert fald hvis det står til Uddannelsesforbundet.
På et repræsentantskabsmøde på Hotel Svendborg i slutningen af september
blev det nemlig besluttet, at lønstigninger skal være et af hovedkravene ved de
offentlige overenskomstforhandlinger,
der går i gang efter nytår.
- Medlemmerne siger, at de har tre krav:
Løn, løn og løn, fortalte Børge Pedersen,
næstformanden for Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse, på mødet.
Han pegede på, at lærerne på det statslige område sakker bagud i forhold til kollegerne i kommunerne.
Ny arbejdstidsaftale

For Uddannelsesforbundet bliver et andet
væsentligt krav ved de kommende overenskomstforhandlinger med såvel kommuner som stat en ny arbejdstidsaftale.

- Vores lærere skal ligesom alle andre
offentligt ansatte have en aftale omkring
deres arbejdstid. Hvordan den skal se ud,
har vi selvfølgelig nogle bud på. Men det
grundlæggende er, at det er en aftale, som
begge parter bakker op om, slog næstformanden fast.
Han henviste til, at de nuværende regler ensidigt er fastsat ved Lov 409, som
Folketinget vedtog for at afslutte lockouten af lærerne i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2013.
Tredje krav, som blev vedtaget på repræsentantskabsmødet, var styrkelse af
tillidsrepræsentanterne.
Det skal ifølge Uddannelsesforbundet blandt andet sikres, at tillidsrepræsentanterne får den nødvendige tid til at
passe deres hverv.
Det fjerde krav, som Uddannelsesforbundets forhandlere tager med sig til de
øvrige lærerforbund, er en bedre seniorordning.
Konkret skal seniorer blandt andet
have ret til nedsat tid mod en passende
kompensation. Det kunne for eksempel
være fortsat pensionsindbetaling.

Mere om kravene til
løn og arbejdstid
Læs mere om Uddannelsesforbundets krav – især til løn og arbejdstid – på uddannelsesforbundet/okatten

Ludobrikker
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iBibliotek® til avu
– adgang til mere end 40 iBøger®
Bliv helt digital med interaktive, dynamiske og altid opdaterede undervisningsmaterialer.
Med et iBibliotek® får I nemt adgang til alle relevante iBøger® til avu – til en fast lav pris.
Vi gør det nemt for skolen ved at åbne op for alle udgivelserne på MinKonto. I slipper for administrationen af
eNøgler til kursisterne, der blot skal logge ind for at have adgang til alle titlerne i pakken.
Læs mere på ibibliotek.systime.dk
Lad os tage en snak om, hvordan I bliver digitale.
Kontakt salgschef Gitte Færch på gfn@systime.dk eller 86203151.

Læs systime.dk | Ring 70 12 11 00 | Skriv systime@systime.dk | Deltag lab.systime.dk
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Styrke
forholdet kan
være skiftet
Lærerforbundene slikker stadig sårene efter overenskomst
forhandlingerne i 2013 og forventer ikke, at det bliver nemt at
forhandle næste år. Men en række forhold har ændret sig, og
de står langt bedre rustet denne gang, vurderer ekspert.
Af An d re a s An ton i L u n d / F o to : M a d s N i s s en o g L a r s K r a bbe , R i t z a u F o to

som helst lærer om at nævne den mest traumatiserende oplevelse for deres stand i den seneste håndfuld
år, og han eller hun vil formentlig svare: Lockouten og lovindgrebet i 2013. Måske vil vedkommende også lidt ærgerlig tilføje, at en af grundene til, at det kom så vidt, var, at lønmodtagerne ikke stod sammen.
Men noget kan tyde på, at betingelserne er anderledes for de
kommende overenskomstforhandlinger. Fagbevægelsen har i
hvert fald ikke i sinde at lade det samme ske, som ved overenskomstforhandlingerne i 2013, hvor det lykkedes arbejdsgiversiden at isolere lærerorganisationerne fra de øvrige lønmodtagerorganisationer og køre en konflikt alene mod lærerne. Det
har en lang række medlemsorganisationer, som næste år igen
skal forhandle overenskomster med kommuner, regioner og
stat, taget hinanden i ed på.
Man skal da heller ikke grave dybt for at mærke, at uenighederne mellem parterne stadig ulmer.
- Vi oplevede i dén grad et brud med traditionen for, at arbejdsgivere og lønmodtagere går sammen om at finde fælles løsninger i 2013. Der var jo aldrig forhandlinger. Det var lige meget, om
det var Uddannelsesforbundet eller Danmarks Lærerforening,
der mødte op. De sad bare og læste højt for os. Det var take it or
leave it, gengiver Anders Bondo Christensen, formand for Lærernes Centralorganisation, der forhandler for blandt andet Uddannelsesforbundet på det kommunale område.
Bed en hvilken

Det kan blive højspændt

Også på arbejdsgiversiden af bordet erkender man, at overens-
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komstforhandlingerne i 2013 adskilte sig
fra tidligere forhandlinger.
- Det er klart, at forløbet har trukket
nogle spor. Vi vidste jo også godt, da vi
endte i konflikt i 2013, at det ikke ville
kunne undgås. Derfor var forhandlingerne i 2015 også vanskelige. Men det er
klart, at der på et tidspunkt bliver brug for,
at man evner at sætte sig ud over det og se
frem, opfordrer Michael Ziegler, chefforhandler for KL på det kommunale område.
Ifølge Laust Høgedal, post.doc. ved
Center for arbejdsmarkedsforskning
(CARMA), Institut for Statskundskab ved
Aalborg Universitet, er der ikke mindst
på det statslige område et afkølet forhold
mellem parterne.
- Der er nogle stærke positioner på
begge sider denne gang. Der er lagt i ovnen til, at det kan blive nogle højspændte
forhandlinger, vurderer han.
Langt fra fællesløsninger

Overenskomstforhandlingerne i 2013
endte som bekendt med, at lærerne fik
nye arbejdstidsregler både på det statslige og det kommunale område – vedtaget ved lov. I Danmark er der ellers tradi-

Parterne havde meget svært ved at mødes ved OK13, og dét – har det senere vist sig – var der flere grunde til.

Lockouten i 2013
- Efter at overenskomstforhandlingerne mellem
Lærernes Centralorganisation og KL brød sammen 1. april 2013, valgte KL sammen med Moderniseringsstyrelsen at lockoute cirka 67.000 overenskomstansatte lærere, blandt andet undervisere ved ungdomsskoler, produktionsskoler, sprogskoler samt AMU- og VUC. I alt 3.600 af Uddannelsesforbundets medlemmer.
- Lockouten sluttede 25 dage senere, da et flertal i
Folketinget vedtog et lovindgreb baseret på et udspil, regeringen havde fremlagt, som stort set flugtede med arbejdsgivernes krav. Desuden blev lærernes arbejdstid ændret og deres ret til aldersreduktion ophævet med loven.

tion for, at parterne på egen hånd når frem til aftaler selv i krisetider – også kaldet den danske aftalemodel.
Og selv om parterne igen gav hinanden håndslag på en overenskomst i 2015, har lønmodtagerne siden haft den opfattelse, at
de offentlige arbejdsgivere ikke følger de traditionelle spilleregler.
- Rent administrativt fjernede man flere steder i staten tre feriedage helt uden organisationernes inddragelse. Det var enormt provokerende, påpeger Anders Bondo Christensen og advarer arbejdsgiverne om at være uhyre varsomme med den slags.
Som modtræk til fremfærden fra arbejdsgiveren på det statslige område, Moderniseringsstyrelsen, har fagforbundene valgt
at trække sig fra en række projekter, som man har haft sammen
med styrelsen.
- Mange af de ting, som sker fra arbejdsgiversiden, rimer ikke
meget på fællesløsninger. Omvendt ser arbejdsgiversiden sig nødsaget til at se på, hvor der kan findes besparelser i løn og arbejdsvilkår, som udgør to tredjedel af de offentlige udgifter, forklarer
Laust Høgedal.
Den logik sammenligner Anders Bondo Christensen dog med at
tisse i bukserne – altså kortsigtet.
- Det kan godt være, den ene part får en gevinst her og nu. Men
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det, den danske model sikrer, er, at vi
skaber langtidsholdbare løsninger.
I virkeligheden dokumenterer 2013
rigtig godt, hvad konsekvenserne er,
hvis der ikke er fælles løsninger. Der
er store problemer på mange uddannelsessteder i dag, fordi der ikke er
et fælles ansvar for forandringerne,
pointerer Anders Bondo Christensen.
Parternes arsenaler

Læs mere om
OK2018
Læs mere om overenskomstforhandlingerne 2018 på uddannelsesforbundet.
dk/okatten

Med fronterne trukket skarpt op frem
mod de kommende overenskomstforhandlinger bliver spørgsmålet i høj
grad, hvordan styrkeforholdet mellem parterne er. Og det kan se ud til at
have rykket sig på to væsentlige områder siden overenskomstforhandlingerne i 2013.
- Det har klart været købers marked siden krisen. Det skal forstås som,
at det er arbejdsgiverne, der har haft
de bedste kort på hånden på grund af
en meget udtalt krisebevidsthed. Men
nu har vi haft nogle år, hvor det er gået
rigtig godt for mange virksomheder.
Og når der begynder at komme gang i
hjulene igen, lavere arbejdsløshed og
mere overskud på de offentlige bud-

getter, så svinger pendulet mere hen mod lønmodtagerne, lyder analysen fra Laust Høgedal.
Dertil kommer, at fagforbundene som det seneste led i en oprustning har givet hinanden et politisk håndslag. Ingen vil blive
”efterladt på perronen, når toget kører”, har Anders Bondo Christensen slået fast ved flere lejligheder.
- Nu er lønmodtagerorganisationerne rykket tættere sammen. Det giver dem lidt mere pondus. Omvendt er spørgsmålet,
om løftet kan holde, hvis én gruppe offensivt begynder at stille
specifikke krav, der kan tolkes konfliktudløsende. For eksempel hvis pædagogerne igen forlanger et ekstra lønløft kun til deres gruppe, fremhæver Laust Høgedal.
Arbejdsgiverne sparede på lockout

Et andet forsøg på at stå tættere skulder ved skulder på lønmodtagersiden er, at man i 2014 oprettede Forhandlingsfællesskabet for alle ansatte i kommuner og regioner. Det kom allerede i
aktion året efter. Forhandlingsorganisationen Lærerens Centralorganisation forhandlede her arbejdstid med Kommunernes Landsforening, KL.
- Da det pludselig var ved at gå op i hat og briller, tog Forhandlingsfællesskabet, FF, den konsekvens, at vi ikke ville forhandle
videre, før der var en afklaring, gengiver Anders Bondo Christensen som eksempel på forbundenes håndslag.
I juli i år annoncerede Forhandlingsfællesskabet – der består af 51 forbund – at ingen af forbundene vil indgå en aftale,
uden at alle organisationer har været i reelle forhandlinger.
Og i oktober kom også Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU, som repræsenterer 27 organisationer på det stats-

Forsker Laust
Høgedal forudser, at
magtforholdet på flere
måder er skiftet næste
gang.
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lige område, på banen. Topforhandlerne fra FF og CFU,
som tilsammen repræsenterer omkring 745.000 offentligt ansatte, sendte et fælles brev til Michael Ziegler, Danske Regioners Anders Kühnau og ministeren
for offentlig innovation, Sophie Løhde. Heri gav de udtryk for, at de ikke mener, at der var tale om fair og frie
forhandlinger i 2013. Samtidig gav de deres støtte til
lærerorganisationerne til kende og forlangte, at der
denne gang skal være reelle forhandlinger om lærernes arbejdstid.
Som konkret redskab har lønmodtagerforbundene
diskuteret muligheden for at indgå i sympatikonflikter. Hvor arbejdsgiverne spillede med musklerne i 2013
ved at lockoute lærerne, er lønmodtagernes stærkeste
våben nemlig retten til at strejke. Det har ifølge Laust
Høgedal dog langt fra den samme effekt på det offentlige område.
- Det er sjældent, at en strejke i det offentlige rammer arbejdsgiveren økonomisk. Omvendt så vi jo med
lockouten i 2013, at arbejdsgiveren faktisk opsparede
en del lønkroner. Det ser vi ikke i det private, hvor aftalemodellen oprindeligt blev udviklet. Så der er en anden dynamik i det offentlige, forklarer Laust Høgedal.
Han pointerer, at der endnu ikke er tegn på, at nogle
af partnere har krav, som vil føre til en konflikt, men
understreger samtidig, at det er for tidligt i forløbet at
sige noget definitivt om.
Mulige temaer

