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IPRAXIS-FORLØB TIL
GRUNDFAGET TEKNOLOGI
FIRE NYUDVIKLEDE FORLØB TIL BYGGE OG ANLÆG
Hvert forløb rummer en generel del og en case-del
I den generelle del er der indledningsvis fokus på at give eleverne forståelse
for, hvad faget teknologi går ud på. Derefter arbejder eleverne gruppevis
sammen om at udvikle og fremstille et produkt ud fra egen idéudvikling.
I forløbene kommer eleverne igennem disse faser:
• Udfordring
• Idéudvikling
• Fremstilling af produkt
• Test
• Evaluering
• Fremlæggelse (niveau F). Mundtlig prøve (niveau E).
Den enkelte B&A-faglærer kan vælge
at udskifte casene med sine egne,
men bibeholde hele den generelle
del. På den måde er iPraxis-forløbene
lette at gøre til ”sine egne”.
Alle ﬁre forløb indeholder en fyldig
lærervejledning i lærerboksen.
I den kan hentes god info.
Find forløbene på praxisOnline.dk

praxisonline.dk | praxis.dk

kort nyt

LO vil flytte
10. klasserne
De unge skal klædes bedre på til at vælge en
ungdomsuddannelse. Derfor skal 10. klasse flyttes fra folkeskolen og over i erhvervseller ungdomsskolerne, lyder et forslag fra
LO, som Politiken skriver om.
– Vi vil gerne vise unge, at man ikke ender i en blindgyde ved at tage en erhvervsuddannelse frem for gymnasiet, siger LO’s
næstformand Ejner K. Holst til avisen. Det
skal stadig være op til den enkelte kommune at tilrettelægge 10.-klasse-tilbuddet - det
skal bare ikke være i folkeskoleregi, lyder
det. Navnet bør også ændres, så det i højere
grad giver et signal om, at dette 10. år ikke er
afslutningen på folkeskolen, men starten på
en ungdomsuddannelse. Forslaget bliver vel
modtaget af Venstre, SF og til dels Socialdemokratiet. Derimod mener Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti, at det er for voldsomt at rykke 10. klasse væk fra folkeskolen.

41%

Af de unge under 21 år har brug for
hjælp til digitale selvbetjeningsløsninger til det offentlige – selv om de i øvrigt føler sig godt rustet til at bruge internettet. Det viser den nye publikation ”It-anvendelse i befolkningen 2017”
fra Danmarks Statistik. Flere end ni ud
af ti af de unge mellem 15-20 år oplyser, at de er på internettet flere gange
dagligt og synes, at de har it-færdigheder i orden. Men alligevel føler de sig
fortabt i forhold til at bruge de digitale
selvbetjeningssystemer. Dermed ligger de på niveau med de ældre på mellem 65-89 år. Blandt resten af befolkningen har kun 18 procent nogle gange behov for hjælp.

Af Inge Gleerup og Dorthe Plechinger

Tillidsrepræsentant
får pris
Tillidsrepræsentant Maria Bjørn fra VUC Lyngby blev klappet op på
scenen af cirka 250 tillidsrepræsentanter på Uddannelsesforbundets repræsentantskabsmøde i Svendborg den 23. maj. Hun modtog
en særlig pris for sit virke på Twitter.
- Maria får prisen for sit enormt engagerede og kompetente arbejde på de sociale medier. Du har i den grad knækket koden til,
hvordan man bruger de sociale medier til
at få budskabet igennem og komme i kontakt med de rigtige folk, lød det fra Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, som havde æren
af at overrække Maria Bjørn prisen på 10.000 kroner.

360 graders eftersyn af produktionsskole
Esbjerg Forberedende Erhvervsskole har måttet notere et millionunderskud, og der er
anklager fremme om videoovervågning af personale, verbale overfald mod og sygemeldinger blandt de ansatte. Uddannelsesforbundet har også bedt Arbejdstilsynet om at
se på det psykiske arbejdsmiljø på skolen. En nytiltrådt bestyrelse har derfor besluttet at granske forholdene på skolen, skriver JydskeVestkysten.
- Vi har fået os en brat opvågnen. Vi tager det meget alvorligt, og vi har besluttet, at vi
nu sætter os for bordenden og hurtigst muligt går i gang med et 360 graders eftersyn af
økonomi, kvalitet og arbejdsmiljø, siger bestyrelsesformand Britta Bendix (V) til avisen.
Skolens forstander er blevet sygemeldt.

44.000 arbejdsgivere får ekstraregning
I har ikke levet op til trepartsaftalen og taget tilstrækkeligt med lærlinge. Derfor skal
I betale cirka 27.000 kroner per manglende lærling.
Nogenlunde sådan lyder beskeden ifølge Jyllands-Posten fra AUB – Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag – til nogle af de omkring 63.000 arbejdsgivere, der er omfattet
af trepartsaftalen. Erhvervsuddannelseschef i Dansk Industri, Lone Folmer Berthelsen, skruer bissen på og understreger i avisen, at virksomhederne har et uddannelsesansvar at leve op til. To tredjedele af uddannelsen foregår typisk i virksomhederne, så
de ”er selv en del af løsningen, hvis de mangler faglært arbejdskraft”, siger hun.
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mener:

En ny regnemaskine, tak!
i skattelettelser er en samfundsmæssig god forretning. En krone investeret i
uddannelse - tjah... den er brugt. Det er konklusionen, hvis man konsulterer de regnemodeller, der har
været anvendt i dansk politik siden 2002. Men det
bliver det jo ikke mere rigtigt af. Og det kan kun gå
for langsomt med at få ændret de beregningsforudsætninger, der ligger i modellerne.
Ministeriernes regnemodeller er enormt lukkede.
Det kræver viden at lukke dem op. Og det kræver solid forskning at få dem ændret. Derfor gav Uddannelsesforbundet på kongressen i 2017 en pris til Ph.d.stipendiat Niels Fuglsang fra Copenhagen Business School for hans forskning i disse regnemodeller, og derfor afholder Uddannelsesforbundet sammen med CEVEA et arrangement om regnemodeller på årets Folkemøde.
Vi skal have ændret regnemodellerne, så de medtager de såkaldte dynamiske effekter af investeringer i uddannelse og andre offentlige opgaver på lige
fod med skattelettelser og ”hårde” reformer. Det gør
man ikke fra den ene dag til den anden. Sidste år blev
der på SF’s foranledning afsat 12 millioner kroner til
forskning i regnemodellerne – helt utilstrækkeligt,
men dog en start. Og i dette forår har flere politiske
partier meldt ud, at der skal ske ændringer.
Det er logik for perlehøns, at det giver et rigtigt
godt afkast at investere i uddannelse. Det giver også
sig selv, at
•h
 vis man øger elevtallet i klasserne, så falder
lærer-elevkontakten, og eleverne lærer mindre
• hvis lærerne ikke forbereder sig, så falder kvaliteten og elevernes udbytte af undervisningen
• hvis betingelserne for at tage uddannelse som
voksen forringes, så falder deltagelsen.
Og sådan kunne man blive ved.
Derfor er der ingen tvivl om, at det er en god samfundsmæssig forretning at sørge for, at uddannelserne
En krone investeret

Hanne
Pontoppidan,
formand for
Uddannelsesforbundet

har tilstrækkelige ressourcer. Alligevel barberer politikerne i Folketinget hvert år uddannelsesinstitutionernes budgetter uden at reflektere over, hvad det
betyder for kvaliteten og det samfundsmæssige udbytte af undervisningen.
Problemet er, at man på Christiansborg læner sig
alt for meget op ad regnemodellerne og lægger sund
fornuft til side, når der træffes beslutninger. Regnemodellerne forudsiger afkast af investeringer i skat
og andre ”hårde” områder, mens afkast af investeringer i offentlig velfærd ikke indgår. Derfor kan man
nå frem til, at skattelettelser øger arbejdsudbuddet
og er en samfundsmæssig god investering, mens
det er tæt på spild af penge at undervise eksempelvis indvandrere.
Ser vi på netop Danskuddannelse til indvandrere,
bliver det meget tydeligt, hvad der sker. De facto vil
virksomhederne ikke ansætte indvandrere, der ikke
kan et nogenlunde godt dansk. Indvandrere kan ikke
tage den efteruddannelse, der er nødvendig for at fastholde et job, og de kan ikke støtte børnenes skolegang
og dermed integration, hvis ikke de kan dansk. Så
det gør faktisk en kæmpe forskel for arbejdsudbuddet og for integrationen – og dermed for dansk økonomi – om indvandrere lærer dansk eller ej. Alligevel spares der hele tiden massivt på undervisningen
i dansk som andet sprog.
Det er helt afgørende, at vi får en politisk beslutning om at få ændret regnemodellerne i ministerierne. Herefter skal der sættes ind med forskning. Vi
skal have afdækket, hvad vi allerede ved om de økonomiske effekter af en velfungerende offentlig sektor, og vi skal have investeret i forskning, så videnshullerne kan fyldes ud. Og som sagt: Det her kan kun
gå for langsomt.
Jeg ønsker alle en dejlig sommer – med eller uden
regnemodeller.
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		 Midt i Nadja Holms forældreorlov fik hun et opkald fra sin
		 arbejdsplads. Der var ikke noget job til hende, når hun skulle
		 tilbage. Hun fik 345.000 kroner i erstatning, men vil
		 egentlig bare have en mere anstændig behandling og lægge
		
sagen bag sig. Skolen har dog anket dommen.
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Der ER stadig skævhed i lønnen mellem mænd og kvinder i
Danmark. Og det mønster ser ud til at fortsætte. Køns- og
arbejdslivsforsker Jo Krøjer fra RUC giver nogle af
forklaringerne på hvorfor – i relation til OK18.

15		 Hvor brænder det på hos jer med arbejdsmiljøet?

		 Det ser rigtigt sort ud på arbejdsmiljøområdet, når man ser på
		 de gennemsnitstal, som FTF’s rapport PSYK17 viser. Men kan
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Connie Bertelsen fra Vejle leder projektet Morfar m/k. Her
kobler hun med succes unge, der har brug for kærlig støtte, og
ældre mænd og kvinder, der har tid og overskud til at give den.
Én af de unge er Mazloum Mustafa.
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Hvem er de, og hvad står de cirka 1.250 handelsskolelærere
medlemmer af Uddannelsesforbundet for. Det giver blandt
andre lærer i radioelektronik og TR Niels Henning Hansen et
bud på her. Han håber, at man – også – stadig kan bevare den
merkantile ånd ved sammenlægningen.

30		 Huskunstner i en sen alder

		
		
		
		

Tidligere faglærer Niels Jongdahl måtte skifte spor, da han
fik en blodprop i hjertet for 12 år siden. Nu bruger han sit fag og
sin passion for dekorationsmaleri til at udsmykke sin arbejdsplads – Svendborg Erhvervsskole.

Forsidefoto: Kaare Smith

Fyret under
barsel
Midt i Nadja Holms forældreorlov fik hun et
opkald fra sin arbejdsplads. Der var ikke noget
job til hende, når hun skulle tilbage. Hun fik
345.000 kroner i erstatning, men vil egentlig bare
have en mere anstændig behandling og lægge
sagen bag sig. Skolen har dog anket dommen.

ter var for svækket til selv at kunne spise,
umiddelbart efter at hun var blevet født.
Så hun var indlagt på hospitalet i 13 dage
og fik modermælk igennem en sonde.
Dertil kom, at Nadja Holms søn, der
lige var blevet to år, fik konstateret en
immunforsvarssygdom, stort set samtidig med fyringen.

A f An d r e a s An t o n i L u n d / F oto : Ann e M e t t e W e l l i n g

Skolen stoppede lønnen

6

Det var skolens uddannelsesleder. Han
havde en kedelig nyhed, sagde han. Der var en afskedigelse på
vej i hendes e-Boks.
Opkaldet varede højest et par minutter. Men da Nadja Holm
havde lagt på, var hun fra det ene øjeblik til det andet gået fra at
have et fast arbejde til at være arbejdsløs. For første gang i sit liv.
Mens hun var på forældreorlov med sin seks måneder gamle datter.
Den første tanke, der gik igennem hendes hoved, var, at det
ikke kunne være rigtigt.
- Jeg var helt lamslået. Jeg havde godt nok hørt, at der var afskedigelser på vej på skolen. Men jeg troede, at det ville gå udenom
mig. At jeg var fredet, fordi jeg var på barsel, gengiver Nadja Holm.
Telefonen ringede.

