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HYDRAULIK

Papirbog og eBog+

2. udgave, 220 sider, hæftet

Skolepris:

Hydraulik giver læseren et indblik i
hydraulikken og de muligheder, den
indeholder.

268 25
DKK

Varenr. 81057-1

Bogen beskriver først de fysiske principper
for at give en bedre forståelse af sammenhængene i den grundlæggende hydraulik.
De følgende afsnit behandler udførligt de
enkelte hydraulikkomponenters opgaver
og funktioner – heunder pumper, motorer,
cylindre, trykventiler, retningsventiler,
patronventiler, strømventiler, proportionalventiler og akkumulatorer. Desuden
omhandler bogen måleteknik og vedligeholdelse af hydrauliske anlæg.

Hydraulik er skrevet til en række erhvervsuddannelser og kan desuden bruges bredt
af ingeniører, teknikere, mekanikere, maskinmestre m.fl. Den fungerer både som lærebog
og som opslagsbog og fås i papirform og
som eBog+.

GRUNDRIDS AF
TEKNISK TEGNING
Papirbog

4. udgave, 90 sider, hæftet

Skolepris:

160 00
DKK

Varenr. 31082-1

Grundrids af teknisk tegning sætter dig på en enkel
og overskuelig måde ind i de vigtigste regler, der skal
overholdes ved fremstilling af tekniske tegninger.
I det globale samfund, hvor produktionen ikke kender nogle
landegrænser, udgør de tekniske tegninger i endnu højere
grad et fælles og standardiseret sprog. De sikrer, at der
ikke opstår nogen misforståelser i en fjern afkrog i Kina,
hvor en lille enhed bliver produceret til brug i en større
maskine, der måske samles i Tjekkiet. Bogen indeholder
en række gode opgaver, der styrker og forankrer
indlæringen af principperne ved teknisk tegning.

Grundrids af teknisk tegning henvender sig
til alle, der ønsker en indføring i faget. Bogen
egner sig til erhvervsuddannelserne industritekniker, teknisk designer m.fl. og til ingeniører
og maskinmestre.

kort nyt

100 millioner
kroner til styrket
voksenuddannelse
Flere skal motiveres til at deltage i voksen-, efterog videreuddannelse. Derfor blev der ved den seneste trepartsaftale afsat 100 millioner kroner til
netop dette i perioden 2018-2021. Her vil det være
muligt at søge tilskud fra en årlig pulje til projekter,
der kan øge motivationen og deltagelsen i almen og
erhvervsrettet (herunder videregående) voksenog efteruddannelse (VEU). I år er der mulighed for
at søge tilskud fra 2018-puljen indtil torsdag den 5.
april klokken 12. Se mere på Undervisningsministeriets side, uvm.dk.

af Dorthe Plechinger

1,5 millioner lønmodtagere
vil blive samlet i én hovedorganisation, hvis FTF og LO bliver enige
om at fusionere. Men for at det kan ske – alle er ikke enige om, at det
er en god idé – skal de delegerede fra medlemsforbundene tage stilling til det på to ekstraordinære kongresser den 13. april i Odense. I
Uddannelsesforbundet er holdningen meget klar: ”Det er et rigtigt
skridt at tage. Vi har brug for at kunne samle kræfterne i en ny hovedorganisation med større gennemslagskraft”, siger forbundsformand Hanne Pontoppidan til Uddannelsesforbundet.dk

37,4%

1 milliard kroner ekstra
ville den danske statskasse få ind, hvis den satsede på mere uddannelse af ufaglærte. En analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed viser denne skyhøje
gevinst, hvis 10.000 ufaglærte tog en uddannelse. Hver enkelt af de 10.000 ville
med en uddannelse bidrage med et gennemsnitligt årligt ekstrabidrag til bruttonationalproduktet på 102.000 kroner – eller i alt cirka en milliard kroner ekstra
i 2030. ”Det kan altså fortsat betale sig at øge niveauet”, siger den ene forfatter
til analysen, tidligere overvismand og økonomiprofessor Torben M. Andersen.

EU-mestre
i arbejdstid
I 2030 vil vi komme helt til tops på listen over de lande, hvor flest er i arbejde, og hvor folk går senest på
pension. I dag ligger vi på en fjerdeplads over EU-lande med højest andel af den voksne befolkning i arbejde. Men ifølge EU-Kommissionen vil Danmark i 2030
være kommet op på en førsteplads. Samtidig er vi ved at
være det land med EU’s højeste pensionsalder. I 2050
vil vi have en pensionsalder, der er 4,5 år højere end i
for eksempel Sverige. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som Politiken omtaler.

af Folketingets medlemmer er i dag kvinder.
I anledning af Kvindernes Internationale
Kampdag den 8. marts er det måske værd at
nævne et enkelt af de kampskridt, hvor det
er rykket de seneste 100 år. I 1918 var der således kun 2,9 procent af medlemmerne, der
var kvinder – eller i alt fire. Til gengæld har
tallet 37,4 procent mere eller mindre stået i
stampe siden 1998 – eller de seneste 20 år.

12.000 kroner i egenbetaling
Det er, hvad en meget stor del af sprogkursisterne skal betale mere,
for at andre får skattelettelser. Det fremgår af skatteforliget, der blev
vedtaget af et politisk flertal i februar. Den politiske aftale betyder,
at der udenlandske arbejdstagere, EU-borgere og studerende fra 1.
juni selv skal betale for at lære dansk. Ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriets egne tal er der omkring 24.000 - eller cirka 42
procent - i denne kategori af sprogkursister.. Direktøren i AOF, der
driver flere sprogcentre, John Meinert Jacobsen, vurderer i Altinget.dk, at op mod 80 procent fra målgruppen dermed vil fravælge
danskundervisningen.
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mener:

Hvorfor skal danskundervisning
finansiere skattelettelser?
Igen er det indvandrerne, der får én med kniven af

Hanne
Pontoppidan,
formand for
Uddannelsesforbundet

et flertal i Folketinget. Og igen sker det i en politisk
aftale, der intet har med området at gøre. Denne gang
er det skatteforliget fra februar, der skal finansieres
ved at indføre brugerbetaling på danskuddannelse
til udenlandske arbejdstagere, EU-borgere og studerende. Og det på trods af, at statsministeren for under to måneder siden udtrykkeligt har sagt, at der
ikke er nogen sammenhæng mellem skat og integration. Sidste gang var det fjernelsen af en energiafgift, der skulle finansieres ved at halvere uddannelsen til lærer i dansk som andetsprog (og dermed
sænke kvaliteten af Danskuddannelsen til indvandrere og flygtninge).
Jeg fatter simpelthen ikke logikken. Alle er enige
om, at et godt dansk sprog er en forudsætning for en
vellykket integration. Det er forudsætningen for at
tale med kollegerne på arbejdspladsen og for at læse
instruktioner og sikkerhedsmanualer. Og det er forudsætningen for at tage den efteruddannelse, der er
nødvendig for at fastholde et job. Men derudover er
det altså også forudsætningen for, at man som forældre kan bakke sine børns skolegang op og deltage
i skole-hjem-samarbejdet. Og endelig er rimelige
danskkundskaber forudsætningen for at deltage aktivt i lokalområdets debatter og udvikling.
Kort sagt er der rigtig mange tilknytningsbånd til
det danske samfund og arbejdsmarked, der afskæres, når man ikke har et tilstrækkeligt dansk. Konsekvenserne heraf bliver, at der etableres subkulturer. Noget, absolut ingen har interesse i sker.
Hvis man ud fra devisen om, at de pågældende borgere kun er her midlertidigt, mener, at den manglende danskuddannelse ikke har betydning, har
man en meget kort hukommelse. Gæstearbejderne
fra 60’erne og 70’erne skulle også kun være her midlertidigt. Rigtig mange er her endnu. De af dem, der

ikke lærte dansk, giver i dag kommunerne mange
grå hår og store udgifter.
Bliv ikke foranlediget til at tro, at det er et fåtal af
sprogkursisterne, der er med til at finansiere en skatteaftale gennem brugerbetaling. Integrationsministeriet opgør selv, at det handler om cirka 24.000 kursister - det vil sige 42 procent.. Og heraf er der mange,
der ikke vil kunne betale de 12.000 kroner, det fremover vil koste at tage en danskuddannelse.
Der tales politisk om at etablere stopprøver til folkeskolen for at sikre, at børnene kan tale dansk, når
de starter i skole. Samtidig vil vi forhindre børnenes forældre i at tage en danskuddannelse, der kan
støtte forældrene. Det giver ikke mening.
Der tales politisk om betydningen af, at Danmark
har en dygtig arbejdsstyrke. Samtidig vil vi forhindre de EU-borgere, som er her qua arbejdskraftens
fri bevægelighed, i at omstille sig og opkvalificere sig
i takt med udviklingen på arbejdsmarkedet. Her giver det heller ikke mening at forringe mulighederne
for at lære dansk.
Der tales politisk om at styrke sikkerheden på arbejdspladserne. Samtidig vil vi forhindre de udenlandske ansatte i at kunne læse manualer og sikkerhedsinstruktioner. Også her er det meningsløst!
Og så vil nogen sikkert mene, at 12.000 kroner ikke
er mange penge, og at det er rimeligt, at man skal betale for at lære vort sprog. Hertil vil jeg sige, at 12.000
kroner er rigtig mange penge, og især, hvis man har
en lav løn, som en stor del af disse mennesker har.
Vi er i Uddannelsesforbundet i kontakt med både
faglige organisationer, arbejdsgivere, KL, VEU-rådet (som rådgiver undervisningsministeren) og politikere. Vi finder, at det både menneskeligt og samfundsmæssigt er en helt gal beslutning. Og vi gør alt,
hvad vi kan, for at få ændret den – dét giver nemlig
rigtig god mening!
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		 Vores nordiske nabolande har langt færre lockouter og strejker,
		 end vi har i Danmark, konkluderer rapport.
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		 Det kan betyde flere fusioner. Men det er ikke nødvendigvis en
		 langsigtet løsning, advarer organisationer.
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Udbyttet af DEP’en – diplomuddannelsen for lærere på
erhvervsskoler – er meget forskelligt fra person til person.
Fælles for de fleste er dog, at de oplever, at uddannelsen
styrker læreridentiteten.

26		 Tema om forandringer på arbejdspladserne

		
		
		
		
		

Større fyringsrunder, udliciteringer, fusioner, lovændringer
og reformer er ved at blive hverdag. Næsten syv ud af 10
medlemmer af Uddannelsesforbundet har oplevet store
forandringer på arbejdspladsen inden for de seneste to år
– og de forventer flere fremover.
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Forsideillustration: Rikke Bisgaard

Den danske model, der danner ramme for, hvordan vi forhandler
overenskomster i Danmark, trænger til en opdatering. Især på det
offentlige arbejdsmarked. Her har Danmark nemlig langt flere konflikter
end vores nordiske nabolande, lyder konklusionen i en ny rapport.

Vi kan lære af Sveriges
og Norges offentlige
arbejdsmarkeder
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på lovprisninger af den
danske model, når der holdes skåltaler.
Den bliver især hyldet for, at det er arbejdsgiverne og lønmodtagerne selv, der indgår alle
aftaler. Begge parter får opfyldt nogle af deres
krav. De tager ejerskab. Og det sikrer et roligt
arbejdsmarked.
Men virkeligheden forholder sig anderledes. Det danske arbejdsmarked er langt fra
harmonisk, når det gælder det offentlige område. Faktisk er danskerne nordiske mestre i
konflikter mellem ansatte og chefer.
Det forhold er udgangspunktet for en ny
rapport, som postdoc ved Center for Arbejdsmarkedsforskning under Aalborg Universitet
Laust Høgedahl har udarbejdet.
Lidt forsimplet sagt udspringer problemet af, at parterne på det offentlige område
har kopieret den danske model fra det private
område – til trods for at der er store forskelle.
Især det forhold, at arbejdsgiverne på det offentlige område har en række dobbelte roller,
medfører, at Danmark er mere konfliktramt
end sine nordiske broderlande.
Men hvad er det, man har gjort anderledes
øst for Øresund? Det er det, Laust Høgedahl
har set nærmere på i sin rapport.
Det skorter ikke

Staten har ikke dobbeltrolle

- Sverige er det land i Norden, som har gjort
mest for at tilpasse sin aftalemodel til det offentlige. Man har med åbne øjne haft en debat, og det har ført til, at man har gennemført
flere ændringer, forklarer Laust Høgedahl.
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Debatten startede, efter at det svenske parlament, Riksdagen, i 1980’erne var begyndt at
blande sig mere i lønforhandlingerne på det
offentlige område end tidligere. Som følge
heraf lagde svenskerne i 1994 et armslængdeprincip ind i form af en særlig arbejdsgiverorganisation kaldet Arbejdsgivarverket,
der har aftaleretten for staten som arbejdsgiver. Dermed forsøgte man at adskille politikernes rolle som lovgiver og som arbejdsgiver. Modsat Danmark.
I Sverige er Medlingsinstitutet – der på
mange måder minder om Forligsinstitutionen i Danmark – samtidig mere uafhængig.
Det kan fremsætte mæglingsforslag på eget
initiativ. Derudover udarbejder Medlingsinstitutet årlige analyser af lønudviklingen mellem den private og den offentlige sektor samt
mellem kønnene, og partnerne tager udgangspunkt i analyserne, inden de går i gang med
overenskomstforhandlinger.
- Det er med til at skabe et fælles udgangspunkt og rådslagning for parterne, pointerer
Laust Høgedahl.
I optakten til de aktuelle overenskomstforhandlinger herhjemme blev det mellem
parterne diskuteret, hvorvidt de offentligt
ansatte er lønførende i forhold til privatansatte eller ej.
- Det er mindre sandsynligt, at man ville
have haft sådan et slagsmål i Sverige, vurderer Laust Høgedahl med henvisning til lønanalyserne.