Styrkeforholdet kan muligvis også få betydning for,
hvilke krav og ønsker parterne tager med til forhandlingsbordet.
Formelt udveksler parterne godt nok først krav
midt i december.
Men et klassisk pejlemærke for temaerne i de offentlige overenskomster er overenskomstresultaterne
i den private sektor, fordi den offentlige sektor følger
lønudviklingen i den private.
Her er det værd at bemærke, at lønmodtagerne ved
forårets overenskomster opnåede mærkbare reallønsstigninger for første gang siden finanskrisen.
Ifølge Laust Høgedal er løn samtidig altid et tema
ved overenskomstforhandlinger. Spørgsmålet er, hvor
meget der er at komme efter for lønmodtagerne.
- Der vil man skele til det private for at se, hvad der
er realistisk. Generelt er vi i en situation, hvor der har
været løntilbageholdenhed i knap ti år. Så der er nogle
forventninger hos lønmodtagerne om, at der skal hives
noget hjem. Men omvendt står de offentlige arbejdsgivere hårdt på, at man har et meget smal økonomisk
ramme at forhandle inden for, forklarer han.
Aftale om arbejdstid

Hos kommunerne er der umiddelbart heller ikke no-

get lønløft at komme efter, selv om mange vil mene,
at finanskrisen nu er lagt bag os.
- Jeg er med på, at det kan påvirke, hvilke forventninger man kan have til lønnen. Det pokkers ved det
er bare, at der ved overenskomsten i 2008 blev indgået
aftale om historisk store lønforhøjelser, lige umiddelbart inden krisen brød ud. Al privat lønudvikling
gik i stå, og dermed har de offentlige ansattes løn
ligget over de privates. Det er en uholdbar situation
rent samfundsøkonomisk, pointerer Michal Ziegler.
Hos Anders Bondo Christensen er det i første omgang lærernes arbejdstider – som lærerne i 2013 fik
trukket ned over hovedet ved lov – der er på dagsordenen. Michael Ziegler har tidligere pure afvist at
forhandle arbejdstid. Men på det seneste er der kommet lidt mere åbne meldinger fra hans side.
- Der er ikke nogen emner, der ikke er til forhandling. Heller ikke for lærerne. Men vi har naturligvis
nogle synspunkter, som vi mener ret dybfølt. Kommunerne efterspørger ikke flere centrale initiativer.
De efterspørger ro, fastslår Michael Ziegler.
Anders Bondo Christensen tager umiddelbart godt
imod de nye toner fra KL’s chefhandler.
- Det var det modsatte, der blev signaleret, da han
sagde, at der er sat hegnspæle ned, som ikke kan flyttes. Så der er sket en bevægelse. Men jeg hører også
nogle forbehold. Og vi har altså brug for en hel åben
og fri forhandling, for vores arbejdstid bliver fortsat reguleret efter en lov. Og det skal laves om, understreger Anders Bondo Christensen.
Kan blive enige

Selv om der er blødt en smule op, er fronterne stadig trukket skarpt op forud for overenskomstforhandlingerne, der formelt går i gang omkring årsskiftet. Begge parter mener dog, at der er mulighed
for at nå til enighed.
- Vi har ikke udvalgt os grupper, vi skal i sværdslag med. Men alle overenskomstforhandlinger indebærer en risiko for, at det bliver mere eller mindre
konfliktf yldt. Det kan blive til sabelraslen, og det kan
blive til mere end det, påpeger Michael Ziegler, der
samtidig understreger, at han ønsker at finde en løsning ved forhandlingsbordet.
Samme melding kommer fra Anders Bondo Christensen.
- Jeg er altid gået ind til overenskomstforhandlinger for at lande en aftale. Det har set ekstremt svært
ud en gang i mellem. Den eneste gang, det ikke er lykkedes, var i 2013, fordi regeringen og KL havde besluttet hele forløbet på forhånd. Jeg vil også gå ind i
2018-forhandlingerne for at nå et resultat. Og hvis
arbejdsgiverne vil forhandle, skal det også nok lykkes, spår Anders Bondo Christensen.
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Toppolitikere
afslører forløbet
I bogen ’Søren og Mette i benlås’ vedgår SF’s tidligere formand Annette Vilhelmsen (tidligere SF), at det var SRSF-regeringen, der besluttede lockouten, og altså ikke KL, som det ifølge den normale praksis for
forhandlinger burde være. Også Dansk Folkepartis formand, Kristian
Thulesen Dahl (DF), siger i bogen, at han havde hørt om regeringens
plan på et møde med Helle Thorning-Schmidt længe inden, at lockouten blev sat i værk.
De oplysninger har fået de berørte lærerforbund – herunder Uddannelsesforbundet – til at se på mulighederne for godtgørelse.
- Medlemmerne oplevede både et tab på en hel månedsløn, og rigtig
mange fik et stort personligt knæk som konsekvens af konflikten. Derfor
er det helt på sin plads, at vi nu også undersøger, om det er muligt at rejse en erstatningssag mod den danske regering, så medlemmerne ad den
vej måske kan få en form for oprejsning, slår Hanne Pontoppidan fast.

Uddannelsesforbundet:
Også styrelse
planlagde lockout
mod statsligt ansatte
Bogen ’Søren og Mette i benlås’ har kun fat i en del af forløbet – nemlig
den kommunale lockout, påpeger Uddannelsesforbundet.
Det var aftalt spil mellem Thorning-regeringen og KL, der førte
til lockouten af lærerne i 2013, afslører bogen ’Søren og Mette i benlås’. Men også Moderniseringsstyrelsen havde planlagt at lockoute de
statsligt ansatte lærere, længe før parterne mødtes ved forhandlingsbordet, påpeger Uddannelsesforbundet.
- Mange er nok ikke opmærksomme på, at de statslige arbejdsgivere faktisk lockoutede deres lærere før kommunerne. Det var endda
så grotesk, at Moderniseringsstyrelsen gennemførte en skinforhandling, efter at den beviseligt havde afsendt lockoutvarslerne til alle de
statslige lærere, forklarer Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet.
Lockouten, der betød, at lærerne blev frataget retten til at møde
på deres arbejde, sluttede efter 25 dage, da et flertal i Folketinget vedtog et lovindgreb baseret på et udspil, regeringen havde fremlagt dagen før, og som stort set flugtede med arbejdsgivernes krav. Desuden
blev lærernes arbejdstid ændret, og deres ret til aldersreduktion ophævet med loven.
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Uddannelses
forbundet vil
undersøge mulighed
for erstatning for
lockout
Det kostede både på lærernes bankkonto og deres
personlige konto, da kommunerne og staten valgte at
lockoute lærerne i 2013. Men efter at en ny bog har
afsløret, at der var tale om et urent forløb, vil lærerforbundene nu afsøge muligheden for at rejse en erstatningssag.
Efter at overenskomstforhandlingerne mellem
Lærernes Centralorganisation og KL, der repræsenterer kommunerne, brød sammen 1. april 2013, valgte
kommunerne og staten at lockoute cirka 67.000 overenskomstansatte lærere.
Officielt hed det sig, at parterne ikke kunne blive
enige om en ny overenskomst. Men en ny bog af den
dobbelte cavlingvinder Anders-Peter Mathiasen afslører, at det var aftalt spil mellem den daværende
SRSF-regeringen med statsminister Helle ThorningSchmidt (S) i spidsen og KL, der førte til lockouten.
- Bogen dokumenterer det forløb, vi alt for godt
kender. Nemlig, at der var tale om aftalt spil. Lærerne
skulle have nye arbejdstidsaftaler - no matter what, siger formand for Uddannelsesforbundet Hanne Pontoppidan, der betegner forløbet som uacceptabelt.

Læs mere
Læs mere på uddannelsesforbundet.dk/nyheder

TIL DANSKUNDERVISNINGEN

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 klasseundervisning, differentieret undervisning, selvstændigt
arbejde, gruppe- eller pararbejde.
Læs mere på www.synope.dk

Randager 90, 2620 Albertslund
7020 2810, forlaget@synope.dk
www.synope.dk

Der er også linet op til svære overenskomstforhandlinger næste gang...
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Studievaner NYHED
Studievaner på EUD/EUX fungerer som
elevens håndbog og rummer bl.a. indhold
til introduktionen. Erhvervsskoleeleven
får hjælp til at nå de faglige mål gennem
hele uddannelsen, og underviseren
får redskaber til at pege på forskellige
studieteknikker og støtte eleven i faglig
læsning
Udgivelsen rummer informationer, oversigter og et væld af øvelser, der guider
eleven i præsentationsteknik og store
skriftlige opgaver og projekter.

senterer tværfaglige materialer til flere
casevirksomheder til brug ved caseeksamen i grundfagene.
Af Helle Hauge Bülow, René Tolderlund Jakobsen og Birgitte Schou

iBog®studievanereux.systime.dk

Videomateriale | Casemateriale | 75 øvelser | 45
caseopgaver | 130 illustrationer | 30 videoer |
225 sider | Oplæsning | NemLæs

Studievaner på EUD/EUX udgør desuden
platformen for casearbejde og præ-

Naturvidenskab
Dækker nu også D-niveau
Naturvidenskab avu dækker niveauerne G,
F, E og D. Omdrejningspunktet for udgivelsen er kursistens arbejde med at udvikle
kompetencer.
Kort og klar tekst suppleres af videoer,
illustrationer, opgaver, praktiske aktiviteter,
quizzer, målskema, oplæg til portfolieopgaver samt hjælp til prøver og faglig
dokumentation.

kursisten om læring i et naturvidenskabeligt
fag og en laboratorieguide.
Af Bjarne Hendrichsen og Liselotte Ryhding
Pedersen

iBog®naturvidenskabavu.systime.dk
76 interaktive quizzer | 476 opgaver | 106 videoer | 450 illustrationer og billeder | 875 sider

Naturvidenskab avu iBog® tilgodeser
både holdtilrettelæggelser og mere
fleksible tilrettelæggelser, hvor kursisten
arbejder på egen hånd i en del af undervisningstiden. Der er også vejledning til

Læs systime.dk | Ring 70 12 11 00 | Skriv systime@systime.dk | Deltag lab.systime.dk

| Oplæsning | NemLæs

30 år i front
Næstformand Børge Pedersen har brugt det meste af sit arbejdsliv på
fagligt arbejde. Nu vælger han at gå på pension – også selv om det ikke bliver
nemt at sidde på sidelinjen ved de kommende overenskomstforhandlinger.
Af In g e G l eer u p / F ot o : M i kke l Ø s t er g a a r d

For et par uger siden var han på vej hjem

fra en konference om digitalisering af undervisningen. Her kom Børge Pedersen til
at tænke tilbage til 1988. Til dengang hvor
han var blevet faglærer på Thisted Tekniske Skole og underviste sine kolleger i
dataforståelse. Her hjalp han dem blandt
andet med at skille datamaskiner ad for få
en bedre forståelse af teknikken bag EDB.
I 2017 kan man komme til at trække
på smilebåndet over anekdoten. Alligevel er den på mange måder sigende i forhold til den tilgang, som Uddannelsesforbundets næstformand har haft til sit arbejde gennem de seneste 30 år. For Børge
Pedersens vedkommende er den praktisk
og jordnær, for det har ofte været det, der
har skabt resultater i en omskiftelig verden. Både før og efter han har været valgt
til tillidsposter.
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- Jeg har aldrig haft noget imod at stille
mig op, påpege et problem og forsøge at få
det løst. Og jeg har oplevet, at andre værdsætter, at jeg klar til at påtage mig den
opgave. Det er netop det, som har betydet, at jeg holdt ved – og også var klar til
at kæmpe kampe for ikke bare min egen
arbejdsplads, men også for hele forbundet, siger Børge Pedersen.
Fagkampe går igen

Selvom der konstant er udvikling i samfundet, og rammerne ændrer sig – som for
eksempel at dataforståelse bliver til viden
om digitalisering – så oplever Børge Pedersen, at det stadig er nogle af de samme problemstillinger, som han har arbejdet med
i næsten alle årene som tillidsvalgt. For
ham er det netop det faglige arbejdes dna.
En af hans mærkesager har altid været

at arbejde for, at medlemmerne får mulighed for at få de nødvendige kvalifikationer til at løse deres arbejdsopgaver bedst
muligt. I DTL-tiden var Børge Pedersen
netop med til at sikre, at erhvervsskolelærerne for første gang fik ret til en formel godkendt uddannelse i pædagogik.
Han oplever stadig, at muligheden for at
være ordentligt klædt på til at varetage
jobbet er under pres i disse år.
Og da Børge Pedersen var i gang med at
rydde op i sine gamle bunker, så der kan
blive plads til en ny næstformand på kontoret i forbundets sekretariat, faldt han
over knap 20 år gamle papirer, fra tiden
før DTL og LVU fusionerede til Uddannelsesforbundet.
- Allerede dengang har jeg på DTLs generalforsamling talt for, at lokallønspuljer sjældent fungerer til medlemmernes
fordel, og at vi derfor skal få en større del
af lønnen udmøntet centralt. Det er nøjagtigt det samme, som jeg har sagt i forbindelse med diskussionerne om vores
krav til overenskomstforhandlingerne i
2018, siger Børge Pedersen.
- I DTL-tiden fik lærerne i 1999 også
fjernet deres faste forberedelsestid. Det
fik vi dog fundet en løsning på. Ligesom
der skal findes en løsning på de arbejdstidsregler, som blev indført med Lov 409
i 2013, fortsætter han.
Børge Pedersen er klar over, at det ikke
er så ligetil, når for eksempel Moderniseringsstyrelsen i pjecemateriale lægger op
til, at ledelserne på de statslige arbejdspladser skal skille sig af med de mindst
produktive medarbejdere og for eksempel
kalder dem for low-performers.
- Sådan ville større private arbejdsgivere aldrig tale om deres medarbejdere,
lyder det fra næstformanden.