En sårbar periode

Oprindeligt er Nadja Holm udlært som bager. Seks år forud for
fyringen var hun begyndt som lærer i madlavningsfag ved Uddannelsescenter Holstebro, efter at hun var blevet opfordret til
at søge stillingen. Hun havde kørt tre timer hver vej for at komme
på job. Men nu var hendes og hendes lille families fremtid med
ét blevet usikker.
- Der var rigtig mange spørgsmål. Det var, som om hele forsørgelsesgrundlaget var hevet væk under benene på mig og min
familie, fortæller Nadja Holm.
Det var i forvejen en sårbar periode i hendes liv. Hendes dat-
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I starten af januar 2016 – blot et par måneder efter opkaldet fra uddannelseslederen – stoppede skolen udbetalingen af
Nadja Holms løn, selv om hun havde ret
til fem måneders opsigelse med fuld løn.
- Jeg fik jo bare barselsdagpenge i stedet, fik jeg at vide, erindrer den dengang
32-årige mor til to, der understreger, at hun
tog kontakt til skolens lønafdeling for at få
rettet op på fejlen – uden held.
Seks dage senere lå der – til Nadja
Holms store overraskelse – en ny mail
fra Uddannelsescenter Holstebro i hendes e-Boks. Her stod, at skolen nu gerne
ville give hende stillingen tilbage. En kollega havde netop sagt op.
Det tilbud afslog Nadja Holm dog uden
megen betænkning.
- Jeg følte mig så hårdt trådt på, at
jeg havde mistet tilliden til dem, forklarer hun.
Uddannelsescenter Holstebro havde
et underskud på knap to millioner kroner
som følge af et fald i elever og kursister.
Året efter ventede skolen et underskud
på omkring ti millioner kroner, hvorfor

Mister man sit job, mens man er på barsel, er det ikke kun en selv, det går ud over. Også den nyfødtes
og resten af familiens fremtid bliver med ét langt mere usikker. Og det på et tidspunkt af ens liv, hvor
man i forvejen måske har allerflest bekymringer for fremtiden.

den valgte at fyre syv af de 42 medarbejdere i afdelingen Fødevarer & Ernæring.
Ifølge skolens ledelse havde fyringspilen peget på Nadja Holm, fordi hun blev
vurderet til at have de færreste kompetencer og kvalifikationer.
- Så vidste jeg jo godt, hvem der stod
yderst på planken, næste gang skibet vibrerede. Det havde jeg på ingen måder
lyst til at komme tilbage til, pointerer
Nadja Holm.
Kæmper stadig med skolen

Særligt måden skolens ledelse kommunikerede med hende på, er faldet hende
for brystet.
- Det havde nok været noget andet,
hvis de havde ringet til mig og sagt, at de
gerne ville genansætte mig. Men i stedet
fik jeg en mail i min e-Boks med et doku-

ment, jeg skulle printe ud, sætte kryds ved
om jeg ville have jobbet igen og sende retur. Det kan ikke blive meget mere upersonligt. Det virkede som om, det kun var
for at holde skindet på næsen, at de tilbød
mig jobbet igen, forklarer Nadja Holm.
I april 2018 kendte Retten i Holstebro,
at Uddannelsescenter Holstebro skal betale Nadja Holm 345.000 kroner svarende
til ni måneders løn, fordi skolen ikke har
været i stand til at påvise, at den ikke fyrede Nadja Holm, fordi hun var på barsel.
Skolens ledelse har imidlertid valgt at
anke afgørelsen til landsretten.
- Det har jeg det rigtig svært med, fordi
jeg har brug for at få lagt låg på. Jeg har
brug for at få bekræftet, at jeg har ret i, at
det ikke var okay. Jeg har det faktisk lidt
svært ved at komme helt videre, så længe
sagen kører, fortæller Nadja Holm.

Hele forløbet har givet selvtilliden et
knæk i forhold til andre job.
- Det havde gjort en forskel, hvis de
havde kunnet finde ud af at snakke med
mig om tingene frem for at være så upersonlige, forklarer hun.
Hos Uddannelsesforbundet, der kører
sagen for Nadja Holm, er man uforstående
over for, at Holstebro Uddannelsescenter
ikke anerkender dommen fra byretten.
- Desværre viser denne sag nødvendigheden af en særlig beskyttelse af børneforældre på arbejdsmarkedet. De skal ikke
løbe en særlig risiko for at blive afskediget, og de skal behandles ordentligt. Det
koster, når man ikke følger de gældende
regler. Det må Holstebro Uddannelsescenter forstå, slår lederen af forhandlingsenheden i Uddannelsesforbundet,
Jens Dam, fast. •
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Vicedirektør:

Afskedigelsen
er kørt
efter bogen
Vicedirektør og chef for erhvervs
uddannelser ved Uddannelses
center Holstebro Jens Knudsen
synes, at fyringen af Nadja Holm
er kørt efter bogen.
A f An d r e a s An t o n i L u n d

Hvorfor stoppede I udbetalingen af Nadja
Holms løn, inden opsigelsesperioden var
udløbet?
– Fordi hun var på forældreorlov. I det øjeblik hun opdagede, at hendes løn var stoppet, ville jeg som medarbejder enten have
taget kontakt til min tillidsrepræsentant
eller skolen. Så havde vi talt om det ad den
vej. Det gjorde hun ikke.
Nadja Holm oplevede det som en meget
upersonlig måde, hun blev afskediget på
og siden igen fik tilbudt sin gamle stilling
på med en mail i e-Boks. Kan du forstå det?
– Sagen er kørt lige efter de retningslinjer, vi har for almindelige opsigelser. Jeg
er helt overbevist om, at afdelingslederen
først har forsøgt at kontakte hende telefonisk for at tilbyde hende jobbet igen, da vi
fik en opsigelse fra en af de øvrige medarbejdere, men bare ikke har kunnet få fat i
hende. Og så er mailen blev sendt af sted.

8
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Er du enig i, at man rent principielt skal være særligt
beskyttet som medarbejder før, under og efter en barsel?
– Nej, det er jeg ikke. Man vil selvfølgelig gerne beskytte de medarbejdere, man har, og gerne fastholde
dem. Men vi var på vej til et underskud på ti millioner og måtte skære nogle stillinger væk. Så vi var
nødt til at træffe et valg. Og det valg blev truffet nøgternt på baggrund af, hvem der kunne løfte de konkrete arbejdsopgaver i fremtiden, og her var Nadja
Holm den medarbejder med de kvalifikationer, der
bedst kunne undværes.
Hvorfor har I valgt at anke sagen til landsretten?
– Vi synes, dommen i byretten er mangelfuld. Der er
slet ikke taget højde for, at vi ikke er gået efter en pure
frifindelse. Vi gik efter en nedsat kompensation. Vi er
indstillet på at betale Nadja Holm det, der svarer til
minimum fem måneders løn for fire måneders opsigelse og en måneds fratrædelsesgodtgørelse. Det er
ikke for at trække sagen i langdrag.
For Nadja Holm handler det ikke om kroner og ører,
men om at lægge sagen bag sig. Hvad tænker du om det?
– Hun skal behandles ordentligt. Det skal alle medarbejdere. Men hvis det ikke handler om kroner og ører,
så undrer det mig, at Nadja Holm og hendes advokat
ikke tog imod deres eget tilbud om et mæglingsmøde,
inden sagen kom for byretten. Det møde afslog de selv.
Men uanset hvor godt man forbereder sig på at afskedige en medarbejder, vil medarbejderen føle, at der er
nogle ting, som ikke er retfærdige. I forhold til selve opsigelsesprocessen har jeg dog god samvittighed. Som
leder er jeg nødt til at træffe et valg. Men uanset hvem
det var gået ud over, er jeg da træt af det. •

NYT TIL DANSKUNDERVISNINGEN
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Den Fælles Europæiske
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Synope

tenøgle. Også den kan

af Lisbet Thorborg & Mayanna J. Riis
Fortsættelse til ’På vej til dansk’
og ’Videre mod dansk’
En grundbog til undervisningen på DU3
modul 3 (niveau: midtvejs mellem A2 og B1).
Bogen fortsætter, hvor ’Videre mod dansk’
slipper, og sproget udvides, nuanceres og
videreudvikles trin for trin.

MIDTVEJS TIL DANSK – trin for trin
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en fokus på kendskab
ltur. Bogen indeholder
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Midtvejs til dansk – trin for trin

Lisbet Thorborg & Mayanna J. Riis

or trin

I bogen arbejdes med kulturmødet, højskole
og foreningsliv, arbejdspladskultur, smalltalk,
arbejdsmarked og jobsøgning.
Lisbet Thorborg
Mayanna J. Riis

•

Stort fokus på mundtlig kommunikation,
diskussion og argumentation
• Også funktionelle dialoger i hverdagen
• Praktisk udtaletræning
• Integreret grammatik
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august
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• Lydfiler til lytte- og udtaletræning
• Rettenøgle til selvstændigt arbejde
Forlaget Synope

• Repetitionskort
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Af Dorthe Plechinger
I l l u s t r at i o n : L o u i s e T h r a n e J e n s e n

Når arbejdet
bærer uligelønnen i sig selv
Står du ansigt til ansigt med eleven eller kursisten, udløser
arbejdsopgaven sjældent samme løntillæg, som hvis du løser
mere administrative opgaver. Da kvinder ansat på offentlige
arbejdspladser ofte påtager sig kontakten til borgerne, kan det
skabe løn-skævhed mellem kønnene. Og kvinder får fortsat
mindre i løn end mænd, siger køns- og arbejdslivsforsker.
Ved OK18-forhandlingerne skete der

mindst tre ting, der direkte eller indirekte
handlede om ligeløn. Dels blev det igen
slået fast, at det private arbejdsmarked,
hvor mændene i højere grad er ansat, skal
være lønførende. Dels fik kvindefagsorganisationerne gjort opmærksom på, at
der er et løngab på deres område. Og endelig fik innovationsminister Sofie Løhde
ikke sit oplæg igennem om, at en markant
større del af lønnen skal forhandles gennem lokale puljer, hvilket alt andet lige
med stor sandsynlighed ville have udvide gabet mellem mænd og kvinders løn
i det offentlige.
Det påpeger køns- og arbejdslivsforsker Jo Krøjer, der er leder af Sociale Interventionsstudier på RUC.
– Der er to typer af uligeløn, som stadig gør sig rigtig meget gældende på det
danske arbejdsmarked. Dels på grund af
kønsarbejdsdelingen, hvor mænd og kvinder med samme uddannelsesniveau og
ansvar er ansat i forskellig stillingskate-
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gorier og inden for forskellige fag. De tjener meget forskelligt –
og altid i mændenes favør, selv om de laver noget, der egentlig
godt kan sammenlignes. Dels virker loven om ligeløn ganske enkelt ikke, når det gælder den decentrale løn. Det skyldes, at den
decentrale løndannelse altid er individuel, og når man uddeler disse tillæg, så sætter man sig ned og vurderer den enkelte:
– Og der kan man bare se, at der er en meget udpræget tendens til, at mænd får tillæg, og kvinder ikke gør i lige så høj grad,
siger Jo Krøjer.
Ulige løn er en politisk beslutning

Vi har selvfølgelig samme mulighed for at vælge den uddannelse
og det job, vi derfor får. Men ingen vælger ud i et ”tomt rum”,
understreger Jo Krøjer. Kvinder vælger typisk en uddannelse,
som de kan spejle sig og se sig selv i – og det fører til kvindearbejdspladser inden for det offentlige, mens mænd typisk vælger uddannelse, der fører til arbejde i det private:
– Og politisk har man besluttet, at det private arbejdsmarked, hvor mændene er, skal være lønførende. Det blev ligesom
genbekræftet ved OK-forhandlingerne denne gang: Man afskaffede ganske vist privatlønsværnet, men reguleringsordningen
institutionaliserede jo, at det er det private, der er lønførende,
og at det offentlige, hvor kvinderne er ansat, reguleres i takt
med – men på et lavere niveau. Det vil sige, at man på øverste

politiske niveau i Danmark – i regeringen, KL og regionerne –
har besluttet, at det område, hvor mænd er beskæftiget, er dér,
man tjener mest, siger hun, men påpeger, at det ved OK-forløbet
denne gang faktisk lykkedes at få sat ulige løn på dagsordenen:
– Der var en række af kvindefagenes organisationer, som
helt eksplicit sagde, at der er et lønefterslæb på deres områder,
at de simpelthen ligger for lavt i lønniveau i forhold til det ansvar, den uddannelseslængde og den kompetence, de har. Så der
er en form for politisk momentum til at få gjort noget ved det.
Løn er løn

Hvad siger du til argumentet under OK-forhandlingerne om,
at man måske ikke er lønførende inden for det offentlige, men at
man så har mange andre gode vilkår, der vel også skal tælles med?
– Jamen, løn er jo løn, og løn betyder faktisk ret meget. Helt
i udgangspunktet er årsagen til, at det offentlige lønniveau er
lavere, at der i gamle dage – før 80’erne – i alt overvejende grad
var en meget stor jobsikkerhed her. Det skulle den høje løn i det
private ligesom kompensere for. Men det findes ikke længere.
Det er historie. Der er ingen jobsikkerhed i det offentlige mere.
Så det argument er for længst væk.
– Og grunden til, at den arbejdsgiverbetalte frokostpause
blev så stor en anstødssten denne gang, var, at det blev synligt,
at den i meget høj grad dækker over nogle arbejdsvilkår i det of-

fentlige, som ikke er attraktive. De handler om, at man kan få lov at spise sin klapsammenmad med leverpostej på vej fra det
ene møde til det andet – hvis man lige har
eller får tid til det i forhold til arbejdsgiverens tilrettelæggelse af arbejdsdagen.
Den anden ting er, at mange af de steder
i det private, hvor der er en arbejdsgiverbetalt frokostpause, er det jo helt reelt et
gode, hvor der også stilles meget attraktive kantineforhold med sund og billig
mad for de ansatte til rådighed. Det findes slet ikke i det offentlige. Der er ganske
vist kantiner nogle steder, men det er dyr
mad, der ikke er støttet af arbejdsgiveren.
– Så man kan sige, at der er forskellige arbejdsvilkår i det private og offentlige, men at det er meget, meget vanskeligt at sige, at det ene er bedre end det andet. De er ret forskellige.
Mændene taler sig selv op

Ved OK18 kom innovationsminister Sofie Løhde ikke igennem med sit krav om,
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vigtigt. I udgangspunktet har mænd lettere ved at blive opfattet
som fagligt kompetente ansatte.