Norge: Arbejdsgiverrollen roterer mellem ministerier

Norge er det eneste land i Norden – ud over Danmark – hvor regeringen har tradition for lovindgreb som afslutning på en arbejdskonflikt.
Forskellen er den proces, der følger efter regeringsindgrebet.
I Norge har regeringen også en historik med at afslutte en konflikt, hvis parterne ikke ser ud til at blive enige. Det er imidlertid ikke regeringen selv, der skriver loven efter et indgreb, men et
uafhængigt råd.
- Når man har en sådan instans, kan man ikke spekulere i indholdet af et lovindgreb. Det var jo det, der skete herhjemme i 2013.
Det var et arbejdsgiverdiktat, som fjernede arbejdstidsreglerne, så
regeringen kunne gennemføre sin folkeskole – og erhvervsskolereformer. Den var ikke gået i Norge, mener Laust Høgedahl.
I Danmark har vi ikke en formel procedure for, hvordan det
skal foregå.
- Det, der var højst besynderligt i 2013, var, at regeringen valgte
at skrive den meget famøse Lov 409 uden at inddrage nogen som
helst. Et forhold som også er blevet kritiseret af FN-organet ILO,
fremhæver Laust Høgedahl.
I tidligere tilfælde har de siddende regeringer ellers i udgangspunktet konsulteret Forligsinstitutionen først.

I 2013 erklærede de lockoutede lærere den danske aftalemodel
for død. Selv om det måske ikke står helt så grelt til, trænger
den til at få pustet frisk liv i sig på det offentlige område,
mener Laust Hødedahl.

Høgedahls anbefalinger
Ifølge Laust Høgedahl kunne den danske model tilpasses det offentlige område på blandt andet disse områder:
•A
 rbejdsmarkedets parter kunne sætte sig sammen og
diskutere mulige tilpasninger - ligesom arbejdsmarkedets parter har gjort i de øvrige nordiske lande
•L
 ockoutvåbnet kunne justeres, så de lønkroner, arbejdsgiverne sparer i forbindelse med en lockout, øremærkes til det område, der er ramt af konflikt. Det kunne for eksempel være til efter- og videreuddannelse af
berørte medarbejdere
•D
 er kunne indgås en formel aftale om brugen af forligsmanden som opmand i forbindelse med et lovindgreb i
de tilfælde, hvor der ikke foreligger et forkastet mæglingsforslag, der kan ophæves til lov i forbindelse med
et lovindgreb
•D
 er kunne oprettes et uafhængigt organ med en fast
praksis for at udarbejde analyser af blandt andet løn,
løndannelse, ligeløn og arbejdstid
•D
 er kunne være en mere uafhængig arbejdsgiverorganisering på arbejdsgiversiden.
Kilde: ’Offentlige overenskomstforhandlinger og konfliktløsning - Danmark i et nordisk perspektiv’ af postdoc Laust Høgedahl, Center for Arbejdsmarkedsforskning under Aalborg Universitet
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I Norge har man desuden valgt at lade arbejdsgiverrollen på
statens område rotere mellem en række ministerier.
- Det gør man for at sikre, at arbejdsgiverfunktionen ikke
ligger for tæt på udgiftspolitikken. Det er sundt at have en arbejdsgiver, der ikke kun ser løn og arbejdsvilkår som en udgift,
men som en aktiv personalepolitik, pointerer Laust Høgedahl.
I Danmark sidder arbejdsgiverkasketten permanent på Finansministeriet.
- Men Finansministeriet er jo sat i verden for at holde styr
på netop udgifterne, påpeger postdoc’en.
Danmark: Landet med flest offentlige konflikter

Det er i Norden kun i Danmark, at lockout-våbnet er blevet anvendt i den offentlige sektor. Det gælder begge de to afskygninger, som en arbejdsgiver kan benytte sig af: Den offensive, hvor
arbejdsgiveren starter en konflikt ved at lockoute lønmodtagerne, eller den defensive, hvor arbejdsgiveren lockouter som
svar på et strejkevarsel fra arbejdsgiverne.
Danmark er i det hele taget klart førende i Norden, når det
gælder konflikter målt på antallet af tabte arbejdsdage. Der er
altså simpelthen langt flere konflikter herhjemme – de seneste
små tyve år på det offentlige område vel at mærke. Helt omvendt
forholder det sig nemlig på det private arbejdsmarked. Her er
tabte arbejdsdage som følge af konflikt på et historisk lavt niveau.
Danmark adskiller sig ifølge Laust Høgedahl desuden fra
Sverige, Norge og Finland ved fraværet af debat om en fornyelse af aftalemodellen. Reformerne af de svenske og norske aftalemodeller er kommet i kølvandet på kriser, store konflikter
eller sammenbrud i forhandlingerne.
- Vi er det eneste land i Norden, hvor vi ikke tager de her debatter. Det har de andre nordiske lande. Det har ikke altid ført til
ændringer med det samme. Men i det mindste har man gjort sig

”

nogle tanker om, hvorvidt modellen kan skrues bedre samEfter 2013 var
men til den offentlige sektor,
der ikke en eneste
understreger Laust Høgedahl.
Da sygeplejerskerne nedevaluering af
lagde
arbejdet i 70 dage i 2008,
forløbet, eller
og da lærerne blev forment adhvordan man
gang til at undervise i 28 dage
kunne undgå, at
i 2013, var der efter Laust Høgedahls mening ellers oplagte
det gentager sig.
anledninger.
Laust Høgedahl
- Vi har jo tradition for, at
man forsøger at starte læringsforløb efter store konflikter. Efter gærkrisen på det
private område i 1998 satte arbejdsgiver- og lønmodtagersiden sig sammen og snakkede om, hvordan de kunne undgå
en gentagelse. Men efter 2013 var der ikke en eneste evaluering af forløbet, eller hvordan man kunne undgå, at det
gentager sig. Det er dyrt for samfundsøkonomien, når vi har
konflikt, og det påfører altid almindelige borgere en masse
besvær, fortæller Laust Høgedahl.
Som led i sin rapport har han udformet en række anbefalinger til, hvordan den danske model kan fornyes. For det
mener han, at den trænger til.
Det er ikke tænkt som en færdig opskrift til, hvordan alle
problemer på det offentlige område løses, men som et idekatalog med afsæt i erfaringerne fra de andre nordiske lande.
- Det vigtigste er, at parterne selv ser på, om modellen
kan justeres, slår Laust Høgedahl fast.
Postdoc’en er ikke i tvivl om, at det vil være i både arbejdsgivernes og lønmodtagernes interesse. Han vil dog ikke pege
på en enkelt part, som skal tage teten. •

UNDERVISER DU VOKSNE, OG VIL
DU STYRKE DIN UNDERVISERROLLE
OG DINE VIRKEMIDLER
TIL AT SKABE LÆRING?
På vores uddannelse får du konkrete virkemidler,
så du kan:
•
•
•
•

Skabe relation
• Facilitere processer
Håndtere modstand
• Strukturere og planlægge
Skabe refleksion
• Styrke din robusthed
Anvende pædagogiske virkemidler

Forfatterne til bogen ”Virkemidler i voksenundervisning
– 7 trin til at lykkes” underviser på uddannelsen.
www.k-ki.dk
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Se praktisk info om
uddannelsen og tilmeld dig
på www.k-ki.dk

BEGYNDERSYSTEMER
Til DU2 og Arbejdsmarkedsrettet Dansk:
Niveau 1: Vi taler dansk 1
Niveau 2: Vi taler dansk 2
Niveau 3: Vi taler dansk 3
”Allerede efter ét kapitel er kursisterne i stand til at kommunikere.
Meget motiverende for dem”.
Dorthe de Neergaard, Kbh.’s Sprogcenter

Til DU3 og Arbejdsmarkedsrettet Dansk:
Niveau 1: På vej til dansk
Niveau 2: Videre mod dansk
“På allerhøjeste kvalitetsniveau...”
“Vil sætte nye kvalitetsstandarder for
grundbøger i dansk som andetsprog”.
Af anmeldelse fra
Uddannelsesbladet

To komplette begyndersystemer til sprogskolernes
DU2 og DU3 og til Arbejdsmarkedsrettet dansk
– her opbygges trin for trin et funktionelt og mundret
dansk til brug på arbejde og i hverdagen.
Alle bøger dækker ministeriets obligatoriske emner
for modulet: arbejde, uddannelse og hverdagsliv/
medborgerskab.
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• Lydfiler til praktisk udtaletræning
• Rettenøgle til selvstændigt arbejde
• Stort udvalg af supplerende øvelser
• Projektorsider

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

Når
dagpengene
ikke slår til
På et årti er antallet af private forsikringer mod arbejdsløshed mere end
fordoblet. Og med det nye skatteforlig er der udsigt til, at tallet kan blive
større endnu. Mange af forsikringerne er tegnet igennem fagforbund.
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set flere af dine kolleger
pakke deres sager, tage afsked med de andre lærere og gå mod skolens port en sidste gang. Måske er din skole blandt dem,
hvis økonomi er hårdt presset. Eller måske
er den uddannelsesretning, du underviser inden for, på vej til at blive reformeret.
Der kan være mange grunde til at være
usikker på jobsituationen.
Af samme grund er rundt regnet to millioner danskere medlem af en a-kasse, viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering.
Men det beløb, som man som medlem
af en a-kasse kan få i form af dagpenge,
hvis man bliver arbejdsløs, er for mange
væsentligt lavere, end hvad de er vant til at
få i løn. Og denne forskel ser kun ud til at
øges endnu mere med regeringens skatteaftale med Dansk Folkeparti. Derfor kan
det være fristende at tegne en lønforsikring, der typisk dækker op til 80 procent
af ens hidtidige indtægt.
Den mulighed blev fornyelig aktuel for
underviserne på Sprogcenter Nordsjælland. Sprogcenterets afdeling i Helsingør skal i udbud, og derfor er der blandt
lærerne bekymring for deres fremtidige
jobsituation.
- Inden for vores område har vi en
masse lærere på min alder – omkring de
60 år – som har etableret sig. Og der er også
Du har måske

10

uddannelsesbladet 01 / 2018

yngre lærere, som netop har købt hus og fået børn. Så for mange
kan det være virkeligt svært at skulle betale leveomkostningerne med dagpenge, fortæller Susan Gierringe, der er underviser og fælletillidsrepræsentant ved Sprogcenter Nordsjælland.
I 2016 benyttede knap 210.000 sig af muligheden for at tegne
en privat lønforsikring, viser den seneste opgørelse fra brancheforeningen Forsikring & Pension. Til sammenligning var der
tegnet lidt over 82.000 lønforsikringer ti år tidligere.
Dagpengesats er udhulet

At flere tegner en lønforsikring skyldes ifølge Stine Rasmussen, der er adjunkt ved Center for Arbejdsmarkedsforskning
ved Aalborg Universitet, at dagpengenes størrelse i forhold til
den hidtidige løn – også kaldet kompensationsgraden – over tid
er blevet udhulet og ikke har fulgt med lønudviklingen.
I forbindelse med et forskningsprojekt har hun og fire forsk-

Går man fra løn til
dagpenge, kan det
blive vanskeligere
at betale sine
boligudgifter.

ningskolleger i 2013 spurgt danske lønmodtagere,
hvordan de vurderer den økonomiske sikkerhed i
dagpengesystemet.
- Her har vi faktisk 41 procent, der siger, at den
er for lav. Så noget tyder på en form for utilfredshed med den økonomiske sikring, man kan få i
arbejdsløshedsforsikringssystemet, siger Stine
Rasmussen.
Hos brancheorganisationen Danske A-kasser
fremhæver direktør Verner Sand Kirk, at udhulingen af kompensationsgraden primært skyldes, at
satserne stiger mindre end lønudviklingen. Dertil kommer en ulige beskatning.
- Folk, der er i beskæftigelse, får et såkaldt beskæftigelsesfradrag. Det er en skattelettelse til
folk i arbejde, som man ikke får, når man er på
dagpenge, forklarer Verner Sand Kirk.
Med det nye skatteforlig, som V-LA-K-regeringen har indgået med DF, ser forskellen ud til at øges
endnu mere, da beskæftigelsesfradraget udvides
for dem, der er i arbejde. Og det betyder, at forskellen mellem dagpenge og løn bliver endnu større.
Stigning i fællesforsikringer

Stine Rasmussen påpeger, at en stor del af stigningen i antallet af lønforsikringer formentlig
skyldes, at mange får tillægsforsikringen i kraft
af deres a-kasse- eller fagforeningsmedlemskab.
- Det er altså ikke et aktivt valg, man træffer,
pointerer hun.
Socialpædagogernes Landsforbund er blandt
de fagforbund, der har valgt at tegne en fælles lønforsikring for forbundets medlemmer.
- Udhulingen af dagpengenes kompensationsgrad stiller efterhånden vores medlemmer rimeligt dårligt med den løn, de har, fortæller forbundssekretær Michael Madsen.
Det koster medlemmerne 46 fradragsberettigede kroner om måneden, og de bliver dækket
med op til 90 procent af den hidtidige løn uden
øvre loft og i op til seks måneder.
Ifølge Michael Madsen har medlemmerne taget
godt imod ordningen, og uden at kunne sætte tal
på kan han konstatere, at der var medlemsfremgang, kort efter at ordningen trådte i kraft i 2013.
Forbundskasseren medgiver imidlertid, at det
der er en risiko for, at den private forsikring kan
være en glidebane mod at gøre dagpengesystemet overflødigt.
- Det er i en erkendelse af, at der ikke er udsigt til, at der er den fornødne vilje til at gøre noget ved dagpengesatsen på Christiansborg. Hvis
man overhovedet kunne se ude i horisonten, at der
vil komme politisk velvilje til at ændre det, kunne

det da godt være, at vi havde klappet hesten. Men det er der ikke noget, der tyder på, forklarer Michael Madsen.
Tillidsrepræsentant ved Sprogcenter Nordsjælland Susan Gierringe oplyser, at de af hendes kolleger, hun har talt med på sin afdeling, alle melder tilbage, at en kollektiv ordning kunne være en god ide.
Ikke i Uddannelsesforbundets overvejelser