Aktivismen giver kampgejst

Lockouten i 2013 sidder stadig dybt i Børge
Pedersen. Han bærer både rundt på negative og positive minder.
En af de oplevelser, der gjorde størst
indtryk på ham, var, da han under lockouten sammen med en gruppe nordjyske
AMU-lærere stod på en motorvejsbro med
bannere og skilte om, at de ikke kunne
passe deres arbejde på grund af lockouten.
- Jeg tror, at den flok sindige, nordjyske AMU-lærere nok aldrig havde forestillet sig, at de var nødt til at stå her og
demonstrere, fordi de ikke kunne få lov at
passe deres arbejde. Og det er netop sådan
et engagement, som er vigtigt at få brugt
på den rigtige måde i hele fagbevægelsen,
siger Børge Pedersen.
Han fortsætter:
- Der var en aktivisme og et sammenhold, som er utrolig vigtig for Uddannelsesforbundet. Selv om vi kunne have
undværet resultaterne fra OK13, er det
vigtigt, at vi kan genfinde den gejst til de
kommende overenskomstforhandlin-

ger. Og denne gang har de øvrige fagforbund med medlemmer i staten, regioner og kommuner meldt ud, at de
er klar til at bakke os og hinanden op
i langt højere grad.
Et nyt kapitel

Selv om Børge Pedersen allerede i foråret annoncerede, at han ikke ville genopstille til næstformand, fordi han fylder 65 år næste år, så rykker det alligevel i ham, når snakken falder på OK18.
Men beslutningen er taget. Derfor stopper den ugentlige pendling mellem Thisted og forbundets sekretariat i København samt de mange rejser ud til medlemmerne på deres arbejdspladser efter kongressen den 17.-18. november.
Børge Pedersen har ikke en detaljeret plan i skuffen for pensionisttilværelsen, og han tror selv, at efter 30
år med fart på fagligt arbejde kan der
godt blive lidt stille i den første tid som
pensionist. Der bliver dog langt bedre
tid til hele familien – og et par rejser. •

Børge – kort fortalt
• født i 1953
• e r seminarieuddannet med matematik som linjefag
• folkeskolelærer i Grønland i to år
• f aglærer på Thisted Tekniske Skole i
1984
• valgt som tillidsrepræsentant i 1987
• valgt til DTL’s hovebestyrelse i 1995
•  kom i DTL’s forretningsudvalg i 1997
• valgt til næstformand i DTL i 2003
•v
 algt til hovedbestyrelsen i Uddannelsesforbundet 2009
•v
 algt til næstformand i Uddannelsesforbundet i 2011.

5%

PÅ LØNKONTOEN

på din

lønkonto

Stærke fællesskaber
– også til din fordel

Som medlem af Uddannelsesforbundet er du også
en del af Lån & Spar. Vi er nemlig en bank for fællesskaber. En solid bank fra 1880, drevet af mennesker
til mennesker. I dag ejet af Uddannelsesforbundet
og dig – og mere end 45 andre organisationer.
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.

Ring: 3378 1965
– eller gå på lsb.dk/ufb
og book møde

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 kreditvurderes 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 lønkontoen.
Der er 0 % på resten.
Rentesatserne er variable og gælder pr. 1. april 2017.
Se vilkårene på lsb.dk/medlemsvilkår.

Lån & Spar har samarbejdet med
Uddannelsesforbundet siden 2003.
Det får vi alle sammen mere ud af...
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Det er
blevet tid
til kongres
Kongressen er Uddannelsesforbundets
øverste myndighed. Der er her, forbundets
politiske linje fastsættes, og det er her en
ny hovedbestyrelse vælges.

Når omkring 278 delegerede mødes fre-

dag den 17. og lørdag den 18. november
på Crowne Plaza Copenhagen Towers i
København til Uddannelsesforbundets
kongres, er det blandt andet for at beslutte, hvilke idealer forbundet skal arbejde ud fra.
Et vigtigt mål med kongressen er vedtagelsen af et såkaldt principprogram for
forbundet. Det lægger de overordnede
rammer for, hvilke formål og hvilke visioner forbundet skal arbejde henimod i
den kommende treårige kongres-periode.
En del af et principprogram kunne for
eksempel være, at forbundet skal arbejde
for, at politikerne i højere grad lytter til
medlemmerne, der har den praktiske erfaring med vejledning og undervisning.
Det kunne også være, at forbundet skal
kæmpe for, at lærerne sikres ordentlige
vilkår for at kunne udføre deres arbejde.

Så med mindre nogen fortryder og trækker
sig inden kongressen, bliver alle ti kandidater
valgt. Til næstformandsposten er der dog to,
der stiller op denne gang. Den kandidat, der
taber, har mulighed for at stille op til en almindelig post i hovedbestyrelsen.
Den ene kandidat til næstformandsposten er Heidi Lund Bjerregaard. Hun er faglærer på Hansenberg, men holder orlov for
at arbejde i Grønland. Hun har været medlem af forbundets hovedbestyrelse i perioden 2009 til 2011.
Den anden kandidat til posten som næstformand er Morten Bay. Han er faglærer og
formand for Uddannelsesforbundets forening
på TEC. Og han har været medlem af hovedbestyrelsen i 2011 og igen i perioden 2015-2017.
På de følgende sider kan du læse mere om
alle kandidaterne og deres mærkesager.

Kamp om næstformandspost

På kongressen skal de delegerede også
vælge en formand, en næstformand og
de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer
for de næste tre år.
Der opstiller i år præcis det antal kandidater, der skal sidde i hovedbestyrelsen.
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Læs mere om kongressen
Du kan læse mere om kongressen på
www.uddannelsesforbundet.dk/kongres

Kandidat til formandsposten

Hanne Pontoppidan
Forbundets medlemmer brænder for deres arbejde

– uanset om de er undervisere, vejledere eller ledere.
Det er vores opgave som politikere i Uddannelsesforbundet at få synliggjort, hvilke betingelser, der skal
til, for at medlemmerne kan løfte deres job med kvalitet. Det gælder både i forhold til løn- og arbejdsforhold. Det gælder også, når det drejer sig om at sikre
lovgivningen omkring uddannelsernes indhold og
rammevilkår samt vore elever og kursisters mulighed for at deltage i undervisningen.
I det arbejde skal vi bruge al den viden, som forbundet kan samle ind fra dagligdagens eksperter. Både
når vi skal påvirke politikere og for at sikre, at vi rammer plet, når kravene ved OK-forhandlinger udfoldes.
Det er ingen hemmelighed, at det har været mere
end svært de senere år at komme i reel dialog med arbejdsgiverne i KL og Moderniseringsstyrelsen. Vi skal
vedblivende insistere på et fælles ansvar. Vi skal insistere på aftalte vilkår – og for gode vilkår, der kan
sikre kvaliteten.
Også på den politiske front har det været op ad bakke
de seneste år. Politikerne ønsker kvalitet, men vil ikke
betale for den. Derfor lægger vi arm med politikerne i
Folketinget om dette i et væk. Og det skal vi vedblive
med at gøre, til de har forstået budskabet.

Kampen for god lovgivning og for en økonomi på uddannelsesinstitutioner er mere end blot Uddannelsesforbundets kamp.
Det kræver politisk netværk. Det kræver en kontinuerlig dialog
med skole- og bestyrelsesforeninger samt andre lærer- og lederforeninger på vore områder. Det kræver, at vi udbreder vore holdninger til god uddannelse, undervisning og vejledning via dialog
og via medierne.
Alt dette har som sin helt grundlæggende forudsætning, at forbundet er ét sammenhængende forbund, hvor medlemmerne føler sammenhold. Derfor er det altid muligt at få en snak med forbundets politiske ledelse for det enkelte medlem. Og vi er helt afhængige af dygtige tillidsrepræsentanter, der er tydelige på hver
enkelt arbejdsplads. Derfor er vi også rigtig glade for at have så
mange dygtige og veluddannede tillidsrepræsentanter. De står
på mål for medlemmernes behov og ønsker på arbejdspladsen,
repræsenterer forbundet på arbejdspladsen og bringer medlemmernes holdninger ind i forbundet.
Jeg vil som formand fortsat arbejde for at sikre, at forbundet tager hånd om alle grupper af medlemmer – uanset arbejdsområde
og livssituation. Lige som jeg fortsat vil forsøge at samle hovedbestyrelsen om de bedste løsninger for jer som medlemmer og for
jeres lokale tillidsvalgte. De kommende år vil byde på store omvæltninger på mange af vore områder, og jeg vil se frem til også at
bruge min energi på, at vore medlemmer kommer godt igennem
disse omvæltninger.

Dialogen med såvel medlemmerne,
tillidsvalgte som andre uddannelses
politiske aktører er afgørende for Hanne
Pontoppidan, der stiller op til genvalg som
forbundsformand.
Foto: Robert Wengler

Blå bog
Titel: Formand for Uddannelsesforbundet
Tillidshverv: Formand for en masse engagerede medlemmer
Mærkesager: Gode arbejdsvilkår for medlemmerne, tillidsvalgte er godt klædt på til deres
hverv, kort afstand fra medlemmer til den politiske ledelse.
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Kandidater til næstformandsposten

Heidi Lund Bjerregaard er klar til at flytte
til København blandt andet for at værne
om den danske model, hvis hun bliver valgt
som næstformand – også selv om hun så må
opgive udsigten fra toppen af Signalhøjen i
Grønland. Foto: Privat

I januar stod jeg en aften og så på nord-

lys med en bekendt.
Jeg fik spørgsmålet: “Hvis du frit kunne
vælge: Hvad ville du så arbejde med?”
Svaret kom prompte: “Jeg ville tilbage
til forbundsarbejdet!”
Derfor krævede det ikke mange overvejelser, da jeg i foråret blev opfordret til at
stille op som kandidat til næstformandsposten. Ganske vist har jeg ikke haft en
rolle på det centrale eller lokale niveau under konflikten, da jeg har haft orlov for at
arbejde i Grønland. I stedet har jeg haft
god tid til at finde ud af, hvad der virkelig
betyder noget for mig som menneske og
for mit arbejdsliv.
En målrettet arbejdsindsats og vedholdenhed er noget af det, der giver energi,
også selv om resultaterne kan lade vente
på sig.
I august deltog jeg i et regionsmøde i
Kolding for foreningsdelen, hvor jeg præsenterede mine tre pejlemærker:
• Den danske model
• A rbejdsmiljø
• Et stærkt forbund
Den seneste tids mediedækning af forløbet forud for OK13 og lockouten understreger, hvor vigtigt det er, at fagbevægelsen både på det private og offentlige
arbejdsmarked står sammen. Det er arbejdsmarkedets parter, der indgår overenskomster. Politikere og embedsmænd
skal holde sig langt væk fra at undergrave
den danske model!
De, der har valgt ikke at være medlem
af den forhandlingsberettigede organisation, kan heller ikke få del i de resultater,
som fællesskabet har bidraget til at opnå.
For mig er en arbejdstidsaftale en del
af et godt arbejdsmiljø.
Lov 409 skal erstattes af en aftale, som
parterne har indgået.
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Heidi Lund
Bjerregaard
Især det psykiske arbejdsmiljø er under pres. Her spiller arbejdsmiljørepræsentanterne en vigtig rolle, uanset hvilket af forbundets områder vi ser på. Uddannelsesforbundet skal fortsat arbejde
for de fornødne ressourcer til indsatsen.
Et stærkt forbund dækker både over
det lokale og det centrale niveau. Tillidsrepræsentanterne er Uddannelsesforbundets repræsentanter på arbejdspladserne. Når arbejdsgiverne forsøger at
køre dem ud på et sidespor, er det også et
uacceptabelt angreb på den danske model. Tillidsrepræsentanterne skal have
den støtte fra forbundet og den tid til arbejdet, der er påkrævet.
I mange år har det været efterlyst, at
Uddannelsesforbundet/LC førte flere
faglige sager. Det er vigtigt at få synliggjort de sejre og forlig, som vi tager hjem
og vise, at forbundet er aktivt. Det vil formentlig også gøre det lettere at rekruttere
nye medlemmer, hvis man kan se, at det
går kontingentet også til.
”Uddannelse for alle” - det er lige præ-

cis det, vi i Uddannelsesforbundet er de
fagprofessionelle, der sikrer.
Et fleksibelt uddannelsestilbud, hvor
lærernes løn- og arbejdsvilkår matcher
udfordringerne, har stor betydning for
vores samfund.