”

Jo tættere på brugerne – des lavere løn

Man kan sige, at der er forskellige
arbejdsvilkår i det private og offentlige,
men at det er meget, meget vanskeligt at
sige, at det ene er bedre end det andet.
De er ret forskellige.
Jo Krøjer, leder af Sociale Interventionsstudier på RUC

Se mere
om Jo Krøjers forskning her:
forskning.ruc.dk/da/
persons/jokr/publications/
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at de lokale puljer skulle gøres markant
større og udgøre en langt større del af
lønnen. Det ville med stor sandsynlighed også have givet et endnu større baghjul rent lønmæssigt til kvinderne. For
mænd får bare i højere grad andel af de
decentrale lønmidler, forklarer Jo Krøjer ud fra sin forskning.
Er det så kriterierne, der er noget galt
med, eller er mænd bare bedre til at forhandle?
– Der er meget stor forskel på, hvordan
decentral lønforhandling foregår. I det offentlige forhandles den med tillidsrepræsentanten, så der kan man ikke bare sige,
at mændene er bedre til at forhandle til
sig selv. I det private er der ingen direkte
undersøgelser af det. Det er et ekstremt
fortroligt område, og arbejdsgiverne er
grundlæggende interesseret i at holde
lønforhandlingerne lukkede. Men nogle
undersøgelser indikerer, at det kan være
en del af forklaringen på lønforskellene:
Mænd er blandt andet bedre til at tage sig
taletid, og det kan helt grundlæggende
have fordele i en lønforhandling at fremføre sine argumenter så meget som muligt, forklarer hun.
– Men det, vi ved, er, at flere undersøgelser dokumenterer, at der er en forskel
på, hvordan kvinder og mænds faglighed
og faglige kvalifikationer og kompetencer vurderes. Der er en
klar tendens til, at mænd,
der kan noget, har lettere
end kvinder ved at få det vurderet som noget, der er fagligt

uddannelsesbladet 04 / 2018

Helt grundlæggende er tendensen dog inden for alle områder, at
jo mere borger- og brugernær kontakt, der er i en arbejdsopgave,
jo lavere bliver den vurderet. Og jo mere man bevæger sig væk fra
den direkte bruger- eller borgernære kontakt, des højere vurderes opgaven – hvilket er ret paradoksalt inden for især det offentlige, hvor det jo i dén grad er meget, meget vigtigt, hvad der foregår her, påpeger Jo Krøjer:
– På underviserområdet vil det ofte betyde, at det med at stå
foran et hold eller en klasse og undervise vurderes til at være fagligt mindre krævende end en opgave, som måske handler om at
lave et eller andet fagligt udviklingsprojekt.
– Og generelt er det sådan, at kvinder føler en større forpligtelse til at påtage sig de opgaver, der ikke scorer så højt i det faglige og i kompetencehierarkiet, men ofte er det klister, der får en
organisation til at hænge sammen og gør, at man kan udføre kerneopgaverne. Det stiller som udgangspunkt mænd bedre i forhold til den decentrale løndannelse. Den belønner ofte det, som
bliver betragtet som noget lidt ekstra – lidt ud over det sædvanlige. Så det er den kønsarbejdsdeling, der altid sker på en arbejdsplads, selv om man er ansat til det samme, som også er årsag til
den kønsskæve løn mellem mænd og kvinder.
Oveni er der på uddannelsesområdet særlige fagligheder, som
vurderes til at være ”finere” og mere krævende. Det er typisk dem,
der også er mandefag. Man kan ikke sige noget om, hvorvidt det er
hønen eller ægget – altså, om det bliver vurderet højere, fordi det er
mandefag, eller om det bliver vurderet højere af en anden grund,
og så vælger mænd det, fordi det bliver vurderet højere, siger hun:
– Men det er helt klassisk de tekniske og naturvidenskabelige og de matematiske fag, der vurderes til at kræve mere kompetence og er mere belønningsværdigt. Derimod bliver sprogfag og kulturfag vurderet til at være mindre fagligt krævende, og
derfor vil det også mindre indlysende retfærdiggøre, at man får
et særligt løntillæg.
Hvad kan man gøre for at ændre på det?

– Hvordan forskellige arbejdsområder og -funktioner bliver vurderet, er ikke noget, kvinder selv bestemmer. De kan ikke ”bare”
gøre noget ved det. Det er i høj grad ledelsen, der bestemmer, og
det kræver en målrettet indsats, og at man er i stand til at gennemtjekke den indsats eller det mål, man har. Det er på et organisatorisk niveau, det skal ændres, forklarer Jo Krøjer, men understreger, at når det gælder den decentrale løndannelse, er det
på institutionsniveau, der skal en ændring til:
– Det er decentralt, men i meget høj grad noget, som de faglige
organisationer kunne hjælpe til med, hvis de ville adressere det
og klæde deres tillidsvalgte på.
– Det, vi ved rent forskningsmæssigt, der bedst modvirker eller indsnævrer et løngab, er transparens i løndannelsen: Offentlig
løn, offentlige lønkriterier, altså så meget offentlighed som overhovedet muligt, siger Jo Krøjer. •

Regnemodeller og psykisk
arbejdsmiljø til debat

A f In g e G l e e r u p

Ud over debatter om udviklingen på de skoleformer, hvor
medlemmerne arbejder, er Uddannelsesforbundet på årets
folkemøde med til sætte fokus på, hvor troværdige Finansmi
nisteriets regnemodeller er. Der også debat om arbejdsmiljøet
på uddannelsessteder med blandt andet Svend Brinkmann.
fra Copenhagen Business School fik på Uddannelsesforbundets kongres i 2017 en pris for sin
forskning i Finansministeriets regnemetoder og -modeller. Hans pointe er, at de i
dag ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn
til effekten af for eksempel uddannelse. Efter kongressen har Uddannelsesforbundet
ønsket at fortsætte denne diskussion. Det
sker blandt andet med en debat på Folkemødet mellem Niels Fuglsang, Mogens Lykketoft, analysechefen i Cepos og Uddannelsesforbundets formand på Folkemødet.
Uddannelsesforbundet deltager i ni arrangementer på Folkemødet. Mange af dem
handler om at skabe opmærksomhed om de
Forsker Niels Fuglsang

skoleformer, hvor medlemmer arbejder, og
kvaliteten i dem. Et par af arrangementerne
handler også mere konkret om arbejdsforholdene for Uddannelsesforbundets medlemmer. Det gælder for eksempel et arrangement om psykisk arbejdsmiljø. Her har
forbundet i samarbejde med Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og
Offentlig Administration fået professor
Svend Brinkmann til at diskutere lærernes arbejdsmiljø med Lene Tanggaard, som
er professor i pædagogisk psykologi, samt
forsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Malene Friis Andersen. Diskussionen live-streames på Facebook. Se linket i næste spalte. •

Mød Uddannelsesforbundet
på Folkemødet
Torsdag den 14. juni

Kl. 14.30-15.30 Hvordan bliver efteruddannelse en fælles succes?
Kl. 16.00-17.00 Hvorfor skal det gå så hurtigt i uddannelsessystemet?
Kl. 15.00-16.00 Når unge skaber kulturen,
øges værdien i FGU.

Fredag den 15. juni

Kl. 13.30-14.15 Fem bud på kvalitet i STU’en
Kl. 13.30-14.30 Hvordan får vi fart på efterog videreuddannelse?
Kl. 16.30 -17.30 Psykisk arbejdsmiljø med
Brinkmann, Friis og Tanggaard (se tekst)
Debatten kan følges live på Facebook på
www.facebook.com/arbejdsmiljo

Lørdag den 16. juni

Kl. 10.30-12.35 Stol på min faglige dømmekraft i en tid med test og målinger
Kl. 15.00-15.45 Hvordan får vi en stærk forberedende grunduddannelse?
Kl. 15.00-16.00 Er Finansministeriets regnemodeller troværdige? (se tekst)
Du kan læse mere om de enkelte arrangementer på www.uddannelsesforbundet.dk/
medlemmer/arrangementer

Masteruddannelser
ORGANISATIONSPSYKOLOGI
MPO var et perfekt studium for mig,
fordi der er en stringent kobling mellem
den teoretiske platform og den oplevelsesbaserede læring.
Steen Georg Brandt, Administrationschef
Kemisk, Institut, Københavns Universitet

UDDANNELSE OG LÆRING
Jeg har gennem masteruddannelsen fået stor
indsigt i menneskers socialisations- og læreprocesser, set i relation til samfundet og dets
ændringer gennem tiden.
Lena Wessing Michelsen, Fysioterapeut Klinisk
Underviser i Fysioterapi

PROJEKT- OG FORANDRINGSLEDELSE
Min personlige indgang til ledelse på højskolen er derfor blevet positivt udfordret, og jeg
er således blevet en væsentlig bedre og langt
mere refleksiv leder.
Jasper Gramkow Mortensen, Forstander, Oure
Højskole

ORGANISATIONSPSYKOLOGI
ruc.dk/mpo

SUNDHEDSFREMME
Master i Sundhedsfremme gav
mig forståelse for kvalitativ forskning i sammenhæng med min
kvantitative baggrund. Dørene er
blevet åbnet for et nyt fokus i mit
arbejdsliv - med forskning som
mulighed.
Morten Johansen, Fysioterapeut,
Slagelse Sygehus

TURISTFØRERUDDANNELSEN
MED DIPLOM
Uddannelsens indhold og netværk
passer mig perfekt fordi jeg med
ny insiderviden om Danmark
også kan genbruge både min
faglige viden.
Christine Stokkebye, lærer i ernæring
& sundhed samt Guide i Bruxelles
- pendler hver 3. weekend.

SUNDHEDSFREMME
ruc.dk/msf

UDDANNELSE OG LÆRING

TURISTFØRERUDDANNELSEN MED DIPLOM

ruc.dk/mul

ruc.dk/turist

ANSØGNINGSFRIST 15. JUNI 2018

PROJEKT- OG FORANDRINGSLEDELSE
ruc.dk/mpf

ANSØGNINGSFRIST 1. JUNI 2018,
fortsat ledige pladser

KUNNE EN MASTERUDDANNELSE
VÆRE NOGET FOR DIG ?

ruc.dk/videreuddannelse
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NU KOMMER EFTERFØLGEREN TIL

DIREKTE DANSK

Ønsker du en undervisning med maksimal aktiv
kursistdeltagelse, stejl indlæringsprogression

ALFABETA

og høj korrekthed af både udtale og syntaks, er
Direkte Dansk 1 og 2 et ekstraordinært godt bud
på et undervisningsmateriale, som gør det nemmere for dig at sikre både kvalitet og effektivitet
i klasserummet.
xxxx

Med Direkte Dansk indlærer kursisterne de nødvendige højfrekvente autentiske talehandlinger,
som de bruges på arbejdspladsen og i andre
sammenhænge, hvor der tales dansk.
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Direkte Dansk 1 og 2
er for de højtuddannede
kursister på
Danskuddannelse
3 modul 1 og 2.

Ea Gullan Kerr

ISBN: 978-87-xxx-xxxx-x

www.alfabetaforlag.dk

239,-

k 1: kapitel 1-10
Direkte Dans
11-20
k 2: kapitel
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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

Arbejdsmiljøet:

Hvor brænder
det på hos jer?
Mere end halvdelen af Uddannelsesforbundets
medlemmer – 54,2 procent – har følt sig stresset
inden for de seneste to uger, fremgår det af FTF’s nye
arbejdsmiljøundersøgelse PSYK17. De vånder sig
over et højt arbejdstempo og over, at de ikke får tid
til eller mulighed for at levere en god kvalitet. Vi har
spurgt en række arbejdsmiljørepræsentanter, om de
kan genkende det gennemsnitlige billede.
Af Dorthe Plechinger

Mere tid til samarbejde og bedre mu-

ligheder for en fleksibel arbejdsdag. Det er
de to udsagn, der går igen, hvis man spørger en række arbejdsmiljørepræsentanter,
hvad der skaber de bedste betingelser for
at levere varen og få et bedre arbejdsmiljø.
Det ser nemlig sort ud på de to områder, hvis man skal tolke FTF’s store arbejdsmiljøundersøgelse PSYK17. Her
har 488 af Uddannelsesforbundets medlemmer medvirket, og mere end 60 procent svarer, at de i lav, meget lav grad eller kun delvist er tilfredse med den kvalitet, de kan levere i arbejdet.
Tallene i PSYK17’s særkørsel er dog
ikke gjort op på de enkelte skoleformer,
og derfor har vi spurgt arbejdsmiljørepræsentanter på tre skoler, hvorvidt de
kan genkende sig selv i gennemsnitstallene. Og det kan de – til dels.
VUC-lærer:
Det nye normale er hastighed

Katrine Wulff er arbejdsmiljørepræsentant, AMR, på AVU og fælles AMR for HF
& VUC Fyn i Odense. Her har man lige været igennem et forløb med afdækning af professionel kapital, og resultaterne underbygger på flere områder tallene fra FTFundersøgelsen, siger hun.