Uddannelsesforbundet har ikke nogen overvejelser om at gøre som blandt andet Socialpædagogernes Landsforbund. Forbundet vil i stedet arbejde for en
bedre dækning af dagpengene.
- Det er helt uanstændigt, at man politisk udhuler dækningsgraden på dagpengene. Dagpengene skal jo netop kunne udgøre forsørgelsesgrundlaget for
den enkelte ved ledighed, slår formand Hanne Pontoppidan fast.
Ud over at arbejde på at få ændret det forhold vil Uddannelsesforbundet
sikre, at medlemmer, der ønsker at supplere dagpengene, har mulighed for at
tegne attraktive forsikringer.
Forbundet har dog ikke egen a-kasse, men både hos Lærernes A-kasse og
FTFa, som de fleste af forbundets medlemmer betaler til, er der mulighed for
at tegne en lønforsikring.
- Vi kan se, at vores medlemmer bliver længere på arbejdsmarkedet og har
brug for dækningen i længere tid, siger Christophe Kirkegaard, direktør for
kommunikation, marketing og CSR hos Lærerstandens Brandforsikring, som
Lærernes A-kasses ordning ligger under.
Lærerstandens Brandforsikrings lønsikring gælder, til man bliver 65 år
gammel. Der er dog et pristillæg på 25 procent, fra man er fyldt 63 år.
Også hos FTFa, hvor 379 af Uddannelsesforbundets medlemmer har lønforsikring, kan man få lønsikring, frem til man fylder 65 år. Her skal man dog
have tegnet lønforsikringen, inden man er fyldt 60 år. •

Lønforsikring i tal

Antallet af danskere, der har tegnet lønforsikring
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Erhvervsskolers
pengepung
nærmer sig
smertegrænsen
Erhvervsskolerne har svært ved at få økonomien til at hænge sammen.
Det kan betyde, at flere af dem bliver tvunget til at fusionere. Men det er
ikke nødvendigvis en langsigtet løsning, advarer organisationer.
A f A ndreas A ntoni L und / F O T O : S ø ren Bidstrup / S canpi x
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Da regeringen kort inden nytår fremlagde sin finanslov for

2018, var det med nedslående nyt for erhvervsskolerne. Det stod
nemlig klart, at regeringen har måttet erkende, at den ikke kan
indfri målet om at øge antallet af unge, der tager en erhvervsuddannelse, som den stort anlagte reform af erhvervsuddannelserne satte. Tværtimod regner regeringen nu med et fald.
Allerede af finanslovforslaget for i år fremgik det, at regeringen har skåret forventningerne til antallet af elever på erhvervsuddannelserne med rundt regnet 12 procent. Det vil sige 7.300
færre elever i år sammenlignet med sidste år.
Da den daværende regering i 2014 vedtog reformen af erhvervsuddannelserne, var ambitionerne ellers, at mindst 25
procent af en ungdomsårgang skulle vælge en erhvervsuddannelse i 2020. I dag ligger andelen under 20 procent. Og pilen peger altså den forkerte vej.
Alle, der beskæftiger sig med området, er da også enige om,
at det er bekymrende.
- Det er meget alvorligt, fordi vi på en lang række områder
kommer til at mangle kvalificeret faglært arbejdskraft i fremtiden, slår Claus Rosenkrands Olsen, uddannelseschef i Dansk
Erhverv, eksempelvis fast.
Det er dog ikke kun dårligt nyt for dansk økonomi generelt.
Det er også stærkt problematisk for erhvervsuddannelsernes
egne husholdningsregnskaber.
- Det manglende optag smerter nu virkelig erhvervsuddannelserne, påpeger Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, og henviser samtidig til, at erhvervsuddannelserne desuden er ramt af besparelser.
Flere skoler er truede

Ifølge ham er elevnedgangen en ond spiral med flere afledte
onde spiraler under sig. Forenklet sagt betaler staten nemlig
skolerne for antallet af elever, der gennemfører uddannelsen.
Færre elever er derfor lig med færre penge i skolernes kasser.
- Det er især de mindre skoler med få og små faglige miljøer,
det presses på økonomien, og det kan ikke udelukkes, at nogle
skoler er lukningstruede, oplyser Claus Rosenkrands Olsen.
Det betyder dog ikke, at de store institutioner går fri, mener
han. De har ofte en bred pallette af fag. Og her er de tilbud, som
kun kan tiltrække få elever, i fare.
Hvilke fag og skoler, der kan risikere at måtte dreje nøgle til
klasselokalerne om, er ifølge Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, et regnskab, hvor indtægterne fra eleverne skal holdes op imod udgifterne til faget.
- Regnestykket lyder: Hvor mange elever der skal være i en
klasse, for at undervisningen i faget kan betales, forklarer han.
På erhvervsskolerne er der en stribe fag, hvor der er relativt
store begrænsninger for, hvor mange elever der fysisk kan være
i hver klasse. For eksempel er der en grænse for, hvor mange elever der kan undervises i et lokale med et fast antal drejebænke,
hvorimod universiteternes auditorier kan rumme række efter række med studerende, eksemplificerer Per Nikolaj Bukh.
Som hovedregel vil det ifølge ham være de små fag, hvor antallet af elever ikke kan betale for udgifterne.

Ingen skoler går fri

Der kan dog også være fag med flere elever, hvor indtægterne
ikke dækker udgifterne, pointerer Per Nikolaj Bukh.
- Problemet for erhvervsuddannelserne er, at mange af deres fag kræver materiel, der oven i købet er under hastig teknologisk udvikling. Fag, der har faste høje udgifter og få elever, er
simpelthen en økonomisk dødssejler, understreger professoren.
Det kan også være nærliggende at antage, at det er i de områder, der er tyndest befolket, at der vil være flest fag, som kan tiltrække mange elever. Men så enkelt er det ikke, påpeger han videre.
- Det kommer også an på, hvad det lokale erhvervsliv efterspørger. Skolerne i de større byer har dog den fordel, at de nemmere kan fylde de fag, som har mange elever og lave omkostninger. Samtidig kan du have flere fag. Dermed kan de store skoler lettere høste stordriftsfordele, forklarer Per Nikolaj Bukh.
For at de mindre rentable fag kan bevares, kræver det ifølge
ham, at skoleledelserne flytter penge fra de større fag til de mindre.
- Det er ledelserne på erhvervsuddannelserne også villige til at
gøre. Men når uddannelserne
økonomi krymper år efter år, så
begynder det at blive vanskeligt.
Fag, der har faste
For ledelsernes mulighed for at
høje udgifter
dække de mindre fag ind afhænog få elever,
ger af, om de har midlerne til det,
uanset hvor god vilje de har, ader simpelthen
varer Per Nikolaj.
en økonomisk
Skoleledelserne har naturligdødssejler.
vis ansvaret for at bevare en sund
Per Nikolaj Bukh,
økonomi for skolen som helhed, da
professor i økonomi
det er forudsætningen for at kunne
styring
opretholde og udbyde uddannelser af høj kvalitet, påpeger Claus
Rosenkrands Olsen.
- Når der er vedvarende elevnedgang, er skolerne og deres bestyrelser derfor nødt til at se
kritisk på, hvilke uddannelsestilbud de kan forsvare at opretholde. Det er ikke nogen nem opgave, understreger Dansk Erhvervs uddannelseschef.

”

Tre mulige veje

Ifølge Lars Kunov er der tre knapper, skoleledelserne kan dreje
på i deres forsøg på at overleve.
- Man kan lade lærerne løbe hurtigere. Men det hjælper
ikke, hvis der ikke er elever at undervise og dermed ikke et betalingsgrundlag til læreren. Og samtidig er den mulighed allerede opbrugt, forklarer direktøren for Danske Erhvervsskoler
og –Gymnasier.
En anden mulighed for skoleledelserne er at lade det gå ud
over specialiseringen – enten ved at reducere den eller ved at
lægge den så sent i uddannelsen som muligt.
- Der, hvor man kan skære lige nu, er i højniveaufag og talentforløb – altså noget af det, som skal hæve kvaliteten af erhvervsuddannelserne. Man kan for eksempel lukke de valgfrie
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specialefag, fordi hver gang man deler et hold, så koster det penge,
forklarer Lars Kunov.
I gennemsnit har erhvervsuddannelserne tre specialefag på
nuværende tidspunkt. Problemet er, at virksomhederne efterspørger netop specialisering. Mister de lysten til at ansætte lærlinge, går optaget yderligere ned, pointerer han.
Den tredje knap, man ifølge ham kan dreje på, er det geografiske udbud.
- Det er skolerne i fuld gang med. I første omgang er det fusions-vejen. For den enkelte underviser kan det sådan set være
lige meget, hvilket logo der hænger på skolen. Men fusionerne er
mange gange udtryk for, at skolerne er meget pressede på økonomien og forsøger at hente de sidste rationaler på administration
og ledelse, påpeger Lars Kunov.
Den kortsigtede fusions-vej

Også Claus Rosenkrands Olsen fra Dansk Erhverv forventer, at
flere erhvervsskoler lige nu er i gang med at overveje at gå fusionsvejen.
- Typisk vil man så slå nogle fag sammen. Men de facto betyder det, at man må lukke noget udbud, forklarer professor Per
Nikolaj Bukh.

Har man først drejet nøgle om til et tilbud, er det svært at
etablere igen.
- Lukker man et fag, vil man skulle afskedige lærerne inden for det. Har man først sagt farvel til de lærere, er det ikke
sikkert, at man kan tiltrække lærere med de samme kompetencer igen senere. Derudover er der undervisningsmiljøet,
materialer og udstyr, som man vil have afviklet. At genetablere det er omkostningstungt, understreger Claus Rosenkrands Olsen.
Heller ikke Lars Kunov mener, at sammenlægninger er en
langtidsholdbar løsning, set i lyset af at skolerne ikke har udsigt til at kunne øge deres indtægter lige foreløbig. I finansloven regnes der eksempelvis med elevfald de kommende fire år.
- Den gevinst, man tager ved en fusion, kan man kun hente
én enkelt gang. Så er der stor risiko for, at næste skridt er at
lukke nogle af tilbuddene. Og gør man det, mister man elever og kontakten til erhvervslivet, siger direktøren for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.
For eksempel har CELF på Lolland-Falster, som blev skabt
ved en fusion i 2008, for nyligt meldt ud, at man nok bliver
nødt til at lukke sine tilbud på Maribo.
Kvaliteten vil blive ramt

Formand
Lærer Gordon Ørskov Madsen
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Per Nikolaj Bukh, Claus Rosenkrands Olsen og Lars Kunov
er enige om, at det ikke kan undgå at gå ud over uddannelsernes kvalitet, hvis skolerne er tvunget til at blive ved med at
skære ind til benet.
- Der er altid mulighed for at gøre tingene bedre og mere
effektivt. Men på et eller andet tidspunkt, begynder det at gå
ud over kvaliteten, mener Per Nikolaj Bukh.
Som eksempel nævner han frafaldsarbejde.
- Vi har at gøre med uddannelser, hvor mange elever – når
du endelig har fået dem optaget – skal have hjælp til at holde
ved hele vejen igennem. Skolerne skal tage ansvar for, at de
får en praktikplads, og at de trives. Og det koster ressourcer,
forklarer han.
Og forringelse af kvaliteten er starten på endnu en ond spiral.
- Skærer man langt nok ind til benet, ender man med at
måtte gnave af det. Men sænkes kvaliteten, er det et enormt
problem, fordi det er alfa og omega for at tiltrække og fastholde
eleverne – og for at fastholde praktikvirksomhedernes interesse, understreger Claus Rosenkrands Olsen.
Elevnedgangen betyder i sig selv, at regeringen på årets
finanslov skærer sit budget til skolerne. Oveni i det kommer
det såkaldte omprioriteringsbidrag, der betyder, at alle uddannelser trinvis skæres med to procent om året.
Lægger man det hele sammen, er der barberet 1.165,8 millioner kroner af erhvervsuddannelserne i 2018 i forhold til 2015.
Heraf udgår omprioriteringsbidraget 360 millioner kroner.
- Det største problem for erhvervsskolerne er, at de mangler elever og dermed den robusthed i økonomien, som de tidligere har haft. Derfor gør omprioriteringsbidraget ekstra ondt,
fastslår Claus Rosenkrands Olsen. •

MASSER AF
VIDEO!
SÅ KAN DU LÆRE DET
Komplet fortsætterkursus med 10 spændende emner til
Danskuddannelse 3, modul 3. For udlændinge, der gerne vil
lære et nutidigt og præcist dansk – og have det sjovt imens.
■

I materialets grundbog findes tekster og opgaver om fx uforglemmelige
oplevelser, anderledes arbejdspladskultur og eksotiske omgangsformer.

■

I 50 autentiske videointerviews møder kursisterne et dansk, som det
tales af helt almindelige danskere – og udlændinge – uden for sprogskolen.

■

I den selvstændige øvebog arbejder kursisterne systematisk videre med at
repetere og konsolidere sprogligt stof fra grundbogens kapitler.

■

På det tilhørende website lærdet.gyldendal.dk er alle videoer og indtalinger

UDD0118

tilgængelige. Her findes også lærervejledning, facitlister, uddelingstekster m.m.

Se mere på
lærdet.gyldendal.dk

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

Hvad er et godt arbejdsliv, og hvad har det kostet at få det? Det var temaet, da 12
sprogkursister mødte op på Arbejdermuseet for at teste et nyt museumstiltag for
nye danskere. Sproglærere har været involveret i udviklingen af formidlingen og
undervisningsmaterialerne til stor gavn for alle parter.