Blå bog
Titel: Faglærer på Hansenberg
Mærkesager: Arbejdsmiljø, et stærkt forbund,
respekt om den danske model
Tillidshverv: Tidligere tillidsrepræsentant og
fagforeningsformand/fællestillidsrepræsentant og blandt andet medlem af skolens bestyrelse. Hovedbestyrelses-/forretningsudvalgsmedlem i DTL og politisk ansvarlig for arbejdsmiljø og repræsentant i BAR U&F. Hovedbestyrelsesmedlem i Uddannelsesforbundet fra
2009-2011 og blandt andet næstformand i fagpolitisk udvalg og politisk ansvarlig for arbejdsmiljø. Repræsentant i branchearbejdsmiljørådet i begge forbund.

Morten Bay
Når jeg stiller op til posten som næst-

formand, er det fordi jeg sammen med formanden, hovedbestyrelsen og de forskellige udvalg vil arbejde for at sikre, at vores
forbund fremstår professionelt, synligt og
troværdigt over for vores medlemmer og
omverdenen. Forbundet skal være en politik- og ideskabende, vejledende og konfliktløsende organisation, der skal sikre
de bedste løn- og arbejdsforhold for vores medlemmer.
Som næstformand vil jeg fortsat knytte
stærke bånd på tværs af fagbevægelsen.
Jeg vil finde mulighederne i et stærkt samarbejde, hvor vi i fællesskab kan skabe de
nødvendige rammer og vilkår for at sikre,
at vores medlemmer kan udføre arbejdet
både professionelt og med den faglige kvalitet, som skaber de gode resultater og arbejdsglæde.
De centrale, og delvis lokale, arbejdsgiveres urimelige pres på vores arbejdsforhold, krav om effektiviseringer og øget
arbejdspres betyder dårlig kvalitet, nedslidte kollegaer, dårligt arbejdsmiljø samt
et stigende sygefravær sjældent set før. Et
pres, vi må og skal gøre op med.

Ny arbejdstidsaftale

Vi må ved OK18 sikre vores kollegaer en
ny arbejdstidsaftale, hvor vi værner mod
misbrug af lærernes arbejdskraft og fritid. Vi skal sikre bedre værnsregler, som
for eksempel maksimalt undervisningstimetal, ret til afspadsering og ret til nedsat arbejdstid med eventuel pensionskompensation.
Vi vil gerne yde fagligt godt arbejde og
være der for de mennesker, vi møder i undervisningen. Vi går alt for ofte hjem med
en dårlig og trist følelse af ikke at have leveret varen ordentligt. Det rammer dybt
og er kim til frustrationer og mistrivsel.
På arbejdspladserne stiller det tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten i en særlig central position for at
sikre gode arbejdsforhold og en god hverdag. Deres forhold skal i fokus. Vi skal,
via centrale aftaler, styrke deres aftaleog forhandlingsret, og vi skal klæde dem
på til at møde de udfordringer, der er lokalt. Det kan være i form af uddannelse,
fælles kurser, bedre mulighed for frikøb
og mulighed for sparring.

Blå bog
Titel: Faglærer på TEC
Mærkesager: Professionelt forbund,
samarbejde på tværs af forbund, bedre
arbejdsmiljø, ny arbejdstidsaftale, fokus på tillidsrepræsentanters forhold.
Tillidshverv: Medlem af hovedbestyrelsen i seks år – heraf i DTL i to år og
Uddannelsesforbundet i fire. Formand
for Uddannelsesforbundets forening
ved TEC siden 2006. Bestyrelsesmedlem i FTF-Hovedstaden siden 2009,
suppleant i RAR-Hovedstaden siden
2014. Med i officielle og uofficielle fora
med SF og Enhedslisten samt flere fagforbund.

Næstformandskandidat Morten Bay vil
blandt andet kæmpe for en ny arbejdstidsaftale og for at forbedre forholdene for tillidsrepræsentanterne.
Foto: Robert Wengler

uddannelsesbladet 07 / 2017

33

Kandidater til Hovedbestyrelsen

Gitte Larsen
har jeg arbejdet med uddannelsespolitik og ikke mindst AMUog VEU-lovgivningen.
Det har foregået med udgangspunkt i
hovedbestyrelsen (HB) og regionsarbejdet.
Baggrunden er dels AMU-systemets
omskiftelige situation, dels sammenhængen mellem AMU og andre indsatsområder for voksne. Her tænker jeg blandt
andet på VUC, daghøjskoler, jobcentre.
AMU er en del af erhvervsskolesysteI alle årerne

Fra sin hverdag på AMU-FYN kender Gitte
Larsen til de udfordringer, der er ved at afvikle uddannelse for unge og for voksne på
samme uddannelsesinstitution.
Foto: Robert Wengler

Blå bog
Titel: Faglærer på AMU-FYN
Tillidshverv: Tillidsrepræsentant i 23 år, hvor
de sidste 13 år har været som formand for Uddannelsesforbundets på AMU-FYN. Siden
2005 hovedbestyrelsesmedlem først i DTL og
senere i Uddannelsesforbundet.
Mærkesager: Udvikle sammenhængskraft i
forbundet, synliggøre og styrke AMU, øge samarbejde på tværs af lærerforbund.
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met. Det er derfor naturligt med stor opmærksomhed på den sammenhæng og de
udfordringer, der er ved at afvikle uddannelse for unge og for voksne på sammen
uddannelsesinstitution. Jeg har stor forståelse for undervisningen og de arbejdsvilkår, vore kolleger har der.
Det betyder ikke, at den fagpolitiske
vinkel skal glemmes. Der vil helt naturligt være sammenhænge mellem uddannelsespolitik og fagpolitik. Specielt når
udbud og aflønning skal gå op i en højere
enhed, så der leveres en god undervisning
uden at gå på kompromis med lærernes
arbejdsvilkår.
Der har i den forløbende kongresperiode været meget at tage fat på, blandt
andet AMU-netværksmøder med aktuelt indhold, eftervirkningerne af konflikten i 2013 og de igangværende trepartsforhandlinger både på EUD og AMU.
Det vil være vigtigt i Uddannelsesforbundet at fortsætte med at udvikle det
gode samspil, der er mellem EUD/AMU
samt fastholder og udvider det netværk på
tværs af uddannelsesretninger/sektorer,
der blev skabt under og efter konflikten.
Jeg vil gerne i en kommende kongresperiode arbejde videre med:
• At sammenhængskraften udvikles
yderligere i forbundet
• At der oprettes et netværk på tværs
af lærerorganisationer, herunder de
enkelte VEU-centre
• At synliggørelsen af AMU som en erhvervsskoleaktivitet i Uddannelsesforbundet fortsættes
• At få styrket det regionale og lokale
faglige arbejde
• At få sat medlemmernes forventninger til en faglig organisation i fokus.
Mit kandidatur til en hovedbestyrelsesplads er begrundet i en stor interesse,
nysgerrighed og lyst til at arbejde målrettet med fagpolitisk arbejde på centralt niveau. Jeg vil gerne øge min viden og indsats til gavn for lærere og vejledere såvel
på erhvervsskoleområdet som de øvrige
uddannelsesområder, som medlemmerne
i Uddannelsesforbundet dækker.

Jan Sylvest
Andreasen
Jeg har været medlem af HB siden for-

bundets fødsel. Jeg har arbejdet for og vil
fortsat arbejde for, at vores fagbevægelse
bliver en kæmpende bevægelse, som sætter medlemmernes og velfærdssamfundets interesser over alt andet.
Der er nu endelig grøde og bevægelse i
fagbevægelsen. 3.400 tillidsfolk var den 3.
oktober samlet for at manifestere velfærd
frem for skattelettelser og nedskæringer.
De omfattende nedskæringer på blandt
andet uddannelsesområdet og hermed
også på vores medlemmers arbejdsvilkår har kun kunnet gennemføres, fordi
den samlede fagbevægelsen ikke kendte
sin besøgelsestid!
OK18 skal være begyndelsen på ændringer af dette.
Det er uhørt, at et stort offentligt område IKKE er overenskomstdækket, når
det drejer sig om vores arbejdstid. Alle vores områder lider under dette åg. Det skal
bringes til ophør.
Det er derfor særdeles glædeligt at
kunne konstatere, at vores forhandlingsfællesskaber på det kommunale og det
statslige område massivt har støttet op
om dette krav.

Som oftest er det
bilen, han tager, når
han skal ud og møde
medlemmerne på
ungdomsuddannelserne for blandt andet at tale om en ny
arbejdstidsaftale.
Men Jan Andreassen hopper også gerne på cyklen – også i
fritiden.
Foto: Kaare Smith

Jørgen Fick
Andersen
Blå bog
Titel: Lærer i dansk som andet sprog, AOFNord, Sprogcenter Frederikshavn
Tillidshverv: Formand for sektionen for lærere i dansk som andet sprog. Tillidsrepræsentant ved Sprogcenter Vendsyssel og AOF-Nord
fra 1999. Regionsformand for lærere i dansk
som andetsprog
Mærkesager: Høj prioritet af få overenskomstdækket private arbejdsgivere. Bedre arbejdstidsaftale. Sammenhold på tværs af fagbevægelsen.

• Vi skal have en arbejdstidsaftale på
underviserområdet
• Vores tillidsrepræsentanter skal ind
i varmen
•D
 e skal have ret til at indgå lokale aftaler om vores arbejdstid.
Vi skal have resten af fagbevægelsen – og hele den danske befolkning – til
at forstå, at nedskæringer på uddannelsesområdet og dermed også på vores arbejdsbetingelser er et direkte angreb på
vores velfærdssamfund. Og dermed også
på demokratiet.
Vi er på vej – lad os starte med også at
få fjernet 2 procents-omprioriterings
bidraget på uddannelsesområdet.

Blå bog
Titel: Formand for ungdomsskolelærerne
Tillidshverv: Hovedbestyrelsesmedlem i Uddannelsesforbundet. Formand for sektionen
af ungdomsskolelærere. Bestyrelsesmedlem
i Center for Ungdomsforskning. Medlem af
EVAs repræsentantskab. Aktiv i blandt andet
VÆLFÆRDSalliancen
Mærkesager: Ny arbejdstidsaftale med ret
til lokale aftaler, styrkelse af tillidsrepræsentanterne, Nej til nedskæringer på uddannelsesområdet.

Min politiske base har været sektions-

bestyrelsen for lærere i dansk som andet
sprog. De seneste perioder har været præget af kampen for at få overenskomstdækket de sidste aktører på danskundervisningsområdet. En kamp som vi i bestyrelsen har taget aktivt del i og fortsat skal
have fokus på sammen med forbundet.
Efterdønningerne fra OK13 har medført, at også vore kolleger inden for dansk
som andetsprog er blevet underlagt ledelsesplanlagt forberedelsestid og andre vilkårsændringer, som kun giver lærerne
frustrationer over at skulle feje op efter
indgrebet ved de seneste overenskomstforhandlinger.
Den seneste tids berigtigelser i bogen
”Søren og Mette i benlås” skal tjene som
inspiration for den vej, vi skal bevæge os
som forbund. Nemlig at ryste nederlagsfølelsen af os, komme tilbage til et ordentligt forhandlingsklima i den danske model og herigennem forhandle os til de vilkår, som er så ekstremt vigtige, når vi nu
så gerne vil fløjte både til og fra jobbet.
Den ene side af mønten er vilkårene
for, at forbundets medlemmer kan udføre jobbet på nogenlunde tilfredsstillede
vilkår. Den anden side er det psykiske arbejdsmiljø, der er en lige så vigtig faktor.