- Vi har især røde tal, når det gælder
arbejds- privatlivskonflikter. Vi har kolleger, som hele tiden løber lige lidt stærkere, fordi de prøver at indhente den dårlige samvittighed i forhold til opgaver, de
ikke har fået rettet. Og vi har kolleger, der
siger, ”jeg glæder mig sådan til sommerferien, hvor jeg lige kan lægge tingene lidt
væk og være sammen med familien”. Det er
jo rigtig, rigtig sørgeligt, at man både har
dårlig samvittighed over ikke at gøre sit
arbejde godt nok og ikke at passe familien.
- Det har været slående i afdækningen af professionel kapital, at mange herudover føler sig udbrændte og stressede,
men også savner anerkendelse fra kollegerne. Vi har ikke tid til hinanden og til at
sparre, som ellers altid har været så vigtigt for os. Vores nye sygefraværsstatistik viser, at der er en stigning i de korte
sygemeldinger. Jeg tror, at folk oftere tager en dag, hvor de hiver stikket. Det nye
normale er hastigheden, hvor man hele
tiden er i gang.
Afdækningen af professionel kapital
gav også den signalrøde farve, når medarbejderne skulle angive, om de mente, at
de kunne udføre arbejdet i en kvalitet, de
er tilfredse med, fortæller hun.
- Jeg har været på VUC siden 2010, og

det er det her skoleår, jeg første gang for
alvor er begyndt at mærke, at jeg ikke har
den fornødne tid. Vi har fået mere undervisningstid og dermed mindre forberedelsestid – og to procents-effektiviseringen
kommer oveni hvert år. Jeg har selv oplevet flere gange at have ondt i maven, fordi
jeg ikke er helt sikker på det, jeg går ind og
præsenterer. Vi har med voksne at gøre,
som har en erfaring og livserfaring, der
betyder, at de stiller rigtig mange spørgsmål. Dem skal vi kunne svare på, hvis vi
skal levere god undervisning.
- Vi har brug for, at der bliver set på,
hvad der kan skæres fra, hvis der ikke
bliver lavet om på, hvor meget vi skal undervise. Kollegerne vil bare have lov til
at lave god undervisning og sparre med
kollegerne, hvor vi får noget ny energi
og nye ideer. Og jeg tror også, at det ville
blive bedre, hvis der kom lidt ro på, så vi
fik lov til at gøre det, vi er allerbedst til –
at undervise og udvikle os som undervisere, siger Katrine Wulff.
Ungdomsskolelærer:
Vi bruger for lidt tid på samarbejde

Tine Plesner fra Gentofte Kommunes Ungdomsskole har været arbejdsmiljøsuppleant for ungdomsunderviserne i netværket
VITo – et videnscenter for tosprogede elever i kommunen – i et par måneder. Hun
har med tillidsrepræsentant Liv Berner
diskuteret tallene fra undersøgelsen med
lærerne og siger på denne baggrund:
- Mon ikke de fleste nogle gange oplever, at de ikke har mulighed for at løse
deres opgaver på fagligt forsvarligt niveau. Vi bliver i hvert fald nogle gange
i tvivl om, hvorvidt vi prioriterer vores
opgaver rigtigt – fordi vi ikke har tid til
at gøre det hele så hurtigt eller godt, som
vi gerne ville.
- Vi er over en bred kam ofte tilfredse
med vores arbejde, der er virkelig meningsfuldt, og vores arbejdsplads. Men
vi ville gerne kunne gøre mere, og jeg føler somme tider, vi kommer til kort, og
ikke kan komme i dybden med elevernes
faglige og sociale trivsel og udvikling. Vi
har stor fleksibilitet i forhold til arbejdstid, tilstedeværelse, og hvordan vi prioriterer vores opgaver. Det gør, at vi kan udføre arbejdet tilfredsstillende, men også
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at det kan være svært at samles om fælles
opgaver og samtaler, siger hun:
- Der mangler fællesskab i lærerstaben.
Vi varetager stort set samme opgave i alle
klasserne, men vi har sjældent tid til at diskutere, om vi går den rigtige vej. Vi bruger
en del tid på strukturering af arbejdet og
har derfor ikke så meget tid til at diskutere fagligt indhold og udvikling. Skolen
skal jo ”køre”, og eleverne skal undervises. Vi er organiseret i teams, som stort
set selv bestemmer, hvordan vi vil tilrettelægge arbejdet. Det er vi glade for, men
det er tidskrævende. Hvis man vil denne
selvstyring, skal der sættes tilstrækkelig tid af til det.
Har det nogen konsekvenser for kvaliteten?
- For mig er det indlysende, at jo flere
man er om at planlægge en undervisning,
jo bedre bliver den, fordi mange kan byde
ind med deres idéer. Man står mere alene
om det, når man ikke når at snakke sammen om tingene. Så hvis jeg skulle bedre

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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tingene rent arbejdsmiljømæssigt, ville
jeg sørge for, at der blev mere tid til samarbejde og udvikling, siger Tine Plesner.
Sproglærer: Friheden betyder alt

Lasse Tranberg Andersen er TR-suppleant og AMR på Sprogskolen Kolding,
hvor sygefraværet er meget lavt. Lærerne har et højt undervisningstimetal,
men en stor frihed til at planlægge arbejdsugen, hvilket gør hele forskellen,
mener han. Bagsiden af medaljen er, at
der så ikke altid er tid til at arbejde sammen.
- Kolding Kommune har netop gennemført en trivselsundersøgelse, og den var
helt forbløffende positiv hos os. Jeg tror,
det skyldes, at vi har en enorm høj grad af
tillid fra vores ledelse til, at vi udfører det
arbejde, vi bliver sat til. Vi har et højt undervisningstimetal sammenlignet med
andre skoler – 26 timer for en fuldtidsansat – men vi har en stor grad af frihed til at
lægge arbejdet, som det passer os. Vi har
kun et personalemøde om ugen udover vores undervisningstid, hvor vi skal være til
stede på skolen. Det betyder, at vi kan planlægge vores undervisningsuge, som det passer os. Vi kører med en norm på 40,8 timer
om ugen, så det giver selvfølgelig stort pres
igennem semestret, men vi har 12 lukkeuger om året, så vi til gengæld har en lang
sommerferie, siger han og fortæller, at der
er delt tjeneste på skolen.
- Det er også derfor, jeg er fortaler for
store frihedsgrader. Det kan være, man
er færdig med undervisningen kl. 11.30
en tirsdag, og så kan man køre hjem og
være i fem timer, inden man skal undervise igen om aftenen.
Men hvornår får I så tid til at snakke
sammen, hvis I er spredt for alle vinde efter undervisningstiden?
- Det er jo så der, hvor vi formentlig på
den pædagogiske udvikling halter bagefter. Vi er pålagt at holde to månedlige
teammøder, som går af forberedelsestiden. Men hvis ledelsen ikke har noget på
programmet til personalemødet, kan vi
bruge de to ugentlige timer til teammøde
i stedet. Så der er noget udvikling, og vi er
pålagt at mødes.
Betyder det noget for kvaliteten?
- Jeg tror, at fordi vi er rigtig glade for

PSYK17-rapportens tal
488 af Uddannelsesforbundets medlemmer har svaret
•	14,8 procent mener, at de i lav eller meget lav grad kan udføre arbejdet i en kvalitet, de er tilfredse med, og 46,3 procent
svarer ”delvist”.
•	Hele 9,4 procent oplever, at de kun i lav
eller meget lav grad har mulighed for at
løse deres opgaver på et fagligt forsvarligt niveau. 42,4 procent svarer ”delvist”.
•	21,5 procent oplever, at de mål og krav,
der er styrende for deres arbejde, kun i
lav eller meget lav grad understøtter kvaliteten af deres arbejde. 48,2 procent svarer ”delvist”.
•	22,6 procent mener, at deres arbejdstempo altid eller ofte er så højt, at det påvirker kvaliteten. 43 procent mener, at det
”sommetider” sker.
•	22,9 procent mener, at deres arbejdsmængde er stor eller meget stor.
•	54,2 procent af medlemmerne i undersøgelsen har følt sig stresset inden for de
sidste to uger. 2,7 procent hele tiden, 16,8
procent ofte og 34,7 procent sommetider.
•	55,9 procent er sommetider, altid eller
ofte vågnet flere gange og har haft svært
ved at falde i søvn igen inden for de sidste fire uger.
Kilde: psyk17 fra FTF

vores arbejde, sætter det sit præg på den
kvalitet, vi lægger i det. Nogle er meget
belastede af det høje lektionstal, men det
opvejes af den frihed, vi har.
- Vi har et meget pænt sygefraværstal
– faktisk det laveste i den forvaltning, vi
er i – på omkring halvanden eller to procent. Det, tror jeg, har noget at gøre med
den frihed, vi har. Er man lidt sløj og har
tre lektioner, kan man måske komme igennem dem, når man ved, at man ikke skal
sidde på sin flade efter undervisningen,
siger Lasse Tranberg Andersen, men tilføjer, at der dog også er en masse eksterne
faktorer, som for eksempel den brugerbetaling, der er politisk vedtaget:
- Det får konsekvenser for os, og det er
sådan nogle ting, der hele tiden spøger. •

BLIV KLAR TIL
DANSKPRØVEN
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MOD PRØVE I DANSK 3
Højt til loftet er en grundbog i dansk for kursister
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Som nat og dag om personlighed og psyke
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Hvordan er det, du kører?! om cykler, trafik og transport

■
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■
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■
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Al lyd til bogen samt lærervejledning,

Arbejdet med emnerne er med til at give kursisterne en større viden om
det danske samfund og den danske kultur. Og arbejdet med opgaverUDD0518

ne sætter dem i stand til at formulere sig mundtligt og skriftligt på et
niveau, hvor de kan navigere i samtalerum med højt til loftet.

kopiark med tekster til hjemmelæsning,
udskrifter af monologer og dialoger, udfyldningsøvelser og krydsord kan du finde
på hojttilloftet.gyldendal.dk
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I Vejle har projektet Morfar m/k i otte år
koblet unge, der har brug for støtte, med
ressourcestærke mænd og kvinder på
pension eller efterløn, som frivilligt hjælper
de unge i gang med uddannelse eller job.
Connie Bertelsen er leder af projektet, hvor
hun blandt andet rekrutterer de frivillige
og sørger for, at opgaven ikke bliver
uoverkommelig.

Morfar
m/k giver
unge en
hjælpende
hånd
Af Mikkel Kamp
F oto : H e l e n e B a g g e r

brug for kærlig støtte
til at holde fast i en uddannelse, finde en
læreplads eller få en snak om livet. I den
anden ende af aldersspektret har en del
mænd og kvinder på pension og efterløn
både tid, lyst og ressourcer til give den
støtte. Det benytter man sig af i Vejle,
hvor Morfar m/k siden 2010 har koblet
Nogle unge har
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unge mellem 15 og 25 år med mænd og
kvinder med mere livserfaring, der kan
hjælpe dem på vej.
I dag er der 32 frivillige, som bruger
to til fem timer om ugen på de unge. De
fleste af de unge er kommet til Danmark
fra udlandet.
Kvinden bag projektet er Connie
Bertelsen. Hun har fået ideen og er i dag
ansat til at lede det.
- Min opgave er blandt andet at rekrut-

tere de frivillige, sætte de rigtige mennesker sammen og sørge for at klæde de frivillige på til opgaven. Det hele foregår med
fokus på, hvad der er bedst for de unge,
fortæller hun.
Gennem de seneste otte år er mange
blevet hjulpet af projektet.
- Det er svært at tale præcist om effekten, for vi ved ikke med sikkerhed, hvad
der ville være sket, hvis de skulle have
klaret sig selv. Men jeg ser, at ideen med

Morfar
hjælper
Mazloum
Mazloum Mustafa fra Syrien kom til Danmark
i 2015 og får støtte af en ”morfar” til at gøre
det lidt lettere at blive en del af det danske
samfund. Det har blandt andet ført til sommerferiejob og et medlemskab af Rotary.
Af Mikkel Kamp

Et nyt land med anderledes spilleregler og andre måder at gøre
ting på. Det var, hvad der mødte
Mazloum Mustafa, da han i september 2015 kom fra Syrien til
Danmark. Den nu 26-årige kurder havde en næsten fuldført
bankuddannelse bag sig, så han
blev tilknyttet Asbjørn, der har
mange års ledererfaring fra både
Danmark og udlandet.
- Da jeg kom til Danmark, kendte jeg ikke samfundet og havde
brug for nogen til at vise mig,
hvordan tingene fungerer. Det
har Asbjørn gjort, fortæller
Mazloum Mustafa.
I begyndelsen mødtes de to
mænd cirka en gang om ugen.

at følge dem, indtil de er godt i gang med
en uddannelse, virker. Rigtig mange får
en uddannelse, og chancen for, at det lykkes, stiger betragteligt, når man har gode,
ressourcestærke voksne omkring sig, siger Connie Bertelsen.
Skal ikke være pædagoger

De frivillige bliver blandt andet rekrutteret i samarbejde med lokale fagforeninger, og samtidig trækker de også selv nye

- Så havde jeg forskellige spørgsmål, jeg gerne ville have svar på.
Han har for eksempel tidligere
hjulpet mig med at søge job og
skaffet mig et sommerferiejob.
Mange gange har han bare givet
mig nogle råd, og det er en stor
hjælp, fortæller han.