SPROGKURSISTERNES
MØDE MED MUSEET
A f D ort h e P lec h inger /
Foto : M ikkel Østergaard
og M ark T h y rring

CULINN er…
…et treårigt projekt, der er støttet af
Innovationsfonden og ledes af ph.d.
museumsinspektør Gitte Engholm
fra Nationalmuseet. CULINN er en
forkortelse for Cultural Citizenship
and Innovation. Hensigten er at bruge museerne til at fremme og styrke
integrationen: Museerne kan tilbyde den museale viden og de historiske genstande, og formidlingen samt
før- og eftermaterialet er tilrettet
med hjælp fra sproglærere og sprogkonsulenter. Det betyder, at der nu
kan tilbydes undervisningsforløb
for sproglærere og deres kursister på
både Nationalmuseet og Arbejdermuseet. Tilbuddet skal udbredes, så
der næste år vil være fem lokalmuseer i Varde, Falster, Midtsjælland,
Bornholm og Immigrantmuseet, der
vil tilbyde noget tilsvarende.
Se mere om projektet – og planlæg dit forløb – her:   http://bit.
ly/2sYOuN9
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Sprogkursisterne står samlet om en kopi

af et maleri fra Arbejdermuseet i København.
Og den første person, som Mo’Men Abdel
Ra’Ouf A Naser fra Jordan lægger mærke til
på maleriet, er en betjent, der bøjer sig ned
fra sin hest for at høre den nyankomne familie i det lasede tøj og med en enkelt ydmyg
kiste, hvad de spørger ham om. Hovedbanegården kan ses i baggrunden af maleriet, og
familien er tydeligvis kommet til hovedstaden med et tog. Anayo Ogbonna fra Nigeria
spørger lidt forvirret, hvordan Mo’Men ved,
at det er en betjent, og han svarer, at det kan
han se på … ”hvad er det nu, arbejdstøj hedder”, vil han vide, og han nikker, da han hører ordet ”uniform”. Manuela Latak fra Kroatien tror, at familien beder politimanden vise
dem, hvordan de skal finde en bolig:
- De kommer fra en landsby og vil have
job og et bedre liv, siger hun.
- Og hvad med den anden person ude i periferien, vil underviser på Arbejdermuseet,
Sarah Noes Sørensen, vide om arbejderen på
billedet, der ser ud til at udstråle modvilje
ved synet af landarbejderfamilien.
- Han er måske bange for, at de vil tage
hans job, foreslår Anayo Ogbonna.
Og på den måde bliver et maleri fra Arbejdermuseet af Erik Hemmingsen fra 1887
til en lille samtale om den store fortælling
om arbejdslivet i Danmark for 140 år siden:
Hvordan kampen for det gode arbejdsliv begyndte, og hvad det er blevet til i dag.
”Et ekstremt relevant forløb”

De 12 sprogkursister er testere for CULINNprojektet. Det er et treårigt projekt, som In-

novationsfonden har bevilget pengene til.
Overliggeren for projektet er at bruge den
viden og de genstande, som museerne ligger inde med til at formidle Danmarkshistorien over for indvandrere og flygtninge
på andre måder. I første omgang har Nationalmuseet udviklet forløb til sproglærere og
deres kursister om medborgerskab og demokratiets udvikling i Danmark, og Arbejdermuseet om blandt andet det gode arbejdsliv.
Og det er et af disse forløb, som sproglærer
Anita Rasmussen fra Center for Beskæftigelse, Sprog og Integration, CBSI, i København, nu tester med sit hold.
- Kravene i den nye danskuddannelse er,
at undervisningen skal være mere arbejdsmarkedsrettet. Så det har vi stor fokus på –
også i modultestene. Vi har meget om velfærd, skattesystem, fagforening og a-kasse
på holdet, det med at være på og forstå det
danske arbejdsmarked samt ansøgninger.
Derfor er det her forløb ekstremt relevant,
siger hun og tilføjer:
- Og så synes jeg personligt, at Arbejdermuseet er et fantastisk spændende sted.
Hun har forberedt sine kursister i form
af før-materiale, som hun skal give feedback
på, og fortæller, at det på deres modul – det
høje niveau – handler om at træne ”ordforråd, ordforråd, ordforråd”.
- Kursisterne skal arbejde med at kunne
argumentere, sige deres egen mening, give
fordele og ulemper ved forskellige ting og emner og udtrykke deres mening. Og de skal testes i, om de kan diskutere. Det er vi opdraget til i de nordiske lande, men det er nyt for
mange kursister. Heldigvis er mange af dem

Nisreen El Khatib fra
Libanon har ikke været på
museum før, men vil hente
sine børn og tage dem med på
Arbejdermuseet, siger hun
efter besøget:
- Udstillingen viser, hvor
svært det har været for dem
at komme fra land til by og
at leve og arbejde her. Det
overraskede mig også at
se de fabrikker, hvor de før
arbejdede, og at der er så stor
forskel på dengang og nu.
Nisrien El Khatib har
studentereksamen
og studerede to år på
universitetet i Libanon. Men
det blev for dyrt, så hun fik
arbejde som sekretær i fem
år, før hun kom til Danmark.
Her er hendes drøm at lære
sproget så godt, at hun kan
fortsætte med at arbejde på
kontor.

gode til det, og vi har haft flere spændende
og fantastiske diskussioner i klassen i forbindelse med besøget, siger hun.
Lang vej til otte timers arbejdsdag

Anita Rasmussen
forklarer Mo’Men
Abdel Ra’Ouf
A Naser, hvad
der menes med
opgaven.

Så nu står vi her. I de historiske lokaler tæt
på Nørreport Station, der emmer af fagbevægelse, det hårde arbejdsliv, kampen væk
fra land til by og fra de kummerlige forhold,
mange levede under dengang. Festsalen,
hvor de røde faner fra de enkelte fagforeninger hænger ned fra væggene, var det første
sted, arbejderne kunne forsamles for snart
140 år siden. I de tilstødende rum er de genstande, billeder, opstillinger med modeller,
lønningsposer og fortællinger om dengang
og nu, der viser de store forandringer, der er
sket i perioden.
Og selv om de 12 sprogkursister er ankommet fra 12 forskellige nationaliteter
og med lige så mange forskellige historier,
har de til fælles, at de også drømmer om det
gode arbejdsliv i Danmark. De ved, at det at
lære sproget og de vigtigste begreber på arbejdsmarkedet er en forudsætning for at få
netop det. Her er forløbet på Arbejdermuseet, som de er i gang med, én af brikkerne.
De har også til fælles, at de har et relativt
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Det forbavser Mo’Men Abdel
Ra’Ouf A Naser fra Jordan, at
hele Danmark blev skiftet på
140 år:
- Det var interessant, at de
skrev på fanen, hvad de ville
vælge for dagen – otte timer
om dagen til arbejde, fritid og
til søvn. I gamle dage vidste
man, hvad man skulle gøre
om dagen. Lige nu ved mange
ikke, hvor mange timer, de skal
arbejde, og hvad de skal lave i
fritiden, siger han.
Mo’Men Abdel Ra’Ouf A Naser
har studentereksamen fra sit
hjemland og har været her i
syv måneder. Men han blev
født i Danmark og boede her til
3. klasse, så han kan mærke, at
”det sprogligt kommer mere og
mere tilbage”, siger han.

højt uddannelsesniveau fra deres hjemland. Derfor går de på Danskuddannelse
3, modul 4. De er alle arbejdsløse, men
har været i Danmark i op til flere år og
derfor allerede stiftet kendskab til arbejdsmarkedet. Alligevel overrasker det
dem, hvor ny retten til en otte timers arbejdsdag egentlig er. I et tilstødende lokale hænger fanen med de tre ottetaller
fra den internationale fagbevægelses allerførste kamp: Otte timers arbejde, otte
timers frihed, otte timers søvn. Kravet
blev fremsat i 1890, men blev først en realitet i 1919.
- Så hvordan ville jeres fane se ud i dag
– hvordan er jeres døgn inddelt, spørger
underviseren, Sarah Noes Sørensen, og
Edinez Pedrosa da Silva Melo fra Brasilien misforstår det, og kommer i stedet
med sin mere ideelle forestilling:
- Seks timers arbejde og 10 timer med
familien. For hvis man får flere timers
fritid, er man mere effektiv på arbejdet,
lyder hendes argument. Og Sarah Noes
Sørensen udbryder begejstret, at det var
præcist det argument, arbejderne dengang
brugte i forhold til modvillige arbejdsgivere. Og herefter beder hun kursisterne
fortælle, hvordan fordelingen ser ud i deres hjemlande.
Hvad er en strejke?

Vi når til et af de mest hellige klenodier i
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Arbejdermuseet. Glasmontreret med opslaget med Septemberforliget fra 1899 –
eller den danske model. Det er her, at spillereglerne for arbejdsmarkedet er aftalt,
forklarer Sarah Noes Sørensen, og her står
det beskrevet, hvordan man forhandler
sig frem til at ”ordne” arbejdsmarkedet:
- Denne specielle måde betyder, at man
i Danmark ikke strejker særligt meget, siger hun og forklarer, at det er det våben,
som fagforeningerne har for at lægge pres
på arbejdsgiverne:
- Har I oplevet strejker i jeres hjemland?
- Strejker? Nogle af kursisterne er tydeligvis usikre på, hvad ordet betyder, og
så går snakken og ordforklaringerne frem
og tilbage om det ord og begreb. Men ja,
der er en, der har oplevet, at folk gik på gaden for at kræve højere løn.
Og sådan fortsætter det. Vi tager et tigerspring til arbejdslivet fra 1940’erne til
1960’erne, hvor der kom kortere arbejdstid, højere løn, flere velfærdsgoder for den
danske arbejderklasse. Og her skal kursisterne pege på de positive, men også negative ting ved fremskridtet:
- Oplever I, at I skal arbejde hurtigere,
vil museets underviser blandt andet vide,
og da kursisterne lidt tøvende ryster på
hovedet, kan Anita Rasmussen ikke lade
være at indskyde et jo, det oplever lærerne
engang imellem.

Dengang der fandtes kvindeløn

Sidste punkt på dagsordenen er kvinden på
arbejdsmarkedet – rettigheder og ligestilling. Og kursisterne ser den ikoniske plakat fra 1972, som det daværende Kvindeligt Arbejder Forbund fik lavet med kvinden som en blæksprutte. Det var hende,
der sørgede for børnene, manden, rengøringen, madlavningen – og oveni havde
hun arbejde, men måtte nøjes med en såkaldt kvindeløn.
- Kan I genkende hende? Er det stadig
sådan i dag, spørger Sarah Noes Sørensen og beder kursisterne placere sig på
en tegnet enighedslinje. Hvis man er helt
enig i, at det stadig er sådan, stiller man
sig helt til højre på linjen, og omvendt på
venstre fløj ved uenighed. Det tager lang
tid for flere af dem at placere sig, men i
den efterfølgende snak kommer man til
den konklusion, at der stadig ikke er helt
ligestilling – men helt klart ”en bedre balance”. Kun Anayo Ogbonna holder fast i,
at det er helt anderledes i dag:
- I gamle dage lavede kvinder meget,
men nu laver jeg faktisk alle ting. Kvinder er stærkere nu, og de har fået flere rettigheder, siger han.
Og så diskuteres der igen på livets løs
og trænes ordforråd, ordforråd, ordforråd. Anita Rasmussens kursister ser ud
til at ville klare sig godt til modultesten
i maj måned.

Mødet over
en madpakke
De deltagende museer har måske haft en ”lidt

Elsa Marina de Freitas Alves
lytter koncentreret til de
historier, som underviseren,
Sara Noes Sørensen fortæller.

Edinez Pedrosa da
Silva Melo fra Brasilien
studerer nøje kopien af
billedet om bønderne, der
kommer til hovedstaden
for at få bedre vilkår.

Anayo Ogbonna
fra Nigeria er
dybt fascineret
af de forskellige
udstillingsgenstande,
der fortæller om
arbejderbevægelsens
kamp for blandt andet
gode vilkår.

naiv” forestilling om, at man kunne overføre den
måde, man normalt underviser og formidler på,
til målgruppen af sprogkursister:
- Og det har vi måttet erkende undervejs, at det
kan vi ikke, siger programchef på Arbejdermuseet,
Linda Nørgaard Andersen om CULINN-projektet. Derfor mener hun, det har været en gave at
have sproglærerne med til at udvikle forløbene.
For mens museerne har den museale viden og erfaring, har sproglærerne indblikket i målgruppen:
- Der har de kunnet gå ind og sige, at Det dér
er alt for abstrakt, eller Det er for svært. På den
måde er vi konstant blevet udfordret på vores
faglige og didaktiske arbejde blandt andet ved
at vælge de værker og genstande ud, der kunne
give kursisterne de største forudsætninger for at
deltage og tale så meget som muligt, siger Linda
Nørgaard Andersen.
Selv hos kursisterne på det helt lave sprogniveau – Danskuddannelse 1 – er det nemlig lykkedes at få dem til at tale. De følger for eksempel familien Sørensen, og ser, hvordan denne
danske arbejderfamilie boede i 1880, at de seks
børn måtte sove i kommodeskuffer, og at gulvet
var dækket af is om vinteren. I mødet med familien bliver historien nærværende, konkret og levende og stimulerer til en anden form for spørgsmål, forklarer programchefen. Hun har oplevet,
at nogle af kursisterne har stået i 20 minutter
ved en gammel madpakke og forsøgt at skrive
ned, hvad de gerne vil spørge om, eller er gået
på Google Translate for at finde oversættelsen:
- Og bare det, at de har fået lyst til at bruge sproget, synes jeg er enormt motiverende. Det rørte
mig, at man på et sprogniveau, der er så lavt, alligevel kunne mødes over en gammel madpakke
og tale om, hvad man spiser dér, hvor de kom fra,
og hvor de selv kunne byde ind med erfaringer
og historier fra deres land, siger hun og tilføjer:
- Det, jeg også bliver rørt over, er de refleksioner, de har, når et forløb er slut, i forhold til: Det
er godt nok gået hurtigt. Det glemmer vi nok selv
lidt. Hvor hurtigt det er gået fra, at man arbejdede 12-14 timer, kunne dø af sit arbejde og ikke
fik en tilstrækkelig løn til at kunne brødføde sin
familie. At man på fire generationer er gået fra
kun valgret for de privilegerede til lige, almindelig valgret i dag. •
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Henriette Duch
Henriette Duch er lektor på
VIA University College, hvor
hun blandt andet underviser
på Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik. Hun har
skrevet ph.d.-afhandlingen
”Uddannelse til erhvervsskolelærer. En diplomuddannelse i et spændingsfelt
mellem erhvervsrettet efteruddannelse, voksenuddannelse og professionsrettet
videreuddannelse”.
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Diplom
uddannelsen
sætter vidt
forskellige
spor
Siden 2010 har nye erhvervsskolelærere taget
diplomuddannelse i erhvervspædagogik. De får
generelt gode karakterer, viser ph.d.-afhandling,
der også peger på, at udbyttet af uddannelsen er
vidt forskelligt fra person til person. Men fælles for
de fleste er, at det styrker identiteten som lærer.
A f M ikkel K amp / Foto : Helene Bagger

Tidslinje
Et langt sejt træk, før diplomuddannelse blev
en ret:

2000
Videreuddannelsen bliver harmoniseret

Ved en reform af videreuddannelsessystemet
kommer de fleste voksenuddannelser ind i
den samme ramme. En af undtagelserne er
erhvervsskolernes daværende pædagogikum.