På sektionens område har vi haft nogle
meget alvorlige sager, hvor dårligt psykisk
arbejdsmiljø har ført til talrige stress-sygemeldinger, opsigelser og totalt fravær af
arbejdsglæde for mange kolleger i lange
perioder. Det må og skal vi som forbund
adressere med en dedikeret indsat i den
kommende kongresperiode.
Udliciteringerne har været fremherskende inden for dansk som andetsprog,
men også andre af forbundets områder
har været omfattet. Vi skal bruge erfaringerne til at imødegå udliciteringer, så
længe de forringer kvaliteten og arbejdsvilkårene.
OK18 er på trapperne, og det er her, alt
det ovennævnte kommer i spil. Jeg ser
frem til en OK-proces, hvor vi med støtten fra andre forbund står stærkere, end
vi har gjort længe. Det skal kunne ses i
OK-resultatet.
Jeg vil arbejde for, at forbundet, via
endnu bedre samarbejde mellem foreninger og sektioner, bliver bedst muligt rustet til at kæmpe mod de forringelser, vi
oplever på forbundets områder. Der er råd
til ordentlige uddannelser og ordentlige
vilkår for uddannelse.

Jørgen Andersen, der til dagligt underviser
i dansk som andet sprog ved AOF-Nord,
har blandt andet fokus på kollegernes
arbejdsmiljø og udliciteringer af
sprogskoler.
Foto: Michael Bo Rasmussen
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Der skal kæmpes for en ny
arbejdstidsaftale ved de kommende
overenskomstforhandlinger, mener
Kasper Hvidtved, der er faglærer ved
Erhvervsskolen Nordsjælland.

Kirsten
Christensen
Jeg er nyvalgt formand for sektionen for

Kasper
Hvitved
til hovedbestyrelsen for
at skabe ordentlige arbejdsforhold for jer,
der har valgt at arbejde med uddannelse.
Lov 409 og konflikten har skabt arbejdsmæssige problemer, og forbundet skal ved
OK18 stille krav om en ny arbejdstidsaftale, hvor der er tid til en reel forberedelse
af undervisningen.
Tillidsrepræsentanter er under pres,
da vi ikke længere naturligt bliver inddraget og har forhandlingsretten. Det er
de lokale TR’ere, der kender forholdene.
Vi kan i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanterne sikre medarbejdere
bedre arbejdsforhold i en tid, hvor Moderniseringsstyrelsen har gjort undervisning vanskeligt.
Uddannelsesforbundet er et stærkt forbund. Lokalforeningerne kender til, hvordan man løser problemerne på skolerne.
Gennem mine forskellige tillidsposter har
jeg også oplevet, at det regionale samarbejde med andre tillidsrepræsentanter
er enormt udbytterigt. Lokalt kunne vi
få udbytte af en tættere kontakt til Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse.
Det er vigtigt at have en politisk ledelse, der via alliancer med andre offentlige forbund kan hjælpe hinanden. Jeg vil
arbejde for, at der ved de kommende overJeg stiller op

36

uddannelsesbladet 07 / 2017

enskomstforhandlinger sikres mere i løn,
som forhandles centralt. Der sættes nemlig ikke tilstrækkeligt af til lokallønsforhandlinger.
Vi skal stille krav om faglig efteruddannelse og opkvalificering, selv om mange
skoler kæmper med økonomien. Men vi
må ikke spare på efteruddannelse af undervisere, der dagligt formidler viden til
elever og kursister.
Undervisning i en ordentlig kvalitet er
undervisning, der er forberedt. Det kan
ikke nytte noget, at vi skal forberede os i
vores fritid eller i værste fald møde fuldstændig uforberedt op. Ledelserne på skolerne skal anerkende reel forberedelse,
som skal fremgå af opgaveoversigterne.
Vi, der arbejder med undervisning og
elever, vil vores arbejde, vil uddannelse
og vil de mennesker, der dagligt færdes på
skolerne. Derfor er det kun rimeligt, at vi
anerkendes lønmæssigt, og at vi har en arbejdstidsaftale. Det er kun rimeligt, at vi
har tid til at forberede den undervisning,
vi leverer, så den arbejdskraft, der efterspørges på arbejdsmarkedet, har verdens
bedste uddannelse.

Blå bog
Titel: Faglærer ved Erhvervsskolen Nordsjælland, uddannet tømrer og bygningskonstruktør
Tillidshverv: Tidligere tillidsrepræsentant og
nu formand og fællestillidsrepræsentant for
EUD, AMU og vejledere i Uddannelsesforbundet på Erhvervsskolen Nordsjælland
Mærkesager: Ny arbejdstidsaftale, udvidet
samarbejde mellem HB og lokale og regionale niveauer, styrke tillidsrepræsentanterne.

ansatte ved daghøjskoler og oplysningsforbund. Jeg mener, at der er behov for, at
medlemmerne, som arbejder under FOAS´
almene overenskomst, folkeoplysningsloven og de private overenskomster på specialområdet for eksempel STU-skolerne,
skal være repræsenteret i Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse.
Jeg vil i hovedbestyrelsen arbejde for,

Blå bog
Titel: FVU- og ordblindeunderviser i AOF
Midt, Århus
Tillidshverv: Formand for sektionen af ansatte ved daghøjskoler og oplysningsforbund.
Medlem af hovedbestyrelsen i Uddannelsesforbundet 2014-2017. Tillidsrepræsentant og
medarbejderrepræsentant i AOF Midts bestyrelse. Bestyrelsesmedlem i Landsklubben for
Specialundervisere (LVU), i Sammenslutningen af ledere og lærere ved specialundervisning for voksne (LVU) og i Ordblinde- og FVUSammenslutningen (Uddannelsesforbundet).
Mærkesager: Styrkelse af pædagogiske og
fagpolitiske medlemsaktivitet. Flere medlemsgrupper repræsenteret i hovedbestyrelsen (HB). Ordnede forhold for folkeoplysere.

at de fag- og uddannelsespolitiske samt
pædagogiske fora i Uddannelsesforbundet styrkes og udvikles på alle niveauer.
Dette gælder såvel lokalt, regionalt, på
tværs af sektioner og foreninger, i TRnetværk, i udvalg og i sammenslutninger.
Det er nødvendigt for at skabe gode lønog arbejdsvilkår for underviserne til gavn
for kursisterne og dermed for samfundet.
I vores sektion er der fortsat en gruppe
medlemmer – folkeoplyserne – som på
grund af folkeoplysningsloven ikke har
mulighed for overenskomst og dermed
ordentlige ansættelser med optjening af
pension, løn under sygdom og for eksempel betalt barselsorlov. Uddannelsesforbundet har længe arbejdet på ændring af
dette diskriminerende forhold, og arbejdet skal fortsættes.
Oplysningsforbund, daghøjskoler og
anden aktøropgaver er i det store og hele
uden for det formelle uddannelsessystem.
Det uformelle har en række fordele, når
uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske problemer skal løses. De er hverken
en del af kommunerne eller staten, men
derimod drevet af folkelige organisationer, som har mange års erfaring i folkelig
oplysning og mere alment dannende undervisningsforløb. Det er derfor vigtigt,
at den folkeoplysende tilgang hele tiden
tænkes med i nye reformer, og når Uddannelsesforbundet kommer med uddannelses-/arbejdsmarkedspolitiske tiltag.

Det går ofte via
Aarhus Hovedbanegård, når Kirsten
Christensen, som
er FVU- og ordblindeunderviser i AOF
Midt, mødes med
medlemmer eller
taler deres sag i hovedbestyrelsen.

Lotte Klein
Da jeg for tre år siden blev valgt ind i Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse, var
det min overbevisning, at Uddannelsesforbundet havde behov for en mere tydelig profil over for medlemmer og tillidsrepræsentanter. Det er stadig min overbevisning.
I mine første tre år i hovedbestyrelsen har jeg aktivt arbejdet for, at medlemmerne og hovedbestyrelsen på tværs af
forbundets områder er kommet tættere
på hinanden i vores fælles kamp for bedre
løn-, ansættelses- og arbejdsvilkår for alle
medlemmer. Konkret har jeg sat gang i politiske cafeer ledet af medlemmer af hovedbestyrelsen (HB), temakurser for tillidsrepræsentanter, fælles 1. maj-arrangementer, øget fokus på medlemsinddragelse og øget fokus på unge medlemmers
tilslutning til organisationen.
Lad mig præsentere mig selv: Jeg hedder
Lotte Klein, og jeg har siden 2007 arbejdet aktivt i Uddannelsesforbundet – først
som tillidsrepræsentant, så som VUC-sektionsbestyrelsesmedlem og senest som
VUC-sektionsformand og HB-medlem.
Vedholden og engageret

Det kræver stort engagement og vedholdenhed at søge og opnå indflydelse til gavn
for medlemmerne i en faglig organisation. Men den vedholdenhed og det engagement, der skal til, mener jeg, at jeg har
lagt for dagen, og det vil jeg forsætte med.
Jeg har i de seneste tre år været et synligt HB-medlem med holdninger og kant.
Jeg er dog også realist og ved, at konsensus er en af demokratiets forudsætninger.
Mine vigtigste fokusområder er stadig åbenhed og demokrati, for det er altafgørende for enhver faglig organisation,
at medlemmerne kan se meningen med
at være medlem. Jeg har derfor i den forgangne periode rejst land og rige rundt for
at bringe Uddannelsesforbundet tættere
på medlemmerne og omvendt.
Jeg har i praksis fået bekræftet, at

Lotte Klein kæmper for, at hovedbestyrelsen
arbejder tættere sammen for bedre vilkår
for medlemmerne. Det kræver, at hun
kender medlemmernes hverdag, og derfor
må hun tit fange et tog på Københavns
Hovedbanegård.
Foto: Kaare Smith

den lokale tillidsrepræsentant står stærkere og med et mere sikkert mandat, hvis
medlemstilslutningen på arbejdspladsen er høj. På samme måde får forbundet mere slagkraft, når medlemstilslutningen er høj.
Så hvis der skal være en endnu større
synlighed og tættere kobling mellem jer
selv, jeres faglige og pædagogiske problemstillinger og Uddannelsesforbundets
hovedbestyrelse, så er det mig, I skal opfordre jeres delegerede til at stemme på.

Blå bog
Titel: Lærer og vejleder på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg, VUF
Mærkesager: Bedre løn-, ansættelses- og arbejdsvilkår, skabe tættere relation mellem
forbund og medlem, styrke tillidsrepræsentanterne
Tillidshverv: Arbejdet aktivt i Uddannelsesforbundet siden 2007 – først som tillidsrepræsentant, så som VUC-sektionsbestyrelsesmedlem og senest som VUC-sektionsformand og
HB-medlem.
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Martin Filt
For mig er det vigtigt,
at Uddannelsesforbundet fortsat styrker sine samarbejder. Presset på velfærdsstaten er stort, og derfor er sammenhold vigtigt - et sammenhold vi
skal skabe gennem stærke fællesskaber mellem de faglige organisationer.
Jeg vil arbejde for en samlet stærk og synlig fagbevægelse, da vi herigennem kan
opnå den nødvendige indflydelse for at
sikre velfærd i fremtiden.
Jeg vil i Uddannelsesforbundet være
med til, at vi dæmmer op for en kedelig
samfundsudvikling med urimelige besparelser, der også giver et uhensigtsmæssigt pres på uddannelsessektoren.
En sektor, der har som formål at styrke
Alle skal med!

Blå bog
Titel: Faglærer på Tech College i Aalborg
Tillidshverv: Fællestillidsrepræsentant på
erhvervs- og efteruddannelsesområdet. Hovedbestyrelsesmedlem i Uddannelsesforbundet siden 2011
Mærkesager: Inddrag medlemmer i politikudvikling. Stærkt sammenhold på tværs af fagbevægelsen. Modarbejde besparelser på uddannelsesområdet.

samfundets grundlæggende værdier.
Alt for mange unge og voksne bliver hægtet af, på grund af en stressende arbejdsog uddannelsessituation. Jeg vil med min
stemme i hovedbestyrelsen (HB) være
med til, at vi i Uddannelsesforbundet fortsat har fokus på både fagpolitik og uddannelsespolitik.
Uddannelsesforbundets stemme skal
høres og fortsat tages alvorlig. Vores store
bredde i uddannelser og vejledning er vores
styrke. Derfor er det vigtigt for mig, at vi i
forbundets hovedbestyrelse fortsat styrker inddragelsen af medlemmerne. Medlemmernes oplevelser fra arbejdspladser
og institutioner er for mig vigtige at inddrage i de seriøst behandlede høringssvar
i Uddannelsesforbundets formulering af
politikker, samt når vi problematiserer
forhold i medierne generelt.
Jeg vil med tydelige værdier og holdninger sætte fokus på lærernes muligheder for at skabe kvalitet i arbejdet og
sikre fortsatte ordentlige løn- og ansættelsesvilkår, da begge parametre har stor
betydning for medlemmernes anerkendelse og trivsel.
Min vision er, at Uddannelsesforbundet forbliver et stærkt fællesskab med fokus på trivsel for alle.
Forbundet skal således fortsat opfattes som en konstruktiv samarbejdspart
over for medlemmer, ministerier og andre interessenter.