Spiller ikke fodbold

Mazloum Mustafa er i gang med
at tage 10. klasse på VUC, og efter sommerferien forventer han
at fortsætte vejen ind i forretningsverdenen på EUX Business. Han taler godt dansk og har
involveret sig i den lokale afde-

ling af Rotarc, som er den lokale
ungdomsafdeling af Rotary. Det
er sket på opfordring fra ”morfar” Asbjørn.
- Det betyder noget for mig, at
han hjælper mig, uden at han
forventer at få noget igen. Det
respekterer jeg, og når han bliver gammel, kan jeg måske hjælpe ham. Hvis han ikke var der,
ville mange ting være sværere. Så skulle jeg finde ud af alting selv. Nu går det lettere, siger Mazloum Mustafa, der ikke
tænker så meget over aldersforskellen på de to mænd.
- Når jeg snakker med en, der er
ældre end mig, kan jeg få gode
råd, for han har jo prøvet meget
i sit liv. Men ellers betyder aldersforskellen ikke så meget. Vi
snakker bare. Men der er da nogle ting, vi ikke gør sammen. Vi
spiller ikke fodbold for eksempel, siger Mazloum Mustafa.
Hvor lang tid de to mænd holder kontakten, er der ikke en
bagkant på.
- Det stopper ikke. Nogle gange
kan der gå et par måneder, hvor
vi ikke kommunikerer særlig
meget, men så begynder vi igen.
På det seneste har vi for eksempel kommunikeret en del, fordi
jeg igen har søgt efter et sommerferiejob, fortæller han.
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- Jeg går langsomt til værks, for de frivillige skal ikke være pædagoger. De skal
møde de unge med respekt, men de skal
gøre det, uden at de mister deres identitet
som eksempelvis håndværkermænd. Nogle
gange fungerer det rigtig godt, når nogen
siger: ”Sådan er det”. De frivilliges baggrund, livsduelighed og erfaring er værdsat i projektet, fortæller Connie Bertelsen.
Professionel støtte

Gode råd fra
Connie Bertelsen:
– Der skal være en person,
der fungerer som bindeled mellem de frivillige og
den offentlige institution.
– Husk, at folk er frivillige. Man skal motivere dem til at ville relationerne med de unge. Det
er omdrejningspunktet.
– Man skal klæde frivillige på til de problemstillinger, de kan komme til
at arbejde med.
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frivillige med. De er en broget skare af
tidligere håndværkere, lærere, pædagoger og frivillige fra forretningsverdenen.
Det er langt fra alle, der har erfaring med
at arbejde med mennesker, men det bliver de blandt andet klædt på til, når de
den første torsdag i måneden mødes på
Vejle Kommunale Ungdomsskole, som
projektet er en del af.
Ud over at udveksle erfaringer tager
Connie Bertelsen og måske en ekstern
ekspert et emne op. Det kan være PTSD,
ungdomskultur eller et tema om, hvordan
man møder andre mennesker. Det sidste kan være relevant for især de frivillige, som har været vant til arbejdspladser med en forholdsvis hård omgangstone.

Når en ny ung kommer ind i projektet og
bliver tilknyttet en ”morfar”, laver de i fællesskab en lille kontrakt, hvor de aftaler,
hvordan relationen skal være, og så går
de i gang. Det varierer, hvordan det rent
praktisk foregår. De kan mødes hjemme,
hvis det er relevant, de kan gå en tur eller mødes på en cafe.
Connie Bertelsen deler relationen mellem en ung og en morfar op i tre faser.
I den første mødes den unge og ”morfaren” typisk en eller flere gange om ugen.
På dette tidspunkt er Connie Bertelsen
også forholdsvis ofte involveret. I næste
fase er relationen blevet opbygget, så det
kører stort set af sig selv. I denne fase følger Connie Bertelsen op cirka hver tredje
måned. Den sidste fase er hun stort ikke
en del af, da relationen på dette tidspunkt
fortsætter i privat regi.
Hun er dog hele tiden med på sidelinjen for blandt andet at følge med i, om opgaven er egnet til en frivillig.
- Vi følger nøje med, for der kan godt
være problemer, som kræver professionel
hjælp. Det kan være misbrug, PTSD, eller også kan den samlede mængde af problemer bare være for stor til, at det passer til en frivillig opgave. Vi har unge med
ting i rygsækken, som kan være vanskelige at håndtere, og de frivillige skal ikke
have opgaver, de ikke kan rumme, siger
Connie Bertelsen.
Viser det sig at være for stor en opgave, kan den unge få yderligere professionel støtte. Har de bare brug for mere
viden om uddannelser, får de den fra vejlederne på Vejle Kommunale Ungdomsskole. Ud over, at de ved en masse om mulighederne i uddannelsessystemet, er det
en fordel, at de arbejder på ungdomsskolen og ikke eksempelvis en af byens ungdomsuddannelser.

- Vejlederne repræsenterer ikke en
skole, som de unge kan gå på. Derfor kan
de ikke ubevidst komme til at favorisere
deres egen skole, som de kender bedst. De
er helt uvildige, siger hun.
Frivillige kan vælge at gå

Connie Bertelsen mener generelt, at man
ikke kan kræve af frivillige, at de yder en
indsats et bestemt antal timer hver uge.
- De er netop frivillige, og de kan til
enhver tid vælge at gå. Der er ingen kontrakt mellem de frivillige og mig, for det
tror jeg ikke på. Prøver man at styre frivillige, er der nogen, som ikke har lyst. Men
når de kommer her, gør de det, fordi de er
interesserede i at hjælpe, og så håber jeg,
at de vil deltage i de fælles arrangementer, for det er der, de får viden og udveksler erfaringer, siger hun.

For de unge gør det en forskel, at morfædrene og -mødrene arbejder frivilligt.
- Hvis de kommer for sent eller udebliver, oplever de unge det
som værre, end hvis det var
nogle, der fik løn for det.
Så det betyder, at de tager
Vi har unge med ting i
det meget seriøst, fortælrygsækken, som kan være
ler Connie Bertelsen.
Samtidig har den for- vanskelige at håndtere, og
holdsvis store aldersfor- de frivillige skal ikke have
skel en betydning – ikke
opgaver, de ikke kan rumme.
mindst for de uledsagede flygtninge, som der Connie Bertelsen
er nogle stykker af i projektet.
- De unge drenge vil
gerne have en mormor. De mangler deres mor til den følelsesmæssige relation.
Det er helt tydeligt, siger hun. •

”

Af Mikkel Kamp

Rita skaber nye forventninger
Som ”mormor” hjælper Rita Buhl unge med lektier, taler med dem om personlige problemer og støtter
dem i at følge deres drømme. Selv bliver hun rigere på erfaring og får viden om andre kulturer.

Demokrati, hvordan man lever i en familie, der har andre normer end det omgivende samfund, og hjælp til danske verber. Emnerne spænder vidt, når Rita Buhl som ”mormor” mødes med unge mellem 15 og 25 år. De
fleste er unge kvinder, der er kommet hertil
fra lande som Syrien og Thailand. Det har
stor betydning for samtalerne.
- Gennem samtalerne er jeg med til at skabe
nye forventninger hos dem – for eksempel
om, at de skal tage en uddannelse ligesom
drengene. Der er nogle meget faste kønsroller, som det kan være svært at bryde ud af, så
det fylder en del, fortæller hun.
En af de første, hun mødte, efter hun blev
frivillig i 2012, var en pige fra en arabisk
familie.
- Hun oplevede nogle svære personlige ting i
hjemmet. Hun ville nogle ting, som familien
ikke syntes, hun skulle. Det er jo svært, når

man samtidig ikke har lyst til at bryde båndene til familien. Det havde hun stort behov
for at snakke om, fortæller Rita Buhl.

Hård jargon

Rita Buhl er uddannet pædagog og har været leder af flere daginstitutioner i Kolding
Kommune. I dag arbejder hun som familiebehandler samme sted. Da hun i 2012 begyndte det frivillige arbejde, fik hun lidt af
en overraskelse.
- Jeg kom ind til en flok håndværkere, der
havde en noget hård tone, som var helt anderledes, end jeg var vant til. Det tog faktisk
et år, før jeg kunne acceptere jargonen, siger
hun med et smil.
Da hun i arbejdstiden er familiebehandler,
kunne man tro, at det frivillige arbejde ville føles som mere af det samme. Det er dog
anderledes.

- Det føles meget mere frit. Jeg kan sætte min
egen standard og skal ikke leve op til nogle
krav fra arbejdsgiverne, så det føles ikke som
mit arbejde, siger Rita Buhl, der synes, hun
får meget ud af være frivillig.
- Jeg har fået en masse ny viden og erfaring
med, hvordan livet foregår i muslimske familier, hvor de for eksempel har en meget stor
omsorg for hinanden, fortæller hun.
Udvekslingen af viden og erfaringer går
begge veje.
- Vi skal gå på opdagelse i hinandens verdener. Jeg gør meget ud af at stille spørgsmål, men også af at fortælle om det danske
demokrati, som de får større forståelse for.
Gennem spørgsmål får vi også rørt ved nogle af de fordomme, der kan være, siger hun
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Nogle informationer vil man hellere have ansigt til ansigt end via E-boks.
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TEMA:

Uddannelsesforbundet byder
velkommen til
en særlig ånd
Kan tilknappede lyseblå
skjorter gå sammen med
sorte læderveste og fod
formede unisex-sandaler?
Det tror Handelsskoler
nes Lærerforening, der
har valgt at blive en del af
Uddannelsesforbundet,
selv om de merkantile
lærere kan frygte for, at
deres særlige ånd drukner.
A f An d r e a s An to n i L u n d
F oto : M a r i a F o n f a r a

- Jeg glæder mig meget til at
få nye kolleger ind i forbundet,
siger næstformand Morten
Bay.
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Vi mennesker ligner hinanden langt mere,

end vi adskiller os fra hinanden. Det gælder i
sagens natur også lærere.
På papiret er det da også helt naturligt, at
to lærerforbund, som deler løn- og arbejdsvilkår, er underlagt de samme lovgivninger
og mange steder endda underviser på samme
uddannelsessteder, slår sig sammen.
Derfor har reaktionen i resten af uddannelsesverdenen på, at Handelsskolernes Lærerforening (HL) og Uddannelsesforbundet
fra 1. juli holder til under samme tag da også
været et: ”Det har vi bare ventet på”.

Men ser man bort fra almenmenneskelige ligheder og organisationsstrategiske synergieffekter, er det faktisk også lærere med grundlæggende
forskellige verdenssyn, der skal smelte sammen.
Spørgsmålet er, om der er plads til en merkantil
ånd i Uddannelsesforbundet.
- Vi har ingen røde flag. Vi synger ikke sange. Vi
holder typisk ikke 1. maj. Vi er en forening, som altid har været meget opmærksom på at være politisk neutral. Vi skal kunne rumme alle, fortæller
Christoffer Jørgensen, formand for HL siden 2014.
Anderledes forholder det sig i Uddannelsesforbundet, der har sin egen sang, en rød fane vejrende fra facaden på sit domicil og fast plads i Fælledparken i København på arbejderens internationale kampdag.
Det er da heller ikke uden forbehold, at HL’erne
har sagt ja til at blive lagt sammen med Uddannelsesforbundet. Ifølge Christoffer Jørgensen lever der
i HL’erne nemlig en særlig merkantil ånd og selvforståelse. Forsimplet sagt handler den om at give
eleverne en forståelse af, hvad det vil sige at drive
forretning tilsat noget snusfornuft og pragmatisme.
- Der er en frygt for, at den merkantile ånd vil
blive udfordret. Min holdning er, at der jo i forvejen
er mange ånde i Uddannelsesforbundet, påpeger
Christoffer Jørgensen med henvisning til, at i Uddannelsesforbundet i forvejen blandt andre tæller
lærere, vejledere og konsulenter på så forskellige
uddannelsessteder som erhvervsskoler, søfartsskoler, landbrugsskoler, designskoler, AMU-centre, VUC’er, sprogcentre, daghøjskoler, ungdomsskoler og produktionsskoler.
- Jeg er overbevist om, at den merkantile ånd
også kan leve videre her. Den holder jo ikke til inde i
fagforeningen, men lever i lærerne, pointerer Christoffer Jørgensen.
Anden gang blev lykkens

HL blev oprettet i 1967. I begyndelsen var HL en
fagforening for alle ansatte på handelsskolerne. Og
selv den dag i dag organiserer HL både lærere og
ledere. Lederne udskilles imidlertid til Uddannelseslederne i forbindelse med sammenlægningen.
I nullerne var HL på sit største med omkring
3.000 medlemmer. I dag er der cirka 1.250.
- Det er på mange måder det, der er baggrunden for vores henvendelse til Uddannelsesforbundet. Vi er nu ved at være så lille, at det ikke rigtigt
giver mening at forsøge at interessevaretage en
så lille gruppe selvstændigt, forklarer Christoffer Jørgensen.
HL’s medlemmer udgør eksempelvis blot en lille

– Der er en frygt for, at den merkantile ånd vil blive udfordret. Min
holdning er, at der jo i forvejen er mange ånde i Uddannelsesforbundet,
siger Christoffer Jørgensen.

flok på de mange fusionerede erhvervsuddannelser, hvor de fleste
lærere i forvejen er medlemmer af Uddannelsesforbundet. Selv på
de rene handelsskoler er HL’erne ofte i mindretal, idet flere og flere
af lærerne underviser på højere niveauer og derfor bliver ansat på
en overenskomst for akademikere.
- Jeg har en forventning om, at vi ved at samle tropperne på erhvervsuddannelserne kan arbejde mere koncentreret for bedre arbejds- og lønvilkår. Vores modpart, arbejdsgiverne, bliver mere professionelle og samarbejder i højere grad på tværs af skolerne og udgør dermed en stærkere front. Vi samler os for at modsvare det pres
bedre, argumenterer Christoffer Jørgensen.
Den afgående formand frygter derfor ikke, at interessevaretagelsen af de merkantile lærere drukner i Uddannelsesforbundet.
Tværtimod tror han, at den vil blive styrket.
- Uddannelsesforbundet har i forvejen ikke fokus på kun en uddannelse. Når det virkelig brænder på inden for et af forbundets
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områder, så kan man trykke meget hårdere, fordi
man har en større medlemsbase, pointerer Christoffer Jørgensen.
Det er næstformand i Uddannelsesforbundet
Morten Bay enig i.
- Man bliver en del af et større forbund, der i højere grad bliver involveret i politiske beslutninger og hørt i pressen, fremhæver næstformanden.
Et oplagt ægteskab

Både HL og Uddannelsesforbundet betegner sammenlægningen som naturlig.