2006
Folketinget afsætter pengene

Et bredt flertal i folketinget afsætter midler til
at styrke den erhvervspædagogiske læreruddannelse, ”således at lærernes faglige og pædagogiske forudsætninger ajourføres i forhold til
nuværende krav og fremtidige udfordringer”
står der i aftaleteksten. DTL, HL mf. arbejdede
på at få løftet erhvervsskolelærernes pædagogiske uddannelse til diplomniveau.

2008
Bertel Haarder tager initiativ

Den daværende undervisningsminister udtaler, at den pædagogiske uddannelse for erhvervsskolelærere skal ændres til en diplomuddannelse.

2009
Aktørerne påvirker processen

Undervisningen kan være den samme, men sammenhængen, den
nye viden skal bruges i, er forskellig fra lærer til lærer. Måske derfor,
og fordi lærerne har forskellige baggrund, er det langt fra det samme,
der lagrer sig i hjernebarken hos dem, når de gennemfører en diplomuddannelse. Sådan lyder et af fundene i en ph.d.-afhandling om Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik, der blev indført i 2010.
- Lærerne får alle sammen noget ud af uddannelsen, men de bruger det på mange forskellige måder og på mange niveauer. Der er langt
fra et en-til-en-forhold mellem, hvad man lærer, og hvad man gør. Man
kunne tro, at forskellene var på skoleniveau, men det er helt ned på individniveau. Jeg har for eksempel interviewet to, som taler om differentiering, men de mener noget vidt forskelligt, siger Henriette Duch,
der står bag afhandlingen, og underviser på diplomuddannelsen på
professionshøjskolen VIA i Aarhus.
Hun har blandt andet interviewet 20 erhvervsskolelærere fra tekniske skoler, social- og sundhedsskoler, handelsskoler og en kombinationsskole om deres udvikling og udbytte af uddannelsen. Hun vurderer, at den primære årsag til lærernes forskellige udbytte er, at de
har forskellige erfaringer, når de begynder på uddannelsen. Selv om
de får noget forskelligt ud af uddannelsen, er de enkelte lærere rimelig
konsistente i forhold til, hvilke dele af undervisningen de tager til sig.
- Det er ikke sådan, at de den ene dag bruger det ene argument og
et andet næste dag. Nogle henviser til teoretikere, som siger dem noget, mens andre tager noget teori og gør det til deres eget. Det er per-

Der foregår et politisk spil, hvor blandt andre
Undervisningsministeriet, ledelsernes foreninger, udbyderne af uddannelser og læreres
foreninger er aktører. Uddannelsesforbundet
støtter generelt udviklingen af uddannelsen
og arbejder blandt andet for, at der bliver bevaret en vejlederordning.

2009
Uenigheder blandt aktørerne

De største diskussionsemner i processen med
at skabe uddannelsen er adgangskrav, praksisvejledning og videnskabsteori. Faglærte har
ikke adgang til diplomuddannelser, så det er
nødvendigt med en ændring i bekendtgørelsen,
så man kan gøre en undtagelse. Flere er nervøse for, om videnskabsteori er for akademisk for
erhvervsskolelærere, men da det er et krav på
en diplomuddannelse, bliver det ikke ændret.

2010
Diplomuddannelsen bliver et krav

Lærere, der er ansat på erhvervsskoler efter
15. januar 2010, skal tage en pædagogiske diplomuddannelse som eksempelvis Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik.
Kilde:: Henriette Duch og Palle Rasmussen: Ind i rammen: Beslutningsprocessen om at omlægge erhvervsskolernes pædagogikum til en diplomuddannelse.
Praktiske grunde nr. 1 og 2

uddannelsesbladet 02 / 2018

21

Henriette Duchs afhandling viser, at DEP’en er med til at give erhvervs
skolelærerne en stærkere læreridentitet, som spiller sammen med den
oprindelige uddannelse som for eksempel tømrer eller elektriker.

sonliggjort viden, siger hun og peger på, at netop den konklusion er interessant set i et politisk perspektiv.
- Der er meget politisk styring på dette område, og man vil gerne fra politisk hold styre erhvervsuddannelserne i nogle bestemte retninger. Det er diplomuddannelsen et redskab til, men det er måske uhensigtsmæssigt, når det
er så varieret, hvilke uddannelser den enkelte lærer underviser på, siger hun.
Henriette Duch har også spurgt til lærernes udvikling, og det viser sig, at
uddannelsen havde betydning for deres personlige og professionelle identitet.
- De positionerer sig i forhold til hinanden på diplomuddannelsen. De opfatter sig som faglært, sygeplejerske, eller hvilken baggrund de nu har. Men
midt i forskelligheden begynder de også at opfatte sig som lærere. Tidligere
har de måske tænkt: ’Jeg er smed eller tømrer, og så går en lille smule af mit
fag ud på at formidle mit fag til eleverne’. Gennem uddannelsen opbygger
de en ny professionel identitet, fortæller hun.
Bruger deres viden

Diplomuddannelsen skal som udgangspunkt levere på tre parametre. Den
skal give lærerne en faglighed, som erhvervsskolesektoren efterspørger, den
skal bygge videre på den enkelte lærers erfaring, og endelig er det en videregående uddannelse, der skal leve op til nogle kriterier i forbindelse med
eksamen og skriftlige produkter.
Da uddannelsen blev oprettet, var der en vis bekymring for, hvordan faglærte erhvervsskolelærere skulle klare den mere akademiske diplomuddannelse, og der blev lavet en særregel for, at de overhovedet kunne blive optaget
på uddannelsen. Kigger man på karakterer, var den bekymring ubegrundet,
for karaktererne er ikke væsentlig forskellig fra de andre gruppers. Alligevel kan man se forskel på eksamensopgaverne, fortæller Henriette Duch.
- De faglærte er mindre stringente i forhold til at lave metodeafsnit, korrekte litteraturlister og den slags, end en lærer med baggrund som sygeple-
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jerske for eksempel er. Samtidig formår de i mindre
grad at få deres oprindelige faglige viden med i opgaverne, siger hun.
Der er flere fordele ved uddannelsen, vurderer
Henriette Duch. For de faglærte er det især, at de
får en pædagogisk uddannelse på et anerkendt niveau, hvilket blandt andet betyder, at de senere kan
bygge videre på uddannelsen, så de kan uddanne sig
på masterniveau.
Ud over det formelle har uddannelsen også en
betydning for, hvordan lærerne ser på uddannelse.
- De opdager, at de selv kan klare sig på det teoretiske niveau, så de får et mere positivt forhold til uddannelse. Flere har sagt, at de kommer til at savne
undervisningen. Jeg vurderer, at det kan have positiv betydning på deres skole, at de ser undervisningen som noget godt, siger hun.
Betydningen på lærernes undervisning er også
mere direkte.
- De anvender det, de lærer, i undervisningen, og
bruger det til at finde belæg for, hvorfor de gør, som
de gør i undervisningen. Det giver dem nogle tilgange og perspektiver på deres undervisning, som
de også bruger, når de for eksempel evaluerer den,
siger hun, og giver et eksempel:
- Hvis de er opmærksomme på og gerne vil arbejde med, at elevgrupperne er forskellige på deres hold, tænker de måske ikke bare, at nogle af eleverne er besværlige, men vender spørgsmålet om og
spørger: ”Hvordan kan jeg hjælpe dem” Så sker der
noget andet, siger hun.
Barrierer på skolen

Da uddannelsen blev oprettet, var blandt andre Uddannelsesforbundet nervøse for, at praksisvejledning
ikke er en obligatorisk del af diplomuddannelsen. Og
det er netop i forhold til, hvordan lærerne kan bruge
deres viden på deres egen skole, at Henriette Duch
ser en mulighed for at forbedre lærernes udbytte.
- Skolerne gør et stort stykke arbejde for at understøtte dem, og lærerne vil gerne bruge uddannelsen, men de har ofte ikke optimale muligheder
for det, når de vender tilbage til hverdagen med de
rammer og kolleger, der nu er. Det ville være bedre,
hvis man kunne tilrettelægge individuelle forløb på
skolerne, hvor der var plads til, at læreren, der har
været på uddannelse, eksempelvis kunne arbejde
med evaluering, differentiering, elevtyper eller
andet, siger hun og foreslår et udviklingsprojekt.
- Man kunne identificere barriererne for at bruge
den nye viden ude på skolerne og komme med bud
på, hvordan man mindsker de barrierer. Jeg tror
ikke, det er uoverkommeligt, og betydningen vil
sandsynligvis være stor, siger hun. •

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
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Resultaterne af fusioner blandt erhvervsskoler er ikke altid meningsfulde.
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på din

lønkonto

Et fællesskab, der betaler
sig – især for dig

Vidste du, at Lån & Spar er kundeejet? At vi faktisk er ejet af
bl.a. dig og de andre medlemmer af Uddannelsesforbundet
– og mere end 45 andre organisationer? Udover at være en
solid bank fra 1880, er vi nemlig også en bank for fællesskaber.
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.

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

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

VIL DU HAVE

5%

PÅ LØNKONTOEN
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. januar 2018.
Se vilkårene på lsb.dk/medlemsvilkår.

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

uddannelsesbladet 02 / 2018

25

TEMA: Hold fast i en foranderlig tid

Forandringer
bliver ikke
landet
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Medlemmer af Uddannelsesforbundet mærker mere end de fleste andre
personalegrupper store organisationsændringer. Medarbejdernes trivsel
afhænger af, om ledelserne takler forandringerne ordentligt, og her er
rigelig plads til forbedring på området. Det viser en ny undersøgelse om det
psykiske arbejdsmiljø.
A f D ort h e P lec h inger / I llustration : R ikke Bisgaard

S

tørre fyringsrunder, udliciteringer, fusioner, lovændringer og reformer. Næsten syv
ud af 10 medlemmer af Uddannelsesforbundet har oplevet store forandringer på
arbejdspladsen inden for de seneste to år – og de forventer flere fremover.
Det viser en stor FTF-undersøgelse af det psykiske
arbejdsmiljø for mere end 21.000 medlemmer af fagforbund fra FTF. Her har man dels foretaget en tilsvarende undersøgelse for hele lønmodtagergruppen for
at kunne sammenligne, dels en særkørsel for Uddannelsesforbundets medlemmer. Og 488 medlemmer af
Uddannelsesforbundet har svaret. Af dem har 68 procent oplevet store forandringer i organisationen, og
det er ni procent flere end FTF-gruppen og tæt på 26
procent flere end den samlede lønmodtagergruppe.
- På sprogcenterområdet er det som regel udlicitering, der er synderen. På erhvervsuddannelserne og
produktionsskolerne er det en kombination af manglende søgning og statslige besparelser, der spiller ind.
Men uanset årsagen er det en stressfaktor, der påvirker arbejdsmiljøet – og da især, hvis det ikke bliver grebet rigtig fornuftigt an, siger Uddannelsesforbundets
formand, Hanne Pontoppidan.
Det gør det alt for sjældent. Ifølge FTF-undersøgelsen får lederne generelt dumpekarakter for deres
håndtering af store organisatoriske forandringer –
i særlig grad på Uddannelsesforbundets områder.
Overordnet formår lederne ikke at få kommunikeret,
at forandringerne er nødvendige eller vil give forbedringer. Ledelserne får heller ikke involveret medarbejderne i processen eller givet den nødvendige støtte.
Undersøgelser og vejledninger fra blandt andet Det
Nationale Videnscenter for Arbejdsmiljø, NFA, viser
elllers, at det er vejen til ”den gode forandring”. Her henvises også til studier, der viser, at medarbejderne har

Hvilke forandringer?
•4
 3,7 procent har oplevet én
eller flere fyringsrunder. Det
samme tal for FTF-gruppen er
19 procent og for lønmodtagere generelt 21 procent.
•2
 8,9 procent af medlemmerne har oplevet organisationsændringer som sammenlægninger, lukninger med videre.
For FTF’ere generelt er tallet
29 procent, for hele lønmodtagergruppen 25 procent.
•3
 ,8 procent har oplevet virksomhedsoverdragelser. For
FTF’ere generelt er tallet to
procent, og for lønmodtagere
generelt syv procent.
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Hvad er resultatet
af forandringerne?
•5
 7,5 procent svarer, at tingene er uændret efter forandringerne.
•6
 ,1 procent oplever, at tingene er blevet forbedret,
hvis man ser på de samlede
konsekvenser.
•5
 5,1 procent mener, at arbejdsvilkårene er blevet
meget eller lidt forringet
efter forandringerne.
•5
 1,4 procent mener, at mulighederne for at levere kvalitet er blevet meget eller
lidt forringet.
•4
 8,1 procent mener, at samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse er blevet lidt
eller meget forringet.
•5
 4,8 procent mener, at tilliden til ledelsen er blevet
lidt eller meget forringet.
•4
 6,6 procent mener, at ledelsen i lav eller meget lav
grad aktivt har løst problemer, der er opstået under
forandringsprocessen.
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mindre modstand mod en forandring, hvis de føler, at forandringslederen ved, hvad han eller hun
gør, at de generelt kan stole på virksomhedens ledelse og har tillid til, at ledelsen implementerer
forandringen efter overvejelse og planlægning.
54 procent af Uddannelsesforbundets medlemmer, der har mærket større forandringer, mener, at ledelsen har taklet det dårligt eller meget
dårligt. Det er væsentligt flere end for FTF-grupperne samlet, hvor 38 procent giver disse svar, og
for lønmodtagergruppen generelt, hvor 40 procent
har været utilfredse med ledelsens håndtering.

Læs mere her
FTF-undersøgelsen

http://bit.ly/2BTg6pM

FTF-analyse

http://bit.ly/2CLJ9Z2

Guide til gode forandringer fra
Videncenter for arbejdsmiljø

http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Emner/
Psykosocialt-arbejdsmiljo/Forandringer

Uden indflydelse

Det er især involveringen af medarbejderne, den
er gal med. Hele 56,8 procent af Uddannelsesforbundets medlemmer siger i FTF-undersøgelsen,
at de i lav eller meget lav grad føler sig tilstrækkeligt inddraget. De har heller ikke selv haft indflydelse på ændringerne. 74,7 procent svarer, at det
har de kun haft i lav eller meget lav grad. Og når
det angår information, føler 32,7 procent af Uddannelsesforbundets medlemmer sig informeret
i lav eller meget lav grad.
- Nu er en stor del af de forandringer, der opleves på vore arbejdspladser, udefra kommende ting,
der kan være svære at ændre på. Men det er altid
både en god ide og i øvrigt en forpligtelse at inddrage medarbejderne – uanset hvad, understreger Hanne Pontoppidan og fortsætter:
- Det er afgørende for tilfredsheden, at man
som medarbejder ved, hvad der foregår. Og man
ved, hvilke udfordringer skolen står overfor og har
mulighed for at bidrage med løsningsforslag. Involvering skaber ejerskab – også i modgangstider.