Det er ikke kun
eleverne ved Tech
College i Aalborg,
hvor Martin Filt
er faglærer, der
skal med bussen.
Der skal være
plads til alle på
uddannelsesbussen
– både unge og
voksne – mener
han.
Foto: Alexander
Søholm

38

uddannelsesbladet 07 / 2017

Per Nielsen er ikke bange for at gå forrest.
Det gælder ikke kun i Fælledparken i
København 1. maj, men for eksempel også i
kampen mod besparelser på velfærden.
Foto: Stine Tisvilde/Ritzau Foto

Per Nielsen
Jeg har lige været til tillidsmandsmøde

i Odense om kampagnen Danmark for velfærd. Et møde som har gjort stort indtryk
på mig. Jeg har aldrig været til et TR-møde,
hvor vi var så mange – 3.400 tillidsfolk!
Jeg har heller ikke oplevet så stort et sammenhold og parathed til at gå sammen om
fælles aktiviteter. Uddannelsesforbundet er med i initiativet, som nu skal følges
op lokalt af tillidsfolk og medlemmer fra
mange forskellige forbund. Det hele skal
kulminere med demonstrationer rundt
i landet 7. november, hvor vi siger Nej til
besparelser på velfærden og Nej til skattelettelser, som øger uligheden.
I HB vil jeg arbejde for, at vi skal fortsætte Danmark for velfærd-aktiviteterne
og sætte nye initiativer i gang, som kan
samle fagbevægelsens medlemmer.
I januar begynder OK18-forhandlingerne på det offentlige område. De faglige organisationer er rykket sammen og
er enige om, at medlemmernes løn- og arbejdsvilkår skal forbedres. Jeg tror ikke,
at de offentlige arbejdsgivere er enige med
vores forhandlere. Også her vil jeg arbejde
for fælles medlemsaktiviteter på tværs af

forbundene som et signal om opbakning
til vores forhandlere.
I skrivende stund forhandles de sidste
detaljer om en reform for de forberedende
forløb. Politikerne vil en helt ny skoleform,
FGU, med opstart august 2019.
Reformen vil få stor betydning for
mange af vores medlemmer. Alle lærere
på produktionsskolerne og en stor andel af
AVU-lærerne vil blive direkte berørt. Men
også for lærere i ungdomsskolen, på EUD
og daghøjskoler får reformen betydning.
Implementeringen af FGU’en vil blive en
af de store opgaver i hovedbestyrelsen.
Her er fire punkter, som jeg vil have
fokus på:
• Politikerne skal holdes fast i, at reformen skal være et tilbud til alle unge,
som har svært ved at komme videre i
uddannelse efter folkeskolen
• Vores medlemmer kender de unge i
målgruppen. Det er derfor vigtigt, at
medlemmerne får mulighed for i samarbejde med de kommende kollegaer
at udvikle en FGU-faglighed og pædagogik, som indeholder alt det bedste fra vores forskellige skoleformer
• A t arbejde for en FGU-overenskomst, som sikrer attraktive løn- og
arbejdsforhold
• A lle lærere skal sikres kompetenceudvikling, som er målrettet de nye
opgaver.

Blå bog
Titel: Produktionsskolelærer på GlostrupAlbertslund Produktionshøjskole (har orlov
fra skolen)
Tillidshverv: Formand for sektionen af Produktionsskolelærere i Uddannelsesforbundet. Har været sektionsnæstformand i syv år
og siddet i HB 2009-2011 og igen 2014-2017.
Har arbejdet som faglærer med unge siden
1986 og samtidig beklædt faglige tillidsposter
som TR og AMR.
Mærkesager: Godt greb om FGU’en. Nej til velfærdsbesparelser. Fokus på OK18.

Per Struwe
For at beskrive mig, har jeg bedt to kol-

leger beskrive min indsats.

Henrik Dyrby Mogensen, fællestillids
repræsentant ved ZBC-Slagteriskolen:

Jeg har arbejdet sammen med Per Struwe
i mange år og har altid sat pris på samarbejdet. Jeg oplever Per som en aktiv tillidsrepræsentant-kollega, der på trods
af skiftende politiske dagsordener og forandringer i vores hverdag formår at fastholde et fokus på løsninger gennem en ordentlig dialog og et respektfuldt samarbejde med ledere og kollegaer. Det gælder
ikke kun på egen skole, men også i samarbejdet med andre tillidsrepræsentanter.
Også i Uddannelsesforbundets E-udvalg arbejder Per og jeg sammen med de
øvrige medlemmer på løsninger for at forbedre forholdene på vores arbejdspladser:
opgaveoversigter, spørgemanual til sygefravær, rammer for PD og kompetenceløft, vejledning om timelærere, kompetencer i forhold til grundfag, digitalisering og meget andet.

evne. Som TR har han lært mig betydningen af at tackle de mange forandringer, vi
udsættes for på skolerne kollektivt. Han
forstår virkelig betydningen af at have
sine medlemmer med sig, når han foreholder sin ledelse vigtigheden af en ordentlig tilgang til vores kerneydelse. Når Selandia i dag fremstår som en skole, hvor
der hersker en god samarbejdstone mellem ledelse og medarbejdere, skyldes det
i høj grad Per. Jeg er sikker på, at Per også
i hovedbestyrelsen vil have fokus på det
til gavn for både foreningssiden og sektionerne i Uddannelsesforbundet.

Ole Minnet, fællestillidsrepræsentant
Roskilde Tekniske Skole:

Per har i en årrække været formand for
Uddannelsesforbundet ved Selandia, og
jeg har stor respekt for hans arbejde som
tillidsrepræsentant (TR) her. Per har opbygget et meget stort TR-netværk, eksempelvis i vores egen kreds. Han har også
tidligt indset betydningen af at arbejde
tværsektionelt inden for Sjællandsregionen og har derigennem opbygget en position, der gør ham til en særdeles velinformeret TR-samarbejdspartner i Hovedstads- og Sjællandsregionen.
Per sidder i FTF Sjællandsregionens
bestyrelse. En position der kan vise sig betydningsfuld, når en fusion mellem LO og
FTF skal drøftes. Vi har i vores regionsarbejde haft stor gavn af Pers netværk i
den anledning.
Jeg beundrer Per for hans strategiske

Det er vigtigt at lytte efter, både hvad
kolleger og ledere har at sige for Per
Struwe, der vægter dialog og samarbejde
højt. Foto: Robert Wengler

Blå bog
Titel: Faglærer på Selandia CEU og fællestillidsmand
Mærkesager: Fokus på ordentlig dialog og respektfuldt samarbejde mellem kolleger og ledere, fokus på at tackle udfordringer kollektivt.
Tillidshverv: Formand for Uddannelsesforbundet Slagelse, næstformand for FTF Region Sjælland, fællestillidsrepræsentant ved
Selandia.
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Peter
Ølgaard
Næste store opgave for den nye hoved-

bestyrelse bliver OK18. Lov 409 har udstyret os med helt uacceptable arbejdsforhold uden sikkerhed for at kunne levere kvalitetsundervisning og opleve et
godt arbejdsmiljø. Arbejdstidsbilagene
fra OK15 har vist sig ikke at kunne levere
dette; derfor er det vigtigste krav til forhandlingerne at sikre en aftale, der understøtter kvalitet og arbejdsmiljø. Op-

Blå bog
Titel: Faglærer på Aarhus Tech siden 2000. Udlært tømrer og BA i statskundskab
Tillidshverv: TR siden 2002 og formand for
Uddannelsesforbundet på Aarhus Tekniske
Lærerforening. Hovedbestyrelsesmedlem i
Uddannelsesforbundet, siden forbundet blev
dannet.
Mærkesager: Fremtidssikre den danske model, ny arbejdstidsaftale, stop uddannelsesbesparelser.

gaveoversigterne skal også løftes til et
acceptabelt niveau, ligesom reallønnen
skal sikres, og midlerne til ny løn skal
sikres udmøntning. Det er i denne sammenhæng opmuntrende, at der i perioden har været et forstærket og godt samarbejde med de øvrige lærerorganisationer, og at der også er tiltag til at sikre opbakning fra de øvrige forbund i det offentlige forhandlingssystem, så ingen denne
gang bliver ”efterladt på perronen”. Her er
den fælles henvendelse fra CFU og Forhandlingsfællesskabet til arbejdsgiverne
en god begyndelse.
Den danske model skal fremtidssikres. Derfor er det også vigtigt, at der fortsat følges op på den knægtelse, der skete
i forbindelse med OK13.
Der er også behov for et gennembrud
i adgangen til at indgå lokalaftaler, og i
det hele taget at støtte op om TR’ernes
arbejde. Adgangen til relevant information ved for eksempel lønforhandlinger
og afskedigelser har været under angreb
og må sikres.
Bestræbelserne på at danne en ny hovedorganisation på grundlag af LO og
FTF skal fortsættes, men naturligvis i
en form, hvor alle parter kan genkende
sig selv i fællesskabet.

Vores uddannelser er stærkt nødlidende på grund af blandt andet omprioriteringsbidrag og udgiftslofter. Det har for
ungdomsuddannelsernes vedkommende
modarbejdet målsætningen om at løfte
erhvervsuddannelsernes andel, ligesom
en underfinansieret EUD-reform ikke
har kunnet bidrage. Nedskæringerne på
uddannelsesområdet må stoppe, og her
må forbundet fortsat levere et klart budskab! På FGU-området er det afgørende,
at der etableres en struktur, der giver alle
unge et tilbud, der passer til deres behov,
og at det forankres på en måde, der ikke
vil give anledning til udsultning via kassetænkning.
Det er nu ti år siden, at DTL, LVU og
DPL besluttede at begynde processen mod
den sammenlægning, der skete året efter.
Lad os fortsætte det gode arbejde!

Forbundets fane hænger
klar til at blive vejret på
Peter Ølgaards kontor
i Aarhus Tekniske
Lærerforening. Næste gang
kan blive ved de kommende
overenskomstforhandlinger.
Foto: Helene Bagger

40

uddannelsesbladet 07 / 2017

Valgt af Uddannelseslederne

Steen Devantier, der til daglig er leder af
Kompetencehuset i Aarhus, vil bruge den
kommende kongresperiode til at gøre arbejdet
med en ny organisation for uddannelsesledere
færdigt. Foto: Helene Bagger

Blå bog
Titel: Forstander på Kompetencehuset, der har
uddannelsesforberedelse for unge fra Jobcentret og via folkeoplysningsloven samt elever
på KUU.

Steen
Devantier
Min opgave i hovedbestyrelsen bliver efter kongressen (forhåbentlig) primært at
fuldføre selvstændiggørelsen af lederne i
den nye organisation Uddannelseslederne
af 2018. Efter et utroligt godt samarbejde
i Uddannelsesforbundet er vi nu kommet
så langt, at vi fagligt kan dele os i to, så Uddannelseslederne pr. 1. januar 2018 er en
selvstændig organisation, der kan indgå

i et sekretariatsfællesskab med Skolelederne og Frie Skolers Ledere.
Samtidig vil vi glæde os til samarbejdet i det nye Koordinationsudvalg med
Uddannelsesforbundet om uddannelses- og beskæftigelsespolitik, hvor man
altid er stærkest, når man kan tale med
en stemme.
Da jeg har lejligheden, vil jeg gerne sige
tak til alle i Uddannelsesforbundet for en
fantastisk spændende tid. Selvfølgelig til
vores aktive medlemmer men også til alle
de dygtige og flittige politikere og sekretariatsansatte. Det har været til et tolvtal.

Tillidshverv: Blev valgt som formand for lederne i LVU i 2002 og har siden fusionen været formand for Uddannelseslederne i Uddannelsesforbundet. Har vært medlem af hovedbestyrelsen (HB) siden forbundet blev dannet.
Er medlem af forretningsudvalget i LC-Lederforum og medlem af FTF’s Lederråd
Mærkesager: Få skabt en selvstændig lederorganisation.

Ofte har der også været plads til et godt
grin over uddannelsesverdenens besværligheder, så jeg kan i fuld alvor sige tak
for gode som for onde år. Og et ”The deed
is done”, som gamle Shakespeare skrev i
Macbeth. Opgaven er fuldendt, så jeg stiller ikke op til valg i den nye organisation.