- Vores medlemmer arbejder under den samme lovgivning.
De har samme løn- og ansættelsesvilkår. Og de arbejder en hel
del steder på de samme skoler tæt op og ned ad hinanden. Så
det giver kun god mening at være i samme fagforening, mener Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet.
Hun fremhæver, at Uddannelsesforbundet og HL altid har
haft et godt samarbejde.
- Vi har sammenfaldende syn på, hvilke problemer de unge
står med, og hvilke behov de har. Derfor har vi også en sammenfaldende interesse i at påvirke lovgivningen og sikre rammebetingelser, så skolerne kan give de unge bedst mulige undervisningstilbud, påpeger hun.
Allerede da Uddannelsesforbundet blev skabt ved en fusion i 2007, ville Uddannelsesforbundet da også gerne have
haft HL med.
- Men dengang mente de, at den merkantile stemme blev
bedst varetaget, hvis de stod alene, sagde Hanne Pontoppidan
på forbundets kongres i november 2017, hvor sammenlægningen blev godkendt.
HL havde kort forinden – i april 2017 – søgt om optagelse
i Uddannelsesforbundet. Baggrunden var, at HL’s bestyrelse
vurderede det usikkert, om HL har økonomi til at fortsætte
som selvstændig organisation – blandt andet grundet det faldende medlemstal.
Uddannelsesforbundets delegerede stemte enstemmigt for
optagelsen på kongressen.
HL selv stemte herefter selv ja på henholdsvis et repræsentantskabsmøde i november og ved en urafstemning blandt sine
medlemmer i december. 93 procent vendte tommelen op til sammenlægningen.
De vil blive hørt

Det er et oplagt ægteskab, Uddannelsesforbundet og HL
indgår, selv om rødt og blåt blandes, mener HL-formand
Christoffer Jørgensen.
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Selv om sammenlægningen dermed er gået relativt gnidningsfrit i denne omgang, er man i Uddannelsesforbundet bevidst om,
at der skal tages lidt ekstra hensyn til de nytilkomne. I hvert fald
i det første stykke tid.
- Vi skal være opmærksom på, at når HL kommer ind i Uddannelsesforbundet, er det ikke hverdag dagen efter. Der ligger
et arbejde i at få de merkantile kolleger til at føle sig inkluderet
og hørt, erkender Morten Bay.
Sammen med Christoffer Jørgensen skal han sikre, at HL’ernes tillidsrepræsentanter bliver bekendt med Uddannelsesforbundets struktur og holdning til, hvordan hvervet som tillidsrepræsentant bør varetages.
Uddannelsesforbundet har nemlig et par beslutningslag
mere, end hvad HL’erne har været vant til.
Som led i sammenlægningen er det aftalt, at de merkantile
lærere i indeværende kongresperiode skal være repræsenteret i
Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse og udvalg for erhvervsog arbejdsmarkedsuddannelserne. De mange beslutningslag
kan måske umiddelbart fremstå som unødigt bureaukratiske.
Men de har et klart formål, påpeger Morten Bay.
- Uddannelsesforbundet er bygget demokratisk op. Repræsentantskabet og hovedbestyrelsen er medlemmernes stemme.

Sammenlægningen
skal føre til bedre
arbejdsforhold ude
på skolerne, slår
Morten Bay fast.

Det er medlemmerne, der på kongresserne bestemmer, hvad forbundet skal arbejde med, understreger han.
Ikke økonomisk saltvandsindsprøjtning

Selv om HL er blevet presset af faldende medlemstal, har forbundet faktisk en formue, der er stor nok til, at fagforeningen
kunne overleve medlemstilbagegangen i en længere årrække
ved at æde af sin egenkapital.
- Men der er ikke nogen fremtid i en forening, som kender sin
egen udløbsdato, understreger Christoffer Jørgensen.
Sammenlægningen er dog ikke uden økonomiske omkostninger for HL. Mens Uddannelsesforbundets gamle medlemmer ikke kommer til at mærke sammenlægningen på pengepungen, fik HL’erne allerede sidste år sat deres kontingent op,
så det matcher Uddannelsesforbundets grundkontingent. Desuden skal de merkantile lærere fremover til at betale kontingent til de lokale foreninger ude på skolerne – en struktur, der
er ulig den, HL har haft.
For nogle HL’ere betyder det, at deres kontingent stiger en
del set over hele sammenlægningsprocessen.
Kontingentet til de lokale foreninger går blandt andet til lokale arrangementer og medlemsmøder.
En del af HL’s formue vil HL’erne desuden få med sig til de
lokale foreninger. Beløbet svarer til det, som de gamle Uddannelsesforbundsmedlemmer har andel i.
- Først og fremmest skal det gerne føre til bedre arbejdsfor-

hold på de enkelte skoler. Pengene skal gå til at styrke
og opkvalificere tillidsrepræsentanterne, så de står
stærkere over for skolernes ledelse og dermed kan forhandle bedre løn- og arbejdsvilkår for deres kolleger,
forklarer Morten Bay.
Der er imidlertid også en portion af HL’s egenkapital,
som vil blive overført til Uddannelsesforbundets formue.
Sammenlægningen af de to forbund medfører omvendt ikke nogen ændring af kontingentet for de ”gamle”
medlemmer af Uddannelsesforbundet.
- For os er det ikke økonomien, der gør sammenlægningen interessant. De kontingenter, som HL bidrager
med, vil lige som de øvrige medlemmers kontingenter blive omsat til aktiviteter og service, som kommer
HL’erne og alle de øvrige medlemmer af Uddannelsesforbundet til gode. Udover startomkostningerne til foreningsdannelsen er formuen ikke til for at blive brugt
af. Den er til for at give forbundet en robusthed og dermed gennemslagskraft ved overenskomstforhandlinger og overenskomstdækning af nye områder, understreger Hanne Pontoppidan. •

Efter interviewet med Christoffer Jørgensen har han
meddelt, at han har fået ny stilling som konsulent i HK.
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TEMA:

HL’er: Eleverne skal
have samme gode
oplevelser som
kunder i en butik
Lærer i radioelektronik og tillidsrepræsentant Niels Henning Hansen
stemmer borgerligt og har samme tilgang til sin elever, som han havde til
kunderne i de butikker, han har arbejdet i. Han er – ligesom alle andre lærere –
drevet af at gøre en forskel for sine elever.
A f An d r e a s An t o n i L u n d / F o t o : K a a r e S m i t h

Niels Henning Hansen er på mange må-

Her er HL’erne
•H
 L har i alt omkring 1.250 medlemmer,
som blandt andet arbejder på EUD, HHX
og som ledere på handelsskolerne
•G
 ennemsnitsalderen er 56 år. Der er en
ligelig fordeling af mænd og kvinder
•H
 L’erne underviser eksempelvis i markedsføring, salg, forretningsforståelse,
erhvervsøkonomi, erhvervsjura og erhvervsret. De har typisk en fortid i det
private erhvervsliv eller inden for offentlig administration
•N
 ogle af dem underviser også i almene
fag som dansk, engelsk, samfundsfag og
it og har en fortid fra folkeskolen kombineret med erhvervserfaring
•D
 e er ofte cand. merc.’ere, HD’ere, EA’ere
eller ED’ere af uddannelse. Det er dog
langt fra alle. Mange har en handels- eller kontoruddannelse. En del har en baggrund som folkeskolelærere og har taget
en supplerende uddannelse
•E
 n del har været selvstændige eller
kommer fra chefstillinger og har ønsket
at drosle lidt ned på arbejdstiden.
Kilde: Christoffer Jørgensen, formand for HL
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der en typisk merkantil lærer.
Før han blev lærer, arbejdede han 17
år i detailhandlen inden for radioelektronik i blandt andet de hedengangne elektronikkæder Merlin og Fona.
Han startede som elev og arbejdede
sig op til en stilling som leder, som han
bestred i ti år.
Interessen for at lære fra sig fik han i
sit fritidsliv. Han har været spejder, siden
han var seks år. En af hans opgaver som
voksenspejder blev at afholde kurser. Det,
syntes han, var så spændende, at han tog
en voksenlæreruddannelse.
I 1998 begyndte han at undervise i radioelektronik på Teknisk Skole Ringsted,
der fem fusioner senere hedder Zealand
Business College (ZBC) og stadig er hans
arbejdsplads.
Men trods 20 år som lærer er Niels
Henning Hansen stadig en handelsmand
i sin egen selvforståelse.
Bruger butikserfaring i undervisningen

En ting, han har tilfælles med langt de
fleste andre lærere, er, at det er afgørende
for ham at se eleverne udvikle sig. Niels
Henning Hansen beskriver imidlertid sin

rolle som lærer lidt anderledes end de af
hans kolleger, der underviser i andre fag
nok vil gøre.
- Jeg oplever det egentlig lidt som at
stå i en butik og give folk en oplevelse. Får
kunderne det, når de handler ind, går de
glade fra butikken. Det vigtigste for mig
er, at jeg giver eleverne den samme oplevelse af at være forstået, hørt og set, og af
at de kan bruge undervisningen til noget,
fortæller Niels Henning Hansen.
Ideen bag tilgangen er i høj grad, at han
på den måde tager styringen med klasseværelset, så han kan stille og fastholde
høje krav til eleverne og give dem undervisning af høj kvalitet.
- Når jeg lykkes som lærer, er det, hvis
jeg har glade elever, kan se, at de reflekterer over undervisningen, og hvis jeg
får gode tilbagemeldinger, forklarer den
54-årige lærer.
Også hvad angår tilgangen til egen påklædning, adskiller han og en del af de øvrige merkantile lærere sig nok fra mange
andre lærere.
Han er iført langærmet lyseblå skjorte
med en mørkeblå cardiganvest over.
- Jeg ved, det lyder gammeldags, men
jeg kunne aldrig finde på at møde på ar-

bejde i korte bukser. Aldrig. Og når jeg afholder eksamen, har jeg jakkesæt og slips
på. Det er min identitet, forklarer Niels
Henning Hansen.
Med sin baggrund i handelsbranchen
ligger det i udgangspunktet heller ikke
naturligt for ham at være en del af fagbevægelsen. Han kommer fra en del af arbejdsmarkedet, hvor man sætter en ære
i at klare sig selv. Først efter ti år som lærer meldte han sig for første gang i livet
ind i en fagforening.
Den merkantile ånd må ikke drukne

Troen på, at man er sin egen lykkes smed
og ønsket om at være forholdsvis selvbestemmende, er en del af det, som Niels
Henning Hansen kalder den merkantile
ånd – en form for filosofi, som mange handelsskolelærere er stolte af og vil værne
om, fordi de ser det som en del af deres
identitet og en tænkemåde, som de gerne
vil videregive til deres elever.
Når han bliver spurgt direkte, vil Niels
Henning Hansen gerne gå med til at kalde
det en mere liberal tankegang, end lærere

generelt er kendt for at have. Han vedgår
også, at han stemmer borgerligt.
- Vi er nok mere individualister. Det
er vigtigt for os at være frie og have frihed til selv at tolke regler, forklarer Niels
Henning Hansen:
- Min holdning er, at Uddannelsesforbundet og fagbevægelsen i det hele taget
bør løsrive sig lidt mere fra de traditionelle politiske bånd. Jeg tror, at det er en
holdning, som flere af mine kolleger deler,
påpeger Niels Henning Hansen.
Når Handelsskolernes Lærerforening
(HL) fra 1. juli bliver lagt sammen med Uddannelsesforbundet, er det derfor i hans
øjne også to kulturer, som skal mødes. Og
han og mange af hans kolleger i HL kan
da også frygte, at den merkantile ånd vil
drukne i Uddannelsesforbundet.
- Vi ved godt, at vi er et mindretal. Det
kan bekymre mig lidt, om forståelsen for
detailhandlen overlever. Det er vigtigt, at
vi har nogen inde i forbundet, som kender
til udfordringerne med det merkantile undervisningsarbejde og udfører det lobbyarbejde, der skal til, for at vi får de bedst

Når Niels Henning Hansen afholder eksamen, er det i jakke og slips.
Det er en del af hans identitet.