Dobbelt så mange sygedage

Det kan undre, at ledelserne ikke ser en fordel
i at takle de store organisatoriske ændringer
bedre – også af rent økonomiske grunde. En
tidligere større FTF-undersøgelse viser nemlig, at medarbejdere har dobbelt så mange sygefraværsdage og mere end dobbelt så mange
tilfælde af stress, når de store forandringer
ikke bliver taklet ordentligt af ledelserne.
De FTF’ere, der oplever god ledelsesmæssig håndtering af forandringer, har kun cirka
fem årlige sygefraværsdage, og kun syv procent er ramt af stress-sygdomme. De FTF’ere,
der oplever meget ringe ledelsesmæssig håndtering af forandringer, har derimod cirka 10
årlige sygefraværsdage, og godt 20 procent
er stressede.
Og det ser ikke ud til, at forandringens
vinde vil aftage i styrke fremover. I hvert fald
ikke hvis man spørger Uddannelsesforbundets medlemmer. I FTF-undersøgelsen bliver
de spurgt, om de forventer, at der i de næste
to år vil blive gennemført større forandringer med positiv betydning for medarbejdernes vilkår. Her svarer mere end 52,7 procent
nej, og kun 16,3 procent. svarer ja. Omvendt
forventer næsten halvdelen, 49,4 procent,
at der i løbet af de næste to år gennemføres
større forandringer med negativ betydning.
Kun 16,7 procent svarer nej.

TEMA:
Hold fast i
en foranderlig tid

arbejdsplads har
altid en negativ betydning for medarbejderes helbred og trivsel. Også selv om ændringen er positiv. Med mindre at to betingelser er opfyldt: Medarbejderne skal
være med i processen, og forandringen
skal være med til at øge kundetilfredsheden – i det her tilfælde blandt andet elevers og kursisters tilfredshed.
Det siger professor Karina Nielsen,
der er leder af forskningscentret for Arbejdspsykologi på Sheffield Universitet i
England. Hun står bag den guide til gode
forandringer, som FTF og Nationalt Videnscenter for Arbejdsmiljø har udarbejdet. Hun har også været med til at samle
en oversigt over den nyeste litteratur og
viden, der findes på området ”organisationsændringers betydning for medarbejderne” i det internationale tidsskrift
Work & Stress:
- Her er der ét studium, som er undtagelsen, der bekræfter reglen om, at alle
typer af forandringer har negativ betydning. Det viser, at hvis ledelsen har en god
proces med medarbejderne, så de tager et
medansvar, og hvis forandringen er med
til at øge kundernes tilfredshed, så bliver
det ikke helt så slemt, siger hun.
Forandringer på en

Den menneskelige
faktor bliver
glemt
Hvordan lander man bedst en større ændring
i en organisation – og hvornår involverer man
medarbejderne. Det har vi spurgt professor i
arbejdspsykologi Karina Nielsen om. Hendes
korte svar er, at medarbejderne skal have så meget
at vide om så meget som muligt – hurtigst muligt.
A f D ort h e P lec h inger

Den menneskelige faktor

Det, der ofte går galt i en omstillingsproces, er, at ledelsen alt for ofte glemmer, at
det er mennesker, der er involveret.
- Man er så fokuseret på, at man skal
lave ændringer, og hvordan man skal lave
dem, at man glemmer at forholde sig til, at
det rent faktisk er mennesker, man skal
have med på vognen. Ledelsen tilbringer
ofte enormt meget tid på at diskutere, og
i deres hoveder kan de se ændringen, og
hvorfor den er nødvendig, men medarbejderne har jo ikke været igennem den
samme diskussions- og beslutningsproces, siger hun og uddyber:
- Så selv om medarbejderne godt ved,
der skal være ændringer, ved de ikke
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hvorfor, og hvorfor det skal se ud, som det gør. Hvis man ikke involverer medarbejderne hen ad vejen, er de ikke med i deres hoveder, og man bruger heller ikke deres
ekspertise. Det er ellers dem, der i høj grad ved, hvordan forandringer konkret kan
komme til at se ud i det daglige.
Hvordan skaber man så den gode proces?

Medarbejderne skal informeres, lige så snart ledelsen ved, at der er noget under opsejling. Ledelsen kan for eksempel sige, at ”vi tror, der kommer til at ske nogle ændringer.
Vi ved ikke endnu, hvordan de kommer til at se ud, men vi vil holde jer informeret”.
- Ni ud af 10 gange hører folk jo rygter om det, og så er det, at rygtemaskinen går
i gang, og man begynder at forestille sig ting. Og nogle gange er de forandringer, der
sker, slet ikke så slemme, som man kunne have frygtet, forklarer Karina Nielsen.
Alle tænker nok umiddelbart ”fyringer”, når der bliver talt forandringer. Skal man
også begynde at tale om det på et tidligt tidspunkt?
- Ja. I Danmark har man jo et stærkt tillidsrepræsentant-system, og man skal
have diskussionen med tillidsrepræsentanterne fra starten om, hvordan man skaber en god proces, hvis der skal ske fyringer: Hvordan kommunikerer vi det, og hvordan skal folk informeres om det. Man skal hele tiden holde medarbejdere informeret for eksempel om, hvilken støtte man kan tilbyde den enkelte ved en fyring. Man
når længst med ærlighed.

Facts om forandringer
Forandring fryder, siger man. Ja, men det
forudsætter, at det bliver taklet ordentlig –
både før, under og efter en forandring. Undersøgelser viser, at medarbejdere i højere
grad vil vise engagement, hvis de oplever, at:
• der er behov for forandringen
• at den vil skabe forbedringer
• at lederne vil støtte forandringen
• a t gruppen er i stand til at implementere
forandringen, og
• a t forandringen vil have en positiv betydning for den enkelte.
Helt overordnet er der tre gyldne overskrifter for, hvordan en forandring bliver god
både før, under og efter ændringen. De hedder Kommunikation, Medarbejderinddragelse og Støtte til den enkelte.

1. Du kan opsøge information

Når der ikke er noget at gøre

Meget ofte skyldes forandringer i det offentlige besparelser. Er der forskel på, hvordan
en ledelse skal kommunikere, når det sker tvungent og med forventning om en succes?
- Det er de samme principper, der gælder – kommunikation, medarbejderinddragelse og støtte. Når man er ansat i det offentlige, er man nødt til at forholde sig til
de ændringer, der kommer ovenfra. Der er bare ikke noget at gøre ved det. Dét, man
kan gøre, er at forsøge at vende det til ens egen fordel og sige: Selvom vi nu ikke selv
har valgt det, kan vi så alligevel få nogle gode ting ud af det? Og også her skal medarbejderne involveres.

Hvis det er svært at stille spørgsmål i større forsamlinger, så kan det være en god idé
at holde individuelle møder med ledelsen.
Det kan betyde, at du får en mere realistisk
forventning til forandringen, og at du forstår din nye rolle i virksomheden fremover.
Du kan for eksempel stille spørgsmål som,
hvad forandringen betyder for eller kræver
af dig. Om du skal arbejde sammen med andre kolleger, end dem du plejer. Om du har
brug for andre kvalifikationer, end dem du
allerede har?

2. Involver dig

Brug eksperterne
Før Karina Nielsen rejste fra Danmark, foretog hun en såkaldt intervention i postvæsenet,
hvor tingene ikke så for lyst ud. Resultaterne
fra det studium er netop offentliggjort. Man
ved, at omstruktureringer har en negativ konsekvens for medarbejdernes helbred og trivsel,
men man ved også noget om de processer, der
kan skabe en bedre forandringsproces, forklarer professor Karina Nielsen. Og de principper
blev brugt her. Studiet viser, at der, hvor ledere og medarbejdere i fællesskab planlægger og
beslutter sig for, hvilke handleplaner og aktiviteter, der skal sættes i værk for at skabe trivsel,
kan det faktisk lykkes at ”stabilisere den kvalitative jobusikkerhed”. Det vil sige den situation, hvor der ikke er planlagt fyringer, men
hvor man får nye kolleger og andre jobopgaver.
Kan man bruge det studium på Uddannelsesforbundets skoler?
- Ja. Det kan især bruges til at vise, at man gen-
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nemgår en proces, hvor man fokuserer på forandringerne, og hvad problemet med dem er
på skolerne. Det er en metode til at åbne op
for en dialog og et fælles ansvar. Man skal fange den ekspertise, som medarbejderne har, om
hvordan arbejdet kan gennemføres på en god
måde på skolerne. Hvis man her får en åben
dialog om, hvad usikkerhederne er, får man
også dét, vi på psykologsprog kalder en fælles
mental model. Det vil sige en fælles forståelse for, hvad problemerne er, og hvordan man
sammen kan gribe dem an.
De to artikler, som Karina Nielsen henviser til,
giver dels et overblik over den nyeste forskning
på området: http://bit.ly/2GNJIJQ
Dels giver det et konkret eksempel fra postvæsenet på, hvordan man kan understøtte en forandringsproces: http://bit.ly/2Cnb1XZ

Du kan stille spørgsmål, give udtryk for
bekymringer og komme med forslag og alternative løsninger til forandringen. Brug
og tilbyd din ekspertviden om de lokale forhold.

3. Søg indflydelse

Ved at søge indflydelse i forandringsprocessen kan du som medarbejder få mulighed
for at påvirke processen og din egen fremtidige rolle i organisationen.

4. Søg støtte

Du kan have behov for støtte både før, under og efter – og af både praktisk, faglig og
følelsesmæssig art. Brug din tillidsrepræsentant og find eventuelt ud af, om din arbejdsplads tilbyder coaching.
Se mere på: http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Emner/Psykosocialt-arbejdsmiljo/Forandringer

TEMA: Hold fast i en foranderlig tid

”Jeg vil
nødigt male
et rosenrødt
billede, men
heller ikke
pege fingre”
På mange måder er fusionen mellem ZBC,
erhvervsskolen Selandia og SOSU Sjælland
kørt efter bogen. Men det er en sej omgang at få tre
kulturer til at fungere sammen, siger faglærer og lokal
foreningsformand på ZBC, Henrik Dyrby Mogensen.

A f D ort h e P lec h inger

i 2016 gik en pressemeddelelse ud om, at man så på muligheden for en fusion mellem erhvervsskolerne Selandia og ZBC. Da SOSU Sjælland også meldte sig på banen, fusionerede de tre skoler sidste år. Det betyder,
at cirka 1.000 ansatte har skullet finde et
fælles fodslag. Overliggeren var og er, at
man vil give et bedre uddannelsestilbud
til borgere i region Sjælland – den lavest
uddannede region i landet – blandt andet
med flere lokale tilbud. Det mente uddannelsesinstitutionernes bestyrelser bedst
man kunne gøre ved at udnytte de stordriftsfordele, en fusion giver rent lokaleog medarbejdermæssigt i en tid med årlige besparelser.
- Det gør ondt hver gang, der ryger to
Sidst på året

procent, så det er mange penge, der skal
findes i den sammenhæng. Det er det,
man håber at kunne få ud af en fusion,
siger Henrik Dyrby Mogensen, faglærer
og tillidsrepræsentant på ZBC samt medlem af bestyrelsen. Han tilføjer, at det fra
starten blev meget tydeligt meldt ud, at
der ikke lå nogen afskedigelser forbundet med fusionen:
- Men man lagde ikke skjul på, at elevoptag og lignende jo på sigt kan medføre
nogle justeringer – eller tilpasninger, som
er det ord, de bruger. Så der er nogle stillinger, som ikke bliver genbesat, men også
nogle nye områder, hvor man ansætter.
Mange af de gyldne regler for så stor
en forandring som en fusion er blevet
overholdt. Blandt andet blev medarbej-
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derne informeret som nogle af de første,
og overordnet er sammenlægningen foregået med stor ordentlighed, mener Henrik Dyrby Mogensen.
- Men jeg er sikker på, at hvis man spørger medarbejderne, er der mange, der vil
sige, at de ikke er blevet inddraget tilstrækkeligt, og at de bliver informeret for lidt.
Det er nok svært helt at undgå. Jeg synes
dog, at når vi tager problemerne op, bliver de generelt taget alvorligt, siger han,
men tilføjer:
- Dermed ikke sagt, at man er enig hele
vejen rundt. Jeg vil nødig male et rosenrødt billede, for det synes jeg ikke, det er,
men jeg har heller ikke behov for at gå ud
og pege fingre.
Et midlertidigt intranet

De tre forskellige interne kommunikationssystemer har skullet fungere sammen, og det gjorde de ikke i starten. Derfor blev der lavet et midlertidigt intranet
– som i skrivende stund forventes snart
at blive udskiftet.
- Men det er jo ikke designet til at få en
organisation med 1.000 mennesker til at
fungere. Det er bare et sted, man kan hælde
informationer ud på. Man er dybt afhængig af, at folk logger ind, aktivt kigger eller lytter til det. Men det er ikke alle medarbejdere, der i en travl hverdag får kigget der, og ikke alle ledere, der får meldt
ud om det forskellige. Så det gør, at der er
et informationstab i den her proces, og
det er en af forklaringerne på, at mange
føler sig for lidt informeret, siger Henrik
Dyrby Mogensen.
Det bedste fra tre verdener

Da det blev meldt ud, at beslutningen var
truffet, samledes tillidsrepræsentanterne for Selandia og ZBC – det var før
SOSU Sjællands deltagelse var officiel.
Og her var meldingen klar: De hilste fusionen velkommen og skrev til bestyrelsen, at de håbede, at man ville ende med
at få ”det bedste fra de tre verdener”, og
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”

Der er et stort
informationstab
i den her proces.

at medarbejderne ville blive inddraget i arbejdet. Men selv om det hele vejen igennem er blevet ”italesat som en naturlig del, at det her skal
fungere i forhold til en medarbejdervinkel, er
Henrik Dyrby Mogensen
der jo et stykke vej fra ønsker til praksis”, siger
Henrik Dyrby Mogensen.
Han kunne godt have ønsket sig en bedre dialog om nogle af de beslutninger, der
siden er truffet. For selv om han har stor forståelse for, at ikke alles ønsker kan blive
tilgodeset, når man skal have tre velfungerende organisationer til at være én velfungerende institution, har ledelsen i nogle situationer truffet beslutninger ud fra
det, den synes, er den bedste løsning:
- Og det er ikke nødvendigvis den, som medarbejderne kan se. Der er flere steder,
hvor tingene foregår fint og ordentligt, men også andre steder, hvor man kan se, at
det ikke er så godt, som det, man har haft.