Observatør

Morgens
Larsen
Seniorgruppen i Uddannelsesforbundet
har en observatørpost i hovedbestyrelsen
uden stemmeret. Mogens Larsen, som er
formand for Seniorgruppen, sidder på
denne post. Han er tidligere faglærer på
erhvervsskoleområdet.
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UDPLUK AF
MØDER OG KONFERENCER
6. december
Temadag om individuelle undervisningsplaner
i ordblindeundervisningen

9.-10. januar + 1. februar
Vejledning i praksis

Bliv klogere på, hvordan du kan arbejde med individuelle undervisningsplaner (IUP). Temadagen er en blanding af erfaringsudveksling og konkret arbejde med IUP.

Introduktion til motiverende vejledning med særlig fokus på
metode, implementering og fastholdelse af deltagerne i en
læringsproces.

For:
Alle
Tid og sted: 6. december i Valby
NEXT Uddannelse København,
Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby
Kontakt:
Pernille Nihøj
pni@uddannelsesforbundet.dk
Pris:
800 kroner for medlemmer
1.200 kroner for ikke-medlemmer

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 20. november

Tilmelding: SENEST 27. november

17.-18. januar
Sådan sikrer du trivsel

22.-23. januar
Ungdomsuddannelserne og diagnoserne modul I

På dette kursus får du redskaber til at arbejde med psykisk
arbejdsmiljø som arbejdsmiljørepræsentant.

Hvordan forstår vi de unges sårbarhed, og hvordan støtter vi
bedst op om deres almene dannelsesudvikling, samt de faglige
udfordringer de møder på ungdomsuddannelserne?

For:
Arbejdsmiljørepræsentanter
Tid og sted: 17.-18. januar i Roskilde
Hotel Scandic Roskilde
Ved Ringen 2, 4000 Roskilde
Kontakt:
Tine Mai Petersen
tmp@uddannelsesforbundet.dk
Pris:
Tilmelding før 11.november, 3.500 kroner
Tilmelding senest 8. december, 4.000 kroner
Tilmelding: SENEST 8. december

For:
Uddannelsesforbundets medlemmer
Tid og sted: 22.-23. januar i Glostrup
Scandic Glostrup
Roskildevej 550, 2605 Brønby
Kontakt:
Tine Mai Petersen
tmp@uddannelsesforbundet.dk
Pris:
Tilmelding før 26.november, 3.700 kroner
Tilmelding senest 29. december, 4.500 kroner
Tilmelding: SENEST 29. december

Tilmeld dig forbundets møder og konferencer på:
uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer
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LUDUS SUITE
Studiesystemet til almene gymnasier,
danskuddannelser, erhvervsskoler
og VUC.
Kontakt os og hør mere om de mange muligheder.
Ring på 36 14 70 70 eller besøg
www.dxc.technology/ludus

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

Erhvervspædagogisk GRUNDBOG
– for begyndere og garvede

Af Torben Størner og Karin Staal Køhler.
Forlaget EPUC, 204 sider, 300 kr.

Styr på samfundet

Af Benny Jacobsen, bog 235 s.
Puls

Af Fanny Slotorup og Neel Jersild Moreira,
bog 132 s.
Fake News – Når virkeligheden taber

Af Vincent F. Hendricks & Mads Vestergaard, bog 176 s.
Prekariatet

Af Guy Standing, bog 358 s.
Læringsvanskeligheder i matematik

Af Mogens Niss & Uffe Thomas Jankvist, bog
160 s.
Samfundsfag!

Af Jakob Buhl Jensen, bog 128 s.
Virkemidler i voksenundervisning

Af Merete Hessel & Michael Juhl Fedders,
bog 244 s.
Læringsudfordringen

Af James Nottingham, bog 218 s.
Det kommer

Af Bodil Jeppesen og Grethe Maribo, bog 128 s.
Plantebiologi

Af Anette Helbo Sørensen, bog 136 s.
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Denne grundbog er næsten
uvurderlig, hvis man arbejder med elever i erhvervsuddannelserne – eller slet
og ret med unge og undervisning. Bogen er den første
samlede fremstilling af erhvervspædagogikkens søjler, indhold og undervisningsprincipper i forhold til de danske erhvervsuddannelser. Forfatterne kører her konkrete problemer i stilling
– problemstillinger, som du kan stå overfor som
lærer på EUD. De er baseret på forfatternes
egne erfaringer med EUD samt forskning på
området.
I bogens forskellige kapitler behandles
nære temaer som lærerrollen, didaktiske modeller for god undervisning, diverse undervisningsprincipper og undervisningsmiljø. Bogen fortæller dig således en masse ting, som
du har brug for at vide som underviser. Først
og fremmest prøver forfatterne at definere,
hvordan man som underviser skaber mening
i en undervisningssituation, hvor elevbilledet
er meget broget. Bogen besvarer her spørgsmål som, ”hvordan planlægger du din undervisning”, ”hvordan gennemfører og evaluerer
du den”, og ikke mindst: ”Hvad sker der i mødet med dine elever”?
Alt dette bliver holdt op imod blandt andet
lovbekendtgørelser på området.
Samtidig er der løbende en mere generel
indføring i didaktiske teorier i forhold til god
undervisning og læring. Denne er holdt på et
meget generelt plan og i et enkelt sprog. Der
er blandt andet en gennemgang af Andreas
Helmke, Spencer Kagan/Jette Stemlev, John
Hattie samt Hiim og Hippe. Helt grundlæggende modeller som relationsmodellen og læringstrekanten får også et par ord med på vejen. Disse didaktiske gennemgange placeres i
sammenhæng med nogle mere praksisnære
undervisningseksempler.
Flere ting i bogen er til at bruge direkte i
ens egen undervisning. Jeg er især betaget af
siderne om måldifferentiering i undervisningen (kapitel 6). Samtidig er kapitel 7 og 8, der
handler om lærerens forskellige metodiske
overvejelser samt ens egen kommunikationsform, utroligt gode.
Forfatterne har mange års erfaring med
EUD og er begge erhvervspædagoger. De har
bestræbt sig på at gøre sproget i bogen let og

omgængeligt, så bogen ikke fremstår som en
akademisk afhandling. Samtidig er bogen virkelig gennemarbejdet, og mange af bogens
pointer bliver sat op i grafiske modeller, så det
hele ikke kun er præsenteret som rent, enkelt
sprog, men også på en mere visuel form. Der tages dermed højde for, at bogens læsere er forskellige, som ens egne elever også er.
Denne virkelig gode bog lader dig dermed
vide næsten alt, hvad du bør vide som underviser, uanset om du er garvet, men måske især,
hvis du er nybegynder.
Jeg har tidligere her på siderne anmeldt
en anden bog af Torben Størner, som fik en del
stjerner, så mine forventninger var ret høje.
Men de blev fuldt ud indfriet; Jeg ville ønske,
at jeg havde læst denne bog for 10 år siden, da
jeg selv begyndte mit virke som almenlærer.
Lotte Marx

MetodeNU - introduktion til samfunds
faglige metoder

Af Klaus Holleufer, Helge Hauge Bülow og
Jens Langkjær, forlaget Systime, 142 sider,
138 kroner plus moms.
Forlaget Systime er med god
grund både kendt for og anerkendt som et forlag med
seriøse udgivelser til undervisningsverdenen. Denne aldeles glimrende bog fra
samme forlag er dog ikke en
decideret undervisningsbog. Den er et gedigent opslagsværk primært
til brug i samfundsfag, sekundært til brug i alle
fag, der gør brug af samfundsfaglige metoder både i det daglige arbejde og ved opgaveskrivning.
På trods af bogens beskedne omfang på kun
142 sider virker den som et gedigent og yderst
velgennemarbejdet opslagsværk med et særdeles seriøst indhold.
Hver metode er beskrevet pædagogisk med
en trin for trin-gennemgang og med let forståelige eksempler.
Det hele fremstår med en klar didaktisk linje, hvor metodernes anvendelse, deres svagheder og typiske fejl kort og klart illustreres.
De mange faglige begreber forklares og beskrives, ligesom de mange emner defineres
og afklares for eksempel på side 112 ”Fra tabel til graf”.
Stoffet fremstår i et letlæseligt konkret,
kortfattet og enkelt sprog.
En enkelt detalje skal roses: De mange gode
fotografier viser ikke kun politikere, men også

dejligt mange elever og lignende. Vore elever
og studerende nyder altid at kunne genkende sig selv...
I al sin enkelthed dækker bogen følgende
emner særdeles godt:
1. Ide- og designfase
2. Indsamling af data
3. Tekstbehandling
4. Talbehandling
Hertil et glimrende stikordsregister.
De tre forfattere har alle meget erfaring fra
gymnasieverdenen, men skal alligevel have stor
ros for en forbilledlig bog, som på grund af det
yderst høje faglige niveau og det enkle sproglige niveau fortjener meget stor udbredelse.
Bogen vil kunne bruges på mange niveauer på AMU, HF, KVU, gymnasiet, HHF og lignende.
Desuden fås bogen også som iBog, hvor man
får adgang til mange videoklip, øvelser, yderligere illustrationer, begreber og dokumenter
med videre.
Igen - igen bør forlaget Systime have ros
for endnu en glimrende og meget brugbar udgivelse - denne gang til et ellers noget forsømt
fagområde.
Ole Fournais

Gennem ild og vand

Af Efie Beydin. Forlaget Milo 2016-2017,
hele bogserien 300 kr.
Denne bogserie tæller seks
læseletbøger, som er: Gennem ild og vand, Ankomst
til Paradis, Soras Mirakel og
Nøglen til det hele, Nattog
til Hamborg samt I rette
havn. Bøgerne egner sig til
DSA-undervisning og
sprogskoleundervisning. De er et forsøg på at
skrive noget relevant og interessant til voksne
udlændinge, og dette lykkedes ganske glimrende.
Bogserien handler om de to fætre Omar og
Mahmoud, der flygter fra et afrikansk land til
Europa. I begyndelsen af historien følges de
unge drenge med Omars mor, Sora, som de ret
hurtigt bliver væk fra.
Gennem ild og vand beskriver første del
af den farlige flugt gennem et krigshærget
land. Vejen fører Omar, Mahmoud og Sora til
en båd, som bringer dem på en farefuld færd
over havet til Italien. Her mister de to dren-

ge al kontakt med Sora, og de tror kortvarigt,
at hun er død.
I Ankomst til Paradis ankommer Omar
og Mahmoud til det italienske flygtningecenter ’Paradis’. Her møder de forskellige mennesker. Nogle af de nye bekendtskaber er gode for
drengene at møde, og andre er knapt så gode for
drengene at omgås.
Soras mirakel handler om, hvordan Omars
mor, Sora klarer sig i tiden efter flugten over
havet. I de to sidste bøger Nattog til Hamborg
og I rette havn rejser Omar og Mahmoud videre gennem Europa. De når efter et stop i Tyskland frem til Danmark. Her bor de på et par forskellige flygtningecentre og prøver så også at få
etableret et nyt liv. Deres tid går med sprogskoleophold og forskellige jobpraktikker. Deres højeste ønske er nu at blive genforenet med Sora,
og om dette sker, må læseren selv finde ud af.
Fire af bøgerne er fortalt fra Omars synsvinkel. I to af bøgerne får Sora og Mahmoud
også hver deres stemme, da fortællerpositionen flyttes til dem.
De seks bøger er skrevet i et letforståeligt
sprog og har et lixtal mellem 10 og 20. Bøgerne er skrevet af sprogskolelæreren og forfatteren Efie Beydin. Hun berører i bøgerne tema-

LANDBRUGSFAGLIG

STUDIEREJSE
Vi hjælper gerne med at sammensætte den helt
rette studierejse for jer, hvis I har ønsker om
fagligt relevante besøg undervejs.
Lad dig inspirere af nogle af de besøg, som vi
tidligere i år arrangerede for en landbrugsskole
på deres rejse til Toscana.
Traktorfabrikken
SAME DEUTZ-FAHR

Slagtekvægs gård

Vil du og din gruppe også på faglig studierejse?
Kontakt os og hør mere om muligheder og priser!