Tre merkantile lærere
Ifølge formanden for HL, Christoffer Jørgensen, har en typisk HL’er tidligere arbejdet i
det private erhvervsliv og siden fået lyst til
at lære fra sig. Christoffer Jørgensen er selv
uddannet folkeskolelærer, men har også haft
en stribe job i det private. Her er hans bud på
tre typiske HL-medlemmer:
•E
 n forhenværende skoledirektør, som er
vendt tilbage til Danmark efter nogle år på
Grønland. Hun underviser i offentlig administration på hovedforløbet på en erhvervsuddannelse
•E
 n forhenværende marketingsmedarbejder, som underviser i markedsføring
•E
 n forhenværende distriktschef for en isenkræmmer, der underviser i markedsføring.
Kilde: Christoffer Jørgensen, formand for HL

mulige arbejdsforhold. Faren er, at vi bare
glider ind i massen, pointerer Niels Henning Hansen.
Forbund må ikke blive for bureaukratisk

Den merkantile ånd har også stor betydning for Niels Henning Hansens syn på,
hvordan en fagforening bør være opbygget. Han kan eksempelvis frygte, at der
er for mange beslutningslag i Uddannelsesforbundet.
- Det er vigtigt for mig, at jeg som tillidsmand og medlem har råderet og selvbestemmelse over, hvad jeg skal mene
og gøre. Vi merkantile forsøger nok lidt
mere på egen hånd at få det bedste ud af
en situation. Og så kan det godt være, at
vi kommer til at tilsidesætte nogle regler
eller gør noget, som ikke lige passer ind i
forbundets kasser, forklarer Niels Henning Hansen.
Han anerkender dog, at det er en præmis i et større forbund, at det er mere topstyret, ligesom han mener, at sammenlægningen af HL og Uddannelsesforbundet
er den rigtige beslutning.
- Skulle vi vælge at gå fallit, spørger han
retorisk og svarer selv: Nej, vel? Så må vi
tage det sure med det søde. •
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Huskunstner
i en sen alder
Det er ikke almindeligt at gå fra fleksjob til seniorjob. Tidligere faglærer Niels
Jongdahl, som blev væltet omkuld af alvorlig sygdom for år tilbage, bruger sit
fag og sin passion for dekorationsmaleri til at udsmykke sin arbejdsplads.
Af Søren Skarby
F oto : S ø r e n S k a r b y
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Projektet var stort, sådan helt fysisk. En kunst-

ner havde lavet et maleri, Niels Jongdahl og hans
elever på Svendborg Erhvervsskole havde forstørret det til meget stor størrelse. Nu stod dekorationsmaleren klar til at præsentere værket på torvet i Svendborg. En journalist fra TV2 Fyn gav
ham en mikrofon i hånden og begyndte at stille
spørgsmål. Efter det fjerde måtte Niels Jongdahl
lægge mikrofonen.
– Jeg har det dårligt, rigtig dårligt, sagde han og
satte sig ned i sin bil.
Hans kone, Dorte Have, tilkaldte en læge, der affejede Niels Jongdahls tilstand som stress. Godt nok
var der fart på, men alligevel. Hans kone ville ikke
bare se på og fik ham videre. På skadestuen blev der
taget nogle prøver, men der kom ikke nogen tilbagemelding. Niels Jongdahl sad og hang på en stol i venteværelset og nåede endda at se indslaget med sig
selv på den fynske kanal. Pludselig kom en læge farende ind, sprayede nitroglycerin direkte i munden
på patienten og råbte:
– Du har en blodprop i hjertet.
Sådan en skal opereres væk, inden der er gået seks
timer. Der var gået elleve.
Et nyt spor

For tolv år siden døde en tredjedel af Niels Jongdahls
hjerte. De to andre tredjedele blev reddet af den alt
for sene operation. Han kæmpede sig igennem genoptræningen og startede et slagsmål med jobcenteret.
– Her gik jeg og troede, at når man havde betalt
skat i mange år, bliver man også hjulpet. Jeg blev godt
nok klogere, siger han.
Niels Jongdahl ser ikke ligefrem munter ud ved
mindet. Efter halvandet års tovtrækkeri og arbejdsprøvning på sin gamle arbejdsplads, var han tilbage
på skolen i fleksjob tolv timer om ugen. For et menneske, der altid har kørt i højeste gear, er det ikke nemt
at skulle bevæge sig i slæbesporet. I dag har han fundet sit eget spor i et tempo, der passer ham.
Et åndehul

Niels Jongdahl havde, indtil blodproppen, malet
sig op i sit eget hjørne af malerfaget, og det skal forstås positivt.
Siden han blev udlært, havde han stort set ikke rørt
en pensel som bygningsmaler, men i stedet fulgt sin
passion som kunstner. Det kommer man ikke langt
med på en erhvervsskole, men der er en mellemvej. Nogle få år efter, at han blev ansat, lavede Niels
Jongdahl de første kurser i dekorationsmaling. Alt
det, der har med kreativitet og udsmykning at gøre.
– Jeg har aldrig oplevet elever uden motivation.
Kurserne var elevernes åndehul fra undervisnin-

Et af de mange
eksempler på
Niels Jongdahls
malerier.

gen i materialelære, arbejdsmiljø, og hvad der ellers er. De elskede det.
Niels Jongdahl går et gear op i talehastighed. Læreren,
der tidligere arbejdede mindst 60 timer om ugen, stikker hovedet frem.
– Jeg lærte dem at få en dum spånplade til at ligne marmor
fra Italien. Det kunne de ikke stå for.
Ingen elevmangel

Kurserne blev udvidet og sat i system. Det er meget sigende for
Niels Jongdahls karriere som lærer, at han konstant udviklede
dekorationsmaleriet som et fag i faget.
– Vi fik lavet et færdigt koncept, og præsenterede det for arbejdsmarkedsnævnet og Malerfagets Faglige Fællesudvalg.
Derefter gik det meget stærkt. Dem fra de andre erhvervsskoler kunne ikke forstå, hvorfor vi aldrig manglede elever,
fortæller han.
Passionen lyser ud af ham.
– Vi var oppe på fem mand, der kun underviste i dekorationsmaleri.
Det kunne også ses uden for skolen. Niels Jongdahl og hans
elever begyndte at lave dekorationsopgaver rundt omkring på
Sydfyn. Alle opgaverne blev udført i samarbejde med Svendborg Malerlaug, der altid stod for de professionelle bundbehandlinger.
Et højdepunkt

Efter at have undervist i dekorationsmaleri i mange år fandt
Niels Jongdahl det på tide at få papir på sin kunnen. Med eksamenspapirerne fra Raadvad Nordisk Center for bevaring og
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håndværk i hånden tog han orlov i et halvt år. Niels Jongdahl havde fået til opgave at restaurere loftsmalerierne i
riddersalen på Christiansborg Slot.
– At stå under loftet i den store sal er den vildeste opgave, jeg har haft som maler. Jeg skulle bruge gamle materialer, der ikke sådan var lige til at finde. Prøv at gå ned i
din lokale farvehandel og bed om hareskindslim. De aner
ikke, hvad det er.
Da han var færdig på stilladset, blev Bjørn Nørgaards
gobeliner hængt op på væggene. Niels Jongdahl er malermester Flemming Jensen evig taknemmelig for, at
han blev en del af det team, som udførte restaureringen.
Anakronismer

Han vendte tilbage til Svendborg, og da skolen havde jubilæum, lavede Niels Jongdahl illustrationen til omsla-

Niels Jongdahl driller gerne og maler for eksempel
”forkerte” ting ind i billedet, så folk ikke falder i søvn.

get på jubilæumsskriftet. Da den daværende direktør så
det, så han en ny mulighed for at bruge læreren.
– Han spurgte, om jeg ikke kunne lave det i en stor udgave
i skolens indgang. Det gjorde jeg sammen med nogle elever.
Niels Jongdahl var på vej til at blive det, der de sidste fem år har stået på hans visitkort, nemlig huskunstner. Han begyndte at lave planer for de næste værker, der
skulle forskønne skolen. For nylig blev han færdig med ét,
der har taget tre år: 63 malerier, der beskriver menneskehedens teknologiske historie.
– Det krævede en masse research og lige så mange valg.
Alt kunne ikke komme med.
Niels Jongdahl går langs rækken af malerier, der er
hængt op ved HTX’ undervisningslokaler. På nogle af malerierne er der noget galt. Niels Jongdahl smiler:
– Det er for, at folk ikke skal falde i søvn. Jeg har lagt
anakronismer ind.
Maleriet af en 10.000 år gammel lerkrukke ser umiddelbart helt rigtig ud, indtil man ser på, hvad der er tegnet
på krukken. Det er den samme tegning, som er på vej ud i
universet sammen med rumsonden Pioneer 10. Opdagelsen gør det til en sport at lede efter de steder, hvor kunstneren “driller”.
Seniorjob

Normalt bliver folk, som er ansat i fleksjob, fyret den dag,
de fylder 65. Det skete bare ikke for Niels Jongdahl. Han
blev i stedet ansat i et seniorjob. Det er der to grunde til for
Svendborg Erhvervsskoles direktør, Allan Kruse.
– For det første behandler vi folk ordentligt. Niels har
været her i mere end en menneskealder. Det vigtigste er dog,
at han tilfører skolen en værdi. Her bliver rarere at være,
takket være det, Niels laver, og jeg tør slet ikke tænke på,
hvad det ville koste at få en kunstner udefra til at udføre
det, siger direktøren.
Derfor møder Niels Jongdahl stadig på arbejde mandag, onsdag og fredag. Han er i gang med sit næste udsmykningsprojekt.
– Jeg regnede først med, at det ville tage et halvt år. Det
kommer nok til at tage et helt.
Han ser ikke ligefrem utilfreds ud ved tanken om, at
pensionen må vente. Det, der er tilbage af Niels Jongdahls
hjerte, banker nemlig for kunst. •

Følg Niels Jongdahl på Instagram. Her kan man se en del af processen, der ledte op til de 63 malerier af menneskehedens teknologiske historie. instagram.com/nellerviser
Niels Jongdahls hjemmeside: nielsjongdahl.dk
Niels Jongdahl er medlem af en international sammenslutning
af dekorationsmalere, der mødes en gang om året og hver gang
laver et fælles maleri. salonforever.se
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DU2:
Vi taler dansk 1
Vi taler dansk 2
Vi taler dansk 3
DU3:
På vej til dansk – trin for trin
Videre mod dansk – trin for trin
Midtvejs til dansk – trin for trin

MIDTVEJS TIL DANSK – trin for trin
En grundbog til undervisningen i dansk på midtvejs niveau.
Bogen er primært beregnet for sprogskolernes DU3 modul 3 eller tilsvarende forløb og er en
efterfølger til de populære grundbøger: ’På vej til dansk’ og ’Videre mod dansk’.
Bogen opfylder ministeriets mål for modulet og placerer sig i forhold til ’Den Fælles Europæiske
Referenceramme for Sprog’ midtvejs mellem Waystage (A2) og Treshold (B1).

Sprogligt lægger bogen sig i forlængelse af ’Videre mod dansk’, og sproget herfra udvides,
nuanceres og videreudvikles trin for trin. Der arbejdes i bogen med alle færdigheder: læsning,
lytning, skrivning og udtale. Herudover arbejdes der eksplicit med grammatik som støtte for
udviklingen af et korrekt sprog.

DANSK UDTALE

Supplerende materialer:

Lydfiler: Bogens tekster er indtalt med henblik på selvstændig træning af udtale og lytteforståelse.
Lydfilerne hentes frit på: www.synope.dk.
Projektorsider og repetitionskort: I tilknytning til bogens kapitler tilbydes supplerende
projektorsider og repetitionskort. Disse giver mulighed for andre måder at arbejde med stoffet
på og hentes frit på forlagets website.

Synope

Rettenøgle: Som hjælp for selvstændigt arbejde er der udarbejdet en rettenøgle. Også den kan
frit hentes på forlagets website.

MIDTVEJS TIL DANSK – trin for trin

Emnemæssigt er der i bogen fokus på mødet med dansk kultur, som den kommer til udtryk
i hverdagen samt på dansk højskole- og foreningskultur. Der er desuden fokus på kendskab
til det danske arbejdsmarked og på arbejdssøgning og arbejdspladskultur. Bogen indeholder
ligeledes et afsnit om ’smalltalk’ som hjælp til den uformelle snak i hverdagen, som ofte kan
være en udfordring - også for folk, som i øvrigt har et nogenlunde velfungerende sprog.

Lisbet Thorborg & Mayanna J. Riis

TIL DANSKUNDERVISNINGEN

BEGYNDERSYSTEMER

Lisbet Thorborg
Mayanna J. Riis
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UDPLUK AF
MØDER OG KONFERENCER
12.-13 september
Arbejdsmiljøseminar

5.-6. oktober
Åbent medlemsarrangement - Nord- og Midtjylland

Arbejdsmiljøseminar 2018 handler om udfordringer
i det moderne arbejde, og du får nyttig viden om
organisationsforandringer – hvilke udfordringer kan det
medføre for den enkelte, for samarbejdet på arbejdspladsen og i arbejdsgruppen generelt? .