Den trygge vej opad

Tre skoler med forskellige kulturer – også ledelsesmæssigt –
har for eksempel medført, at den pragmatisme i forhold til arbejdstidsreglerne, som er blevet praktiseret på den ene skole, er
blevet behandlet anderledes på den anden. Og her har man valgt
den ”trygge vej opad”, mener Henrik Dyrby Mogensen – det vil
sige strammet mere, end man måske burde gøre.
Der er også andre forringelser. På Selandia var man vant til,
at tillidsrepræsentanterne var en del af ansættelsesudvalget,
men det har man valgt fra ved fusionen:
- Vi synes jo, at det var en god måde at fremme processen, at
vi mødte nogle af de nye medarbejdere fra starten og var med
til at formulere nogle af de ting, de skulle informeres om, siger
han og ærgrer sig over, at tillidsrepræsentanterne i det hele taget ikke altid bliver involveret – før en ændring i praksis bliver formuleret.
Det var for eksempel tilfældet med udformningen af den nye
pædagogiske dagsorden på stedet. Tillidsrepræsentanterne fik
det præsenteret som et færdigt oplæg til, hvilken retning, man

gerne vil bevæge sig i, samt en præsentation fra lederne på, hvorfor den pædagogiske praksis skulle ændres.
- Jeg er enig i mange af de ting, der peges på, og jeg kan godt
forstå retningen både ud fra en økonomisk og digitaliseringstankegang, men det er altid sværere at have en dialog om ting,
der er formuleret og meldt ud, end at have dialogen forud. Det
gør det i hvert fald lettere at stå sammen om tingene, siger han.
På positivlisten tæller, at der er taget flere initiativer til at ”kitte
folk sammen”. For eksempel ved at samle alle underviserne på
tværs inden for et område til en pædagogisk dag. Det er meningen, at man skal gøre halvårligt, ligesom direktøren for det hele,
Michael Kaas, også har været ude på mange af adresserne for at
møde medarbejderne. Henrik Dyrby Mogensen er glad for, at han
har meddelt, at han regner med, at lederne på de enkelte områder
drikker kaffe med tillidsrepræsentanterne en gang om måneden.
- Det har været med til at formalisere møderne flere steder.
Vi forsøger at bruge det konstruktivt ved også at mødes med
lederne lokalt, siger Dyrby Mogensen, men tilføjer, at ”nogle er
selvfølgelig bedre til at prioritere møderne end andre”.

Mennesker er ikke
byggeklodser
Sproglærerne mærker om nogen konstante og
store forandringer. De skifter arbejdsgivere
og virksomhedskultur med jævne
mellemrum, uden at de selv har valgt det.
Og der er sjældent tale om de store
fintfølende overdragelser til den nye
virksomhed.

At være lærer på et sprogcenter kan være en helt

særlig udfordring. Oveni de konstante forandringer, der sker rent lovgivningsmæssigt og med målgruppen, kommer der ofte også et skift i forhold til,
hvem ens arbejdsgiver er. Sprogundervisningen
kan blive og bliver som et af de få uddannelsesområder udliciteret.
Jørgen Fick Andersen, der er formand for Sektionen af lærere i dansk som andetsprog i Uddannelsesforbundet, tøver ikke med at pege på netop dette
som den allerstørste organisatoriske forandring –
eller udfordring – på området. Det betyder nemlig,
at store grupper af sproglærerne kan skifte arbejdsgiver hvert tredje eller fjerde år og skal vænne sig
til en helt ny virksomhedskultur, måske nye undervisningskoncepter, og ofte nye kolleger og ledelse.
En situation, de ikke selv har valgt, som man ellers
gør ved et jobskifte.
- Når der kommer en ny udbyder af undervisningen, går der gerne et år, før man som lærer finder sine ben det nye sted. Så går der et år, hvor det
hele er nogenlunde stabilt. Og så begynder ofte et
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TEMA: Hold fast i en foranderlig tid
år op til nyt udbud igen, hvor man godt ved, at der snart skal fyer fagprofessionelt i orden.
res nogen, siger han.
Er der ikke nogen tilfælde, hvor du som sektionsformand har
hørt, at det rent faktisk er lykkedes at føre medarbejderne over
- Det er en pestilens for arbejdspladsen, og især hvis det sker
på den gode måde?
tit, siger Jørgen Fick Andersen og forklarer, at branchen forandrer sig konstant, og at det interval, hvor undervisningsopga- Succeskriteriet for et godt udbudsforløb afhænger af, hvem
ven kommer i udbud, også gør. Det er helt uforudsigeligt og skadu spørger. Men hvis det er lærerne, er de eneste tilfælde, jeg kan
ber i sig selv usikkerhed.
komme i tanke om, dér, hvor kommunen tager sprogundervisNår det tilsyneladende er et vilkår, er det
ningen tilbage – hvis jeg nu skal være djævlens
så ikke noget, man vænner sig til som lærer?
advokat. De medarbejdere undgår måske ikke
- Det tror jeg aldrig, man gør. Der sidder
besparelser, men derimod ofte fyringer.
måske en gruppe af medarbejdere på lærerværelset, som tænker, at de er selvskre- Det hører simpelthen
Det kan ikke blive værre
vet til at komme med over til en ny ejer. Men ikke hjemme i 2018.
Den skole, som Jørgen Fick Andersen selv unså er der alle de andre, der mærker usikker- Men det er sådan, det
derviser på, AOF Sprogcenter i Frederikshavn,
heden indeni. De kan have haft en persona- bliver praktiseret.
har også oplevet udliciteringer og fire runder,
hvor opgaven blev fornyet med den samme arlesag, lidt for mange sygedage, måske har
bejdsgiver.
deres barn været indlagt. De mennesker er Jørgen Fick Andersen
- Og vi medarbejdere har da talt om, at det
pivnervøse og gør måske alt for at please araldrig er blevet italesat, at man jo skifter kulbejdspladsen det sidste år af et udbud. Går på
tur, når man skifter arbejdsgiver. Man regner bare med, at de
arbejde, når de er syge, og får deres mor til at passe deres børn,
siger Jørgen Fick Andersen og kan ikke lade være med at udgamle medarbejdere smider det, de har, ombord og tænker i nye
bryde, at ”Det er sølle”:
strukturer. Men det er svært. Det har taget mindst 10 år på vo- Det hører simpelthen ikke hjemme i 2018. Men det er såres arbejdsplads.
dan, det bliver praktiseret, tilføjer han.
- Jeg kan genkalde mig en situation, hvor nogle lærere udtrykte
tilfredshed med, at de fik lov til at køre videre med den samme
udbyder, for så skulle de ikke lære en ny kultur at kende. De syHvorfor ikke involvere eksperterne?
nes ikke, det var godt, det, de havde, men de vidste i det mindDet undrer derfor ikke Jørgen Fick Andersen, hvis Uddannelste, at det ikke blev værre. Det kan jo også være et succeskritesesforbundets lærere i særlig grad føler, at der sker konstante
og store forandringer på deres område, eller at det ikke bliver
rium: At det ikke kan blive værre, siger Jørgen Fick Andersen. •
taklet efter paragraf et i håndbog i god ledelse – som FTF-undersøgelsen viser. Hans oplevelse er, at i hvert fald sproglærerne i alt for høj grad bliver betragtet som ”byggeklodser”, der
blot skal passes ind i en ny virksomhedskultur – uden at der bliver taget hensyn til fine fornemmelser som information, involvering eller støtte:
- Det sker sjældent, at medarbejderne bliver informeret eller involveret i en udlicitering. Man
kunne ellers forestille sig, at det ville være naturligt at høre nogen, der har forstand på området, hvad de ville lægge til grund for at løse en
bestemt opgave, og at man konkurrerede på kvalitet i stedet for prisen, siger Jørgen Fick Andersen og forklarer, at det ofte er jurister i de enkelte
kommuner, der ”bikser noget sammen”, når en sprogopgave skal i udbud. Og så kommer det i Beskæftigelsesudvalget i kommunen – ikke Undervisningsudvalget – der skal forholde sig til, om indholdet i et udbud

”
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UDPLUK AF
MØDER OG KONFERENCER
18.-19. april
Ungdomsuddannelserne og
diagnoserne modul 1

2. maj
Temadag: kend dig selv som lærer og udnyt dit potentiale endnu bedre

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

Den norske lektor Bente Vetland vil tage udgangspunkt i de
vigtigste opdagelser i, hvad der giver effektiv læring.

For:
Uddannelsesforbundets medlemmer
Tid og sted: Kl. 10-13 (den efterfølgende dag) i Horsens
Opus Horsens
Egebjergvej 1, 8700 Horsens
Kontakt:
Tine Mai Petersen
tmp@uddannelsesforbundet.dk
Pris:
Tilmelding før 18. februar, 3.700 kroner
Tilmelding efter 18. februar, 4.500 kroner

For:
Alle
Tid og sted: Kl. 10-15 i Odense
Kontakt:
Pernille Nihøj
pni@uddannelsesforbundet.dk
Pris:
800 kroner for medlemmer
1.200 kroner for ikke-medlemmer

Tilmelding: SENEST 18. marts

Tilmelding: SENEST 23. marts

2. og 3. maj
Kollegial supervision for undervisere
og vejledere

2.-3. maj
Ungdomsuddannelserne og diagnoserne
modul 3

Lær at give dine kolleger supervision.

Bliv klogere på angst - og hvad du kan gøre for at hjælpe

For:

Undervisere, vejledere - enten individuelt eller
i mindre gruppe af kolleger samt teamledere og
ledere
Tid og sted: Kl. 9-16 i København
Uddannelsesforbundets sekretariat
Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K
Kontakt:
Pernille Nihøj
pni@uddannelsesforbundet.dk
Pris:
2.800 kroner for medlemmer
3.300 kroner for ikke-medlemmer

For:
Alle
Tid og sted: Kl. 10-13 (den efterfølgende dag)
Best Western Hotel Svendborg
Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg
Kontakt:
Tine Mai Petersen
tmp@uddannelsesforbundet.dk
Pris:
Tilmelding før 4. marts, 3.500 kroner
Tilmelding senest 2. april, 4.500 kroner

Tilmelding: SENEST 4. april

Tilmelding: SENEST 2. april

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

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

Af Bjarne Wahlgren, bog 216 sider
Voksendidaktik

Af Henrik Rander, Lis Boysen og Ole Goldbech,
bog 323 sider
Forandringer i ungdoms
uddannelserne

Af Karen E. Andreasen og Henriette Duch,
bog 199 sider

Duet modul 3

The English Handbook

Af Joanna Haskiel og Kirsa Frimann Olesen,
bog 136 sider

Af Trine Østergaard, bog 318 sider

Ærkedansker perkerdansker

Af Naan Ebbesen og Kamilla Hjordt Juul, hæfte 95 sider

Af Morten Hansen Thorndal, bog 160 sider
En god historie om religion

Af Anna Mogensen, bog 138 sider

Roman

Lærerens scenariekompetence

Rejsen mod tilgivelse

Af Simon Skov Fougt, bog 207 sider
Af Jesper Nielsen, bog 134 sider

Af Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov,
bog 88 sider

Historier om frihed og held

Af Jens-Peter Bonde og Uffe Østergaard, bog
104 sider

Af Thordis Elva og Tom Stranger, bog 308 sider

Opdaget?

Basal videnskabsteori

Hvad nu EU?

Læs mere

Frank Henry Lisborg, bog 168 sider + opgavebog 48 sider
Parkær Dansk

Af Kirsten Ahlburg, bog 148 sider + opgavehæfte 39 sider

MASTER I
PÆDAGOGISK LEDELSE

INFOMØDER:
12/3 KBH
5/4 AAL

Har I brug for en pædagogisk leder, der kan gå foran
med at implementere de aktuelle reformer?
Det er afgørende med en styrket pædagogisk ledelse på skolerne, hvis implementeringen af de aktuelle
reformer inden for folkeskole, gymnasie- og erhvervsuddannelser skal lykkes. Master i Pædagogisk Ledelse giver et stærkt fundament til at sætte
en retning for institutionens pædagogiske arbejde.