Fast kontaktperson fra start til slut
Studierejser med afsæt i faglige mål
24/7 adgang til jeres rejsedokumenter
Tryghed uden uventede overraskelser

Veronas grønttorv

Ostemageriet Parmigiano Reggiano

RING PÅ 8020 8870 - INFO@ALFATRAVEL.DK
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anmeldelser
er, der er genkendelige for for eksempel voksne
udlændinge, flygtninge, her i Danmark. Bøgerne er velskrevne og inddelt i korte kapitler, der
alle har overskrifter. Hver linje fylder seks-otte
ord, sætningerne er korte og simpelt konstrueret, og tegnsætningen er holdt meget enkel.
På Forlaget Milo kan man finde forskelligt undervisningsmateriale til bøgerne, som
man kan downloade som pdf-filer. Opgaverne
omhandler dels bøgernes indhold og dels noget grammatisk arbejde. Der kunne godt være
meget mere her, end der egentlig er. Opgaverne kan dermed bruges som en slags inspiration, og læreren kan så selv formulere nogle ekstra opgaver.
Bøgerne her er vist de eneste af denne art
fra Efie Beydin, og jeg håber, at vi snart får noget mere fra hendes pen at se.
Lotte Marx

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på
grupperejser til Berlin
Berlin 4 dage/3 nætter
Inkl. morgenmad,
ophold i flersengsværelser 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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Uddannelse for en menneskelig fremtid.
Gert Biestas pædagogiske tænkning

Af Lærke Grandjean og Ole Morsing (red.),
forlaget KLIM, 191 sider, 269,95 kroner.
Forlaget KLIM har valgt at
præsentere denne nyudgivelse med et lille uddrag af
Lærke Grandjeans interview med Gert Biesta: ”Jeg
har endnu ikke nogen steder i verden set noget lignende som det, der uddannelsespolitisk sker i Danmark (…) Dette er præcis den katastrofale nedbrydning af skolen, som jeg har advaret mod i
alt, hvad jeg har skrevet i de sidste 10-15 år”.
Så er tonen slået an til en samling af tekster, der kræver sin læser. På den gode måde,
det vil sige med tillid fra redaktører og forfattere, der giver fuld skrue til udfordringen
af læseren.
Pressemeddelelsen lover på forhånd, at
der for første gang foreligger en bog om Biestas tænkning i dansk perspektiv med artikler
af centrale danske forskere og praktikere som
Thomas Aastrup Rømer, Brian Degn Mårtensson, Lars Emmerik Damgaard Knudsen, Martin Blok Johansen, Kåre Egholm Pedersen,
Steen Nepper Larsen, Lejf Moos, Ole Morsing
og Lærke Grandjean. Dermed er ”bogen samlet set et stærkt argument imod en OECD-styret uddannelsespolitik i Danmark”.
”Hvad skal uddannelse gøre godt for? Hvilken samfundsmæssig betydning har pædagogik og undervisning? Med andre ord: Hvad er
formålet med at uddanne børn og unge?”.
Med disse ord indleder de to redaktører,
Grandjean og Morsing, deres forord til bogen. Som det fremgår af indholdet, er hverken Biesta eller de øvrige bidragydere i tvivl
om svaret. For det er selvfølgelig at skabe en
GOD uddannelse.
Uanset hvilken forståelse man tilslutter sig,
vil dette ønske naturligt vinde massiv gennemslagskraft. Men, som seriøs, kritisk uddannelsesforsker bestræber Biesta sig også på at skabe et nyt syn og et nyt sprog til en uddannelse
for en menneskelig fremtid.
Et af Biestas bud er større og mere kritisk
opmærksomhed på sammenhængen mellem
arkitektur og dannelse. Den danske skolehistorie kan selvfølgelig også fortælles som en
bygningshistorie. Skoleliv undersøgt med en
arkitektonisk vinkel. (Dette blads læsere har
med sikkerhed hver deres person-historie fra
1960-ernes étplanskoler, uprætentiøse centralskoler eller fyrrernes fleretagers byggeri-

er med plads til overvågning af eleverne. Vi
ved godt, at de fysiske rammer betyder noget).
Lars Emmerik Damgaard Knudsen forklarer og fremlægger Biestas begreb ”mundane
rum”. Det er tankevækkende og inspirerende
læsning i en nutid, der er præget af både lukning af små skoler, skolereform og udfordring
af læreplaner og pædagogik på alle uddannelser og klassetrin.
Når den danske folkeskole i mange år har
haft mærkatet som ”verdens bedste”, eller i
hvert fald har befundet sig i førerfeltet, er det
ikke mindst fordi dannelse og demokrati altid
har været bærende elementer i skolens formål.
Ligestilling, medbestemmelse og fællesskab i
skolelivet virker som ukrænkelige og naturlige
følger af en lang og slidstærk tradition for oplysning og dannelse.
Brian Degn Mårtensson slutter sit bidrag
til denne bog med et ønske om, at ”... Biestas
tænkning bliver suppleret med en revitalisering af en række oplysnings-filosofiske ideer.”
”At lære at lære” var engang et frigørende
pædagogisk projekt som kritisk reaktion på
tidligere tiders udenadslære og sparekassepædagogik. At kunne indgå i et procesorienteret, deltagerstyret læringsforløb blev både i og
udenfor skolen vigtigere end at lære og vide og
kunne noget bestemt. Globaliseringen og krav
om effektivitet og økonomiske besparelser har
imidlertid nødvendiggjort mere og mere ”evidensbaseret” og målbar undervisning på alle
niveauer. Men for at kunne måle undervisningens resultater, skal der i sagens natur styres.
For at resultater kan sammenlignes, må indholdet i undervisningen også standardiseres.
Som kommentar til den virkelighed anfører Steen Nepper Larsen (side 127).
”... Uddannelsessystemet og dets aktører værdsætter i stigende grad det, der måles,
uden at ville forstå eller anerkende målstyringens negative konsekvenser”. Så langt rækker
Biestas bemærkning om den smadring af den
danske folkeskole, som pågår i 2017.
Men Biesta ”… Synes ikke at have sans for
de uforudsete begivenhederne kraft. Ej heller
dvæler han ved de selvforglemmende og svimlende beundringsøvelser en skole … altid må
gøde jorden for” (side 130).
Dette faktum er en af flere af Biestas blinde vinkler, som Larsen tager under kritisk og
konstruktiv behandling i et af bogens kapitler.
”Uddannelse for en menneskelig fremtid”
består i alt af ti kapitler, som sagtens kan læses uafhængigt af hinanden. Forfatterne er
alle lærde, tænksomme mennesker med hver
deres vigtige og vægtige bidrag til at forstå og
omsætte Gert Biestas pædagogiske tænkning.
Ikke alt er dog lige mundret formuleret. Derfor

kan læseren med fordel tage en bid af gangen og bevæge sig frit rundt
i bogens knapt 200 sider.
Uden nødvendigvis at være eller blive enig med forfatterne er bogen ganske enkelt ”god at få forstand af”, sagt med et altmodisch pædagogisk udtryk. Kan anbefales med stor fornøjelse.
Marianne Bindslev
Refleksion. En grundbog i filosofi

Af Thomas Falk Larsen og Michael Rasmussen. Gyldendal.
264 sider. 198 kroner.
Bogen ”Refleksion” er et samlet grundbogsmateriale til filosofiundervisningen i gymnasiet og HF. Bogen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets guide til indhold på Filosofi C som tilvalg, men
kan i følge pressemeddelelsen ”også anvendes på
Filosofi B, særligt afsnittet om Logik og argumentationsteori.” Videre hedder det om bogens sigte, at
den giver ”en aktuel og moderne tilgang til filosofien uden at miste det klassiske kernestof.”
Helt lavpraktisk er bogen stor i formatet, tung og uhandy. Det bliver aldrig bogen, man lige snupper og slår noget efter i.
Allerede på bogens første sider må læseren spørge, hvorfor bogens
titel er ”Refleksion”, når indholdet tydeligvis lægger vægten på filosofisk undren. Og hvad betyder det for resten, at nogle afsnit er skrevet
på blå baggrund? På flere måder bliver læseren således ladt lidt i stikken og overladt til sine egne forklaringer.
I ti kapitler præsenteres læseren for filosofisk teori, personhistorier, litterære tekster, sproglige forklaringer og tillige en del illustrationer. Illustrationerne er da pæne nok, men forfatterne forpasser en
mulighed for at udvælge billedmateriale, der i sig selv kunne tilføre informationer, vække undren eller tilføre læseoplevelsen nye dimensioner. For eksempel i Kapitel fire om ”Politisk filosofi”. Med lån fra et
gammelkendt slogan kan man sige, at ”enhver ved, hvordan fodboldspilleren Messi ser ud…” ved side 108-foto med tilføjet spørgsmål ”er
det retfærdigt, at hans formue bliver beskattet?”
Det er i sandhed uddrag af livets store spørgsmål, der præsenteres
og fremlægges som oplæg til diskussion og personlig overvejelse for læseren. De syv filosofiske grundtemaer, der tages op i bogen er: logik- og
argumentationsteori, etisk teori, politisk filosofi, religionsfilosofi, eksistentialisme, bevidsthedsfilosofi og erkendelsesteori.
En definition af ”filosofi” er at undre sig over spørgsmål, der ikke
findes enkle svar på. Filosofi som videnskabsteori har netop ikke rod i
en bestemt faglig disciplin som for eksempel kemi eller geologi.
Som oftest defineres filosofi som en særlig undrende, spørgende tilgang til omverdenen, den konkrete virkelighed og den menneskelige
tilværelse. Når filosofi indgår i henholdsvis videnskabelighed og hverdagsbetragtninger, er det desuden både nødvendigt og rimeligt at gøre
det klart, om man tager udgangspunkt i vesteuropæiske ideer og filosofihistorie. Dette overlader forfatterne også til læseren at tage in mente.
Som bogens forfattere selv skriver i pressemeddelelsen, er ”bogen
skrevet i øjenhøjde med dets publikum, og problemstillingerne er nærværende og relevante for elevernes hverdag.” Det lyder som en hensigt, som det er meget svært at anfægte, når materialet er en skolebog.
Det betyder så desværre mindst to svagheder ved indholdet. Teksten kommer til at sløre og oversælge sit produkt med alt for mange forklaringer, der forplumrer og skaber forvirring. I stedet for at afgrænse
og præcisere begreber og filosofiske temaer.

Den anden svaghed er på samme tid at overvurdere elevernes umiddelbare forudsætninger og underspille kompleksiteten i de væsentlige problemstillinger, som behandles.
Eksempler (fra kapitlet om ”bevidsthedsfilosofi” side 195): ”Kan du
give eksempler på nogen, der oplever ting helt anderledes end andre mennesker?”
Eller fra side 143 i kapitel fem om ”Religionsfilosofi”: ”Hvad tror du,
at selvet er?”
Eller side 139 i samme kapitel: ”Findes ondskaben naturligt i mennesker, eller skyldes det noget udefrakommende? Såsom vanrøgt eller sygdom”
I margen til teksterne er der typiske hv-spørgsmål til hjælp til sikring af forståelsen. Men de virker mere oplagte som oplæg til diskussion.
Bagest i bogen findes kildetekster og facitliste til spørgsmål fra bogens tekst.
Både underviser og elever kommer på arbejde med dette materiale.
Undertegnede spår, at der skal bruges en hel del tid og kræfter på udredning af kernen i stoffet – begreber og problemstillinger. Herefter eller på
samme tid vil der forhåbentlig være skabt ny indsigt, ny viden og interesse. Og ikke mindst lyst til at tage livtag med filosofiens grundspørgsmål.
Filosofien/refleksionen både som teoretisk/abstrakt videnskab og praktisk empirisk livsforståelse.
I betragtning af den strøm af ny-udgivelser til undervisning i filosofi,
der tilflyder markedet, kunne det forventes, at endnu en af slagsen kunne
tilføre noget HELT nyt. Det gør ”Refleksion” desværre ikke.
Marianne Bindslev

Formand
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale
Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K
Tlf: 7010 0018 · Fax: 3314 3955
Email: via hjemmesiden
www.dlfa.dk
Kontaktoplysninger
Regionscentrene har åbent for personligt
fremmøde i a-kassens kontakttid.
Vil du have en personlig samtale, aftaler
du en tid ved at ringe på tlf. 70 10 00 18.
Du kanogså sende en mail via hjemmesiden.

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018
uddannelsesbladet 07 / 2017
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Et godt praktikforløb
Hvad ville du have mest brug for, hvis du skulle i
praktik i et andet land? Alfabetas Branchedansk er en
ny serie hæfter, der tilbyder udenlandske praktikanter
den viden og sproghjælp, der er nødvendig for et
vellykket praktikforløb.
Branchedansk - Lager er det tredje hæfte i serien.
Hæftet giver kursisten nyttig viden om arbejdslivet
på et lager, som fx at kunne:

•
•
•
•
•
•

præsentere sig selv og sin praktikerfaring
modtage og give instruktioner
bede om hjælp og stille opklarende spørgsmål
smalltalke med kolleger
melde sig syg og bede om fri
søge job og beskrive sine personlige
kompetencer.

89,eksklusive moms

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

Følg Alfabeta på Facebook.com/alfabetaforlagegmont
www.alfabetaforlag.dk