STUDIE
START

1/9 2018

NANNA FRICHE – LEKTOR OG UNDERVISER
PÅ MASTER I PÆDAGOGISK LEDELSE,
FORSKER INDENFOR ERHVERVSSKOLEOMRÅDET

NYT: Du kan vælge mellem det fulde masterforløb
på to år eller mastermodulet Pædagogisk Ledelse i
Praksis, der tages over et semester.
SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN

EFTERUDDANNELSE
TLF: 9940 9420 · EFTERUDDANNELSE@AAU.DK
W W W. E V U . A A U . D K

145769_ann_master i pædagogik_uddannelsesbladet178x111.indd 1
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anmeldelser
Teknisk matematik 1

Af Preben Madsen, Forlaget Praxis, 330 sider, 387,50 kroner inklusive moms.
Dette er en ny udgave med
et helt omarbejdet indhold
og en anden struktur. Bogens målgruppe er ikke en
bestemt uddannelse eller
klassetrin, men er tiltænkt
et bredt spektrum af ungdomsuddannelser.
I forordet skriver den yderst erfarne lærebogsforfatter, Preben Madsen, blandt andet, at
”… det har været formålet at fremstille et dynamisk, inspirerende og letlæseligt materiale, der skulle motivere brugere til at være aktive medspillere”.
Og det er til fulde blevet gennemført!
Hele bogen igennem ledsages de korte kapitler, forfattet i et dejligt letlæseligt sprog, af
talrige gode fotografier, instruktive figurer og
geometriske modeller. Alt dette fremmer forståelsen og gør stoffet nærværende. Således
inddrager forfatteren jævnligt eksempler fra
dagligdagen for at illustrere eller forklare ellers komplicerede begreber – for eksempel
konstruktioner ved Billund Lufthavn, broerne
over Storebælt, Øresundsforbindelsen og Piet
Heins super-elipse. Enkelt, klart og forståeligt!
De talrige tilhørende opgaver er dels forvenelige rene matematiske disciplinopgaver,
dels såkaldte problemopgaver, som kan illustrere matematikkens anvendelse i relevante
praktiske situationer.
Denne glimrende lærebog har følgende kapitler:
1. Tal og algebra
2. Ligninger og uligheder
3. Geometri
4. Trigonometri
5. Cirklen
6. Overflader
7. Rumfang
8. Plangeometri
9. Funktioner
10. Projektopgaver
Hertil et noget kort stikordsregister: Cirka
200 stikord til 330 sider.
Således kan man for eksempel ikke finde ”Super-elipse” i stikordsregisteret. Det må
være en lapsus.
”Teknisk matematik 1” fås også som eBog
og eBog+.
For denne anmelder er der ingen tvivl om, at
denne gedigne lærebog fremover vil blive brugt
på en lang række uddannelser og ligeledes i talrige tværfaglige projekter. Bogens klare sprog

og yderst enkle opbygning indbyder til både individuelle opgaver og egentlig projektarbejde.
Derfor bør alle undervisere i matematik og
tilgrænsende fag have bogen til rådighed. Men
vore elever og studerende vil også kunne have
særdeles megen gavn af at kunne bruge bogen
som opslagsbog.
Summa summarum: Preben Madsen skal –
igen – have megen ros for en helt igennem gedigen bog med mange muligheder for anvendelse.
Ligeledes skal forlaget Praxis roses for endnu
en yderst elevvenlig lærebog. Men stikordsregisteret bør revideres og udvides!
Ole Fournais
Motiverende undervisning

Af Frans Ørsted Andersen, Aarhus Universitetsforlag, 68 sider, 129.95 kr.
I ovennævnte lille bog med
den lovende titel står det
klart, at der må andre midler til for at motivere eleverne til at lære, end blot drømmen om et 12-tal. I stedet
for en undervisningskultur,
der er orienteret om ydre
motivation, for eksempel gode karakterer, må
vi fremme en undervisning, der appellerer til
og vækker en indre motivation hos eleverne.
Eksemplerne på en undervisningsform, der
driver den indre motivation, er hentet fra folkeskolen, men enhver underviser, der ønsker
en mere motiverende undervisning, kan lade
sig inspirere af de situationer fra klasselokalet, som trækkes frem. Her er læreren god til
at udnytte elevernes individuelle kompetencer,
vække videbegærlighed og give en oplevelse
af, at man mestrer opgaven (succesoplevelse).
Undervejs understøttes den gode undervisning af motivationsforskning, som der løbende refereres til i fagbogen. En grundig gennemgang af den forskning, der henvises til, får man
imidlertid ikke i bogen, og det er nok heller ikke
meningen. Ønsker man at fordybe sig yderligere i emnet motivation og læring, kan man følge
Frans Ørsted Andersens anbefalinger og kildehenvisninger sidst i bogen. I det hele taget vil
det være en god idé at se bogen som en lille appetitvækker i forhold til emnet Motiverende
undervisning, for den er ikke særlig teoretisk,
men til gengæld letlæselig, og den kommer med
gode eksempler og inspiration.
Måske er det ikke nyt, at man som underviser bør tage indre motivation og individuelle forskelle hos eleverne alvorligt, men det kan
man have tendens til at glemme i en tid, hvor
testning og karakterer fylder meget, og hvor

eleverne selv har meget fokus på at skulle præstere. Af samme grund kan man også vælge at
se denne bog som en lille reminder. En reminder om, hvor vigtigt det er at kende sine elever
godt, udnytte deres kompetencer og interesser
og tage højde for, at vi alle er og lærer forskelligt. Derfor appellerer Frans Ørsted Andersen
også til, at de æstetiske rammer i klasselokalet
gentænkes, så rummet understøtter, at der findes forskellige måder at lære på.
Ved endt læsning står det klart, at undervisere må skabe en modbevægelse til den eksisterende skolekultur. Vi kan som læsere og
undervisere vælge af tage denne udfordring
op og tilrettelægge vores undervisning, så den
støtter og fremelsker den indre motivation
hos eleverne.
Marie Christensen

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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anmeldelser

Sociologi NU

Af Lisbeth B. Knudsen m. fl., forlaget Sys
time, 211 sider, 148 kroner plus moms.
Gennem de seneste mange
år har vi fået præsenteret
talrige bøger om sociologi.
Og man kan uden problemer notere, at nogle er langt
bedre som undervisningsbøger end andre. Denne bog
hører imidlertid til blandt
de allerbedste – i sin kategori: en grundbog til
faget sociologi på A-niveau. Den vil dog også –
eventuelt i uddrag – uden problemer kunne
bruges på mange andre niveauer og i andre uddannelsessystemer.
Yderst forenklet definerer vi ofte sociologi som videnskaben om samfundet og menneskets relationer til det omgivende samfund
– både de sociale, kulturelle, politiske, økonomiske og værdimæssige strukturer. Med andre

ord handler sociologi om at forstå og forklare
alt fra småting i vores hverdagsliv til store begivenheder med globale konsekvenser.
De mange korte kapitler er alle skrevet i et
letlæseligt sprog og ledsages af talrige gode tabeller og figurer. Desuden er bragt en lang række velvalgte fotografier, hvoraf enkelte dog er
gengivet i temmelig uskarpe kopier. Dette burde en forlagskonsulent have rettet op på.
Blandt bogens mange andre gode kvaliteter
skal nævnes diverse skemaer, som for eksempel side 51 over forskellige typer interviews. Det
er klart, enkelt og yderst anvendeligt.
En anden, måske endnu mere vigtig kvalitet er et længere afsnit med præsentation af diverse teoretikere som blandt andet Durkheim,
Weber, Giddens, Beck, Bauman og Castells.
Kort og godt, men særdeles brugbart for vore
elever og kursister, som måske for første gang
møder disse koryfæer inden for sociologien.
Bogens beskedne omfang til trods kommer
forfattergruppen langt og grundigt omkring faget med følgende kapitler:

1. Sociologien som videnskab
2. Sociologiske forskningsmetoder
3. Identitet og etnicitet
4. Globalisering og risikosamfund
5. Uddannelse og arbejdsliv
6. Sundhed og sygdom
7. Køn
8. Lokale fællesskaber
9. Ungdom og ungdomskultur
10. Kultur og hverdagsliv
11. Medier
- Litteraturliste (meget, meget lang)
- godt stikordsregister
- uddybende billedliste.
En vældig god detalje er, at læseren efter
hvert kapitel får en kortfattet opsamling af det
netop læste stof i form af såkaldte ”kernebegreber”. Vi vil sikkert opleve, at vore elever og
studerende ofte vil nøjes med kun at læse disse sider. Det vil være en skam, for denne bog
fortjener bedre!
Bogen er blevet til i et tæt samarbejde mellem mange forskellige fagfolk over en længere

DESIGN &
ARKITEKTUR

Berlin er på mange måder førende, og det gælder
ikke mindst indenfor kunst og kultur. Der er en
stor og levende undergrund af talentfulde og
kreative kræfter, som det er interessant at opleve
på studieturen.
Arkitektur i Reichstag

Street ART Workshop

•

Lav din egen grafitti på Street Art Workshop

•

Leg Street Art bingo i området Kreuzberg

•

Oplev enestående arkitektur i Rigsdags kuplen

•

Helmut Hahns “Himlen over Berlin” på Potsdamer Platz

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

Street Art Bingo i Kreuzberg

Studierejser Berlin fra kr. 698,-

RING PÅ 8020 8870 - INFO@ALFATRAVEL.DK
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periode, og som sådan i sig selv et resultat af et
sociologisk eksperiment. Som altid ved sådanne projekter kan det være et problem at få fagfolk med hver deres individuelle baggrund, motiver og arbejdsformer til at arbejde om et samlet og ikke mindst sammenhængende produkt.
Det er nu lykkedes over al forventning med
10 bidragsydere, selvom man undervejs gennem bogen fornemmer en vis forskel i sproget
ikke mindst ved brug af faglige begreber. Her
burde forlaget have sørget for en kort præsentation af hver bidragsyders faglige baggrund.
Bogen kan også fås som iBog, hvilket giver
adgang til en lang række videoklip, talrige illustrationer, ordforklaringer, fokusspørgsmål,
undersøgelsesopgaver, diskussionsopgaver, tematekster og cases – alt i alt en fornem materialesamling.
Samlet set er dette en aldeles glimrende
grundbog til et ofte kompliceret stofområde.
Derfor bør alle undervisere have et eksemplar, ligesom elever og studerende bør have
adgang til den.
Bortset fra de nævnte svipsere bør forlaget
Systime atter roses for en fornem udgivelse.
Ole Fournais
Kultur og sundhed

Af Anita Jensen (red.), Forlaget Turbine
Akademisk, 390 sider, 299,95 kroner.
Er det sundt for mennesker
at have adgang til kunst og
kultur? Betyder det noget
for trivsel og velvære at
medvirke i skabende aktiviteter? Gør det en forskel,
om man selv har indflydelse på indholdet i de kunstneriske sammenhænge,

man bliver tilbudt?
Ovennævnte kunne være spørgsmål, som
denne bog diskuterer og konkluderer på. Af
alle de forskellige forståelser af og meninger
om kunst og kulturens betydning har ”sundhedsfarligt” vist heller aldrig været fremført
i forskning eller offentlig debat. Som nævnt i
bogen er det endda en del af FN’s Menneskeretserklæring af 1948, at ”Enhver har ret til
frit at deltage i samfundets kulturelle liv, til at
nyde kunst og …”.
At kreative aktiviteter kan skabe både glæde
og velvære, er en almen menneskelig erfaring.
Det gode argument for at gøre det til genstand
for forskning og udvikling fremføres på side 91
af overlæge Per Thorgaard, Aalborg Universitetshospital: ”Kunst og kulturs sammenhæng
med øvrige sundhedsfremmende indsatser er

et innovativt og ekspanderede samarbejdsfelt, som formidler ændringer og udfordringer i dagens samfund. Kunst og kulturs anerkendelse som supplement til øvrige sundhedsfremmende indsatser optræder i stigende grad
i samfundsdebatten og beskrives som en vigtig del af arbejdet med en bærekraftig og holdbar velfærd”.
Lidt mere mundret skriver Line Gebauer og Peter Vuust på side 109: ”I det seneste årti er der fundet solid biomedicinsk
og psykologisk evidens for musiks positive effekter i frihold til en række psykiatriske og somatiske lidelser samt for den generelle trivsel hos raske personer. Effekterne
skyldes musikkens evne til at påvirke et væld af
hjerneregioner specialiseret i auditiv processering, rytme og motorisk koordination, arousal-regulering, følelser og nydelse, samt kognitive funktioner.”
Antologien ”Kultur og sundhed” præsenterer en vifte af forskellige praksisser, bidrager til
vidensgrundlaget og diskursen i feltet og skaber inspiration til fremtidige, sundhedsfremmende tilbud i Danmark ved at afsøge muligheder i krydsfeltet mellem sundhed, trivsel og
kunst- og kulturaktiviteter”.
Således præsenterer forlaget Turbine selv
denne udgivelse. Citaterne er samtidig et sigende eksempel på sprog og fremstilling af temaer i bogen.
Efter en fyldig prolog af Uffe Juul-Jensen
danner en kortere introduktion overgang til
bogens første del. Her fokuserer otte forfattere på at udfolde ”forståelser, begreber, tilgange
og vidensgrundlag, der er i spil i det tværfaglige felt” (citat fra pressemeddelelse).
Forfatterne henvender sig til professionelle sundhedsarbejdere og andre læsere med en
pæn portion teoretisk, faglig ballast. Men bogen kan også anbefales den nysgerrige, seriøse ikke-fagprofessionelle interesserede. De
kan gå direkte til bogens anden del. Her koncentrerer forfatterne sig om at præsentere ”feltets praksis” fra ind- og udland. Her er en række topaktuelle og rimeligt tilgængelige eksempler, blandt andet:
• ”Erindringsdans og livets sange”, erfaringer fra demensforsorgen i Danmark
• ”Museer som forandringsaktør”
• ”Musik og kræft”. Om anvendelse af levende musik under kemoterapi.
Tredje og sidste del af ”Kultur og sundhed”
giver læseren indblik i emnets udvikling og status i Danmark og det øvrige Europa.
Hvert af bogens kapitel er indrammet af introduktion og litteraturliste.
Teksterne udgør en bred palet af teori og
praksis om et vedkommende emne i den aktu-

elle debat om sygdom, sundhed og behandling
i Vesteuropa. Under læsningen bliver det hurtigt klart, at emnet kultur og sundhed indeholder både menneskelig og politisk sprængstof.
Ingen af denne bogs forfattere virker belærende. Indholdet fremstår snarere som en åben invitation til at stifte bekendtskab med erfaringer og perspektiver på temaet ”kulturens betydning for vores sundhed”.
Al læsning foregår naturligvis efter personligt gemyt, men det kan anbefales at læse denne bog i bidder. Begynde med det mest interessante kapitel, bevæge sig efter behov mellem de
praktiske og de teoretiske kapitler og ind imellem eller til sidst bruge tid og tanker på både
personlige og faglige perspektiver.
Marianne Bindslev
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Hvor i Norden bander man mest, og hvor i Danmark pjækker
man mindst? Hvilken cykeltype er du – cykelengel eller cykeldjævel? På hvilken måde viser vores tatoveringer, hvem vi er?
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Og ville du tænde cigaretten for en gravid ryger?

Pjæk – og lidt mere er
til FVU trin
og er en Fdel
- for k3
ursiste
VU-læ
r med
sning
dansk
trin 3
som a
af Alfabetas FVU-serie:
ndetsp
rog
Kaffe – og lidt mere
og Løgn – og lidt mere.

Pjæk – og lidt mere er fyldt med interessante og sjove artikler.
Til alle artikler følger læsetekniske anvisninger, opfølgende

219,-

læseforståelsesspørgsmål og relevant ordforrådsarbejde. Som
forberedelse til den afsluttende trin-prøve afsluttes alle emner
med en diktat og en skriftlig opgave.

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