Kom til et inspirerende foredrag med forfatter til bogen Livsfarlig ledelse, Christian Ørsted, der gør op med performancekulturen og myterne om motivation og produktivitet, og få ny
inspiration fra foredragsholder og ”motivator” John Harmsen.
Han vil med indsigt og humor fortælle om blandt andet arbejdsglæde.

For:

Ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og
tillidsrepræsentanter

Tid og sted: Kl. 10.30 -13. september kl. 13.00 i Svendborg
Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1,
5700 Svendborg
Kontakt:
Tine Mai Petersen,
tmp@uddannelsesforbundet.dk
Pris:
Senest 30. juni – særpris 3.500 kroner
Senest 19. august – pris 4.300 kroner

Inkl. forplejning og overnatning i enkeltværelse

For:
Forbundets medlemmer i Nord- og Midtjylland
Tid og sted: Kl. 14.30 i Fjerritslev
Feriecenter Slettestrand
Slettestrandvej 142-144, 9690 Fjerritslev
Kontakt:
Din lokalforening i Nord- og Midtjylland
Pris:
Gratis
Tilmelding: SENEST 17. august

Tilmelding: SENEST 19. august

30.-31. oktober
Supplerende arbejdsmiljøkursus
Sådan sikrer du bedre trivsel på din arbejdsplads
For:

Ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og
tillidsrepræsentanter
Tid og sted: kl. 10.30 - 31. oktober kl. 13.00 i Odense
Radisson Blu Hotel HC Andersen,
Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense
Kontakt:
Tine Mai Petersen,
tmp@uddannelsesforbundet.dk
Pris:
Senest 2. september - særpris 3.700 kroner
Senest 1. oktober - pris 4.500 kroner
Inkl. forplejning og overnatning i enkeltværelse

Tilmelding: SENEST 1. oktober

4. oktober + 29. november + 17. januar
Didaktik: Ordblindeundervisning med
it-hjælpemidler
På dette kursus vil du blive præsenteret for teorier og ideer i
til, hvordan man didaktisk kan gribe den
kompenserende undervisning med it-hjælpemidler an.
For:
Ordblinde- og FVU-undervisere
Tid og sted: kl. 09.30 – 15.30 i København
Uddannelsesforbundets sekretariat
Kontakt:
Pernille Nihøj
pni@uddannelsesforbundet.dk
Pris:
2.500 kroner for medlemmer
3.000 kroner for ikke-medlemmer
Tilmelding: SENEST 30. august

Tilmeld dig forbundets møder og konferencer på:
uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer
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EN SMUK OG MEDRIVENDE
FORTÆLLING
Maishas historie er en smuk og medrivende fortælling
om at træffe egne valg og at turde åbne sig for en ny
verden. Maisha kommer fra Syrien og er kommet til
Danmark uden sine forældre. Savnet fylder alt, indtil
Maisha ved et tilfælde finder ud af noget nyt om sig
selv: Hun kan løbe. Hurtigt.
Efter hvert af de 10 kapitler følger ordforrådsarbejde,
læseforståelses- og diskussionsspørgsmål. Her bliver
kursisterne opfordret til at diskutere spørgsmål som:
Kan man vænne sig til at savne sin familie? Hvornår er
sociale aktiviteter en mental belastning? Og hvordan
synes udlændinge, at danskerne bor?

Maishas historie er en
selvstændig fortsættelse af
Samuels historie og henvender sig
til sprogskolernes DU2 modul 3-6,
DU3 modul 2-4 samt alle steder,
hvor der undervises i dansk og
dansk som andetsprog: VUC,
efterskoler og højskoler.

119,-

Der er ca. 100 meter til målstregen.
Det smerter i Maishas højre lår.
Et kort øjeblik har hun lyst til at give op.
Men så hører hun nogen råbe:
”Kom så, Maisha! Kom så, Maisha!”

eksklusive moms

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

Følg Alfabeta på Facebook.com/alfabetaforlagegmont
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anmeldelser
Redaktionen har modtaget følgende
bøger. Nogle af dem vil blive anmeldt i
kommende numre af Uddannelsesbladet.

Zornig – fra vred til voksen

Fagbøger

”Selvom du er udsat, skal
du opføre dig ordentligt.
Det er ikke en fribillet til
at skade videre. Det ville
jeg ønske, jeg havde lært
og forstået langt tidligere
i mit liv”, siger Lisbeth
Zornig Andersen blandt
andet med adresse til
rækken af kærester og fagpersoner, der stødte
på hende som ung.
Dette citat fra bogen viser tydeligt flere af
tekstens mest markante træk. Forfatteren har
med nye refleksioner og ny indsigt fortsat sin –
til tider meget smertefulde – udfordring af sit
eget liv. Både som et opgør med fortiden og en
kursændring mod en mere kontaktfuld, følsom
og kærlig fremtid.
”Zornig – fra vred til voksen” beskriver i
dagbogsform nedslag i forfatterens liv i hverdag og fest gennem året 2017. Via disse dagbogsnotater ”… laver jeg nedslag i min historie,
mine tanker og mine oplevelser fra de sidste 30
år” (bogens side 11). Og videre på side 12 ”… jeg
har valgt at fokusere på de oplevelser, mennesker og tanker, der kan knyttes til de handlinger, som hænger sammen med mine senfølger”.
Lisbeth Zornig Andersens personlige historie er i øvrigt kendt i offentligheden fra både tv,
aviser og hendes bog fra 2011: ”Zornig – vrede
er mit mellemnavn”. I ”Zornig – fra vred til voksen” fortæller forfatteren selv om sine anstrengelser, op- og nedture, held, uheld, personlige
møder og ikke mindst gedigen anderledes tankegang, forståelse og handling.
Historien om denne udvikling bliver fortalt
i en dybt troværdig og enkel tekst, som kan læses af både unge og voksne fra alle sindelag og
hjørner af samfundet. Mange læsere vil nok
føle sig genkendt i stort eller småt. For andre
vil det være et indblik i en ukendt måde at tage
livtag på. Men alle vil (med garanti) føle sig opløftet, beriget og inspireret til at favne livets
mangfoldigheder og sige ”ja”. Med visheden
om, at det ER muligt at omdanne en svær og
skadelig start i livet til en livskraftig drivkraft
for den enkelte. Det kræver så, i følge forfatterens erfaringer, mod til at søge hjælp og indgå
i gode relationer.
Derfor er der også et særdeles nyttigt appendiks med forslag til ”Leveregler”, og en liste over hjemmesider. Alt virker relevant og tilgængeligt både til privat og professionelt brug.
Marianne Bindslev

Undervisningens GENopdagelse

Af Gert Biesta, bog 157 sider
Civilisationernes Verdenshistorie

Af Carl-Johan Bryld, bog 436 sider
Når ære er på spil

Af Susanne Willaume Fabricius, bog 208
sider
Samfundsfags-didaktik

Af Peter Brøndum, bog 254 sider
Fagdidaktik i mediefag

Af Mimi Olsen (red.), bog 224 sider
Drenges og mænds inklusion
på kønnede uddannelser

Af Steen Baagøe Nielsen, Signe Hvid
Thingstrup, Marianne Brodersen og Henrik Hersom (red.), bog 263 sider
Israel

Af Henrik Wiwe Mortensen, bog 193 sider
Jødedom

Af Hans Henrik Fafner, bog 144 sider
Alverdens dansk

Af Hanne Hauge Milling og Anne Weile,
bog 136 sider
Eksistentialisme i dansk fra
Kirkegaard til Sonnergaard

Af Liselotte Henriksen, bog 150 sider
Matematikangst – fordomme og køn

Af Maria Kirstine Østergaard, bog 114 sider
Kønsbevidst pædagogik

Af Tekla Canger, bog 67 sider
Kæmp for kloden

Claus Strue Frederiksen og Vincent F.
Hendricks, bog 174 sider
Begrebsnøglen til religion
– teori og metode

Carsten Lykke-Kjeldsen, Bodil Junker
Pedersen, Tine Markvard Rask, Tine Overlund Roost og Hans Wagner, bog 171 sider
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Af Lisbeth Zornig Andersen. Forlaget Gyldendal. 224 sider. 299,95 kroner.

UDKANT – om det splittede Danmark

Af Hans Henrik Henriksen, Karen Mølbæk
& Morten Mikkelsen. Forlaget Columbus.
140 sider. 133 kroner ekskl. moms og forsendelse.
”UDKANT – om det splittede Danmark” er rettet
mod samfundsfagsundervisningen på alle ungdomsuddannelser. Den er
især anvendelig på B- og
A-niveau, men kan også
med fordel anvendes i eksempelvis valgfag som kulturforståelse. Enkelt
afsnit kan tillige anvendes i samfundsfag på Cniveau” (citat fra forlagets pressemeddelelse).
Før dette fremfører forlaget ”… at UDKANT
tager det splittede Danmark under samfundsfaglig behandling. Bogen giver et væsentligt og
vedkommende perspektiv i undervisningen og
kan bruges i såvel større byer som såkaldte udkantsområder”.
Bogens kernestof er:
•S
 ocial differentiering og kulturelle mønstre i Danmark
•P
 olitiske skillelinjer og partiadfærd
• Velfærdsprincipper – herunder stat, marked og civilsamfund
•G
 lobaliseringens betydning for udviklingen i Danmark.
På bogens hjemmeside, som kan findes via
www.forlagetcolumbus.dk, er der en række
links til yderligere arbejde med bogens tema.
Hvert af bogens fem kapitler indledes med
en række spørgsmål, hvorefter følger en brødtekst om delemnet, der behandles i kapitlet.
Der er desuden blå bokse med elev-øvelser og
grå bokse med data/fakta som for eksempel
”kommunale opgaver” eller aspekter af kerneproblemer i emnet. Der er udmærkede og relevante tabeller, statistik og løbende opsummering. Der er en håndfuld uskarpe og meningsløse fotos. For eksempel halvsides fotos af indgangen på Tønder Rådhus med underteksten
”Her sikres borgernes nære kernevelfærd i et
af landdistrikterne” (side 17). Senere på side 58
er et blik på gavlen af noget, der kan være familiebolig, bagsiden af en brugs eller en rutebilstation. Men i følge underteksten fortæller det
om ”Ældrepleje på landet”. Ved nærmere eftersyn er der et skilt med teksten ”Plejehjemmet”
i yderste hjørne af billedet.
Det er en skam, at fotos ikke i højere grad
udnyttes til både at informere og vække undren
og nysgerrighed hos læseren. Illustrerende fotos beriger som regel en tekst, men dårlige fotos
skaber desværre forvirring. Så det er en ommer.

Eftersom alt brug af skriftligt materiale i enhver undervisning
indebærer en træning i sproglig forståelse, formulering og redigering, er denne bog om ”UDKANTEN” i Danmark mildest talt en bovlam omgang.
Kapitlernes indledende spørgsmål lover allerede i præsentationen, at svaret kan findes på en nærmere angivet side. Helt som vi
alle kender det fra nyhedsformidlingens ”mere om det senere” eller
”det vender vi tilbage til”. Velsagtens for at skærpe lytterens/læserens interesse.
Herunder et par tilfældige, men typiske eksempler:
”Er der forskelle på, hvor mange der er i arbejde i de forskellige
dele af Danmark? Få svaret i punkt 4.3” (side 55).
”Hvis vi nu ville, kunne vi så gøre noget ved de steder i Danmark,
som lader til at have det svært? Svaret handler blandt andet om, hvorvidt der i Danmark er tradition for regulering på dette område. Få svaret i punkt 8.1” (side 120).
Allerførste elev-øvelse i denne bog er formuleret således
”Kan du pege på områder i Danmark, hvor du føler, at udviklingen er gået i stå” (side 12).
Selvom den uddannede, reflekterende læser nok kan gætte sig
til, hvad der menes, kommer sådanne klodsede formuleringer til at
spærre vejen for indsigt og oplysning.
I det hele taget er denne bogs største svaghed, at den mest af alt ligner en kladde af et referat fra et planlægningsmøde. Tre erfarne fagpersoner har tilsyneladende sat sig sammen for at udvikle ideer til en
undervisningsbog med et aktuelt og relevant emne som ”det splittede
Danmark”. Deres faglige erfaring må have givet rigeligt stof til indhold. En af dem kan noget med foto, en lang række forskere og kolleger skal desværre krediteres direkte i brødteksten, og alle har en del
praktisk erfaring med formidling. Så trods faglig sparring med Kjeld
Mazanti er der desværre ikke – som håbet og forventet – kommet en
knivskarp, velsmagende og stimulerende suppe ud af de ingredienser.
De tre forfattere takker i forordet for Mazantis røde streger i manuskriptet, meeeeen som sagt giver bogen denne anmelder indtryk
af at være en kladde. Meningen kan altså være god nok. Redigering,
sproglig opstramning og tilspidsning af teksten er absolut nødvendig
for at bogen, ”UDKANT – det splittede Danmark”, vil kunne anbefales.
Marianne Bindslev
Nationer og nationalisme
– perspektiver på national identitet

Af Kristian Iversen. Forlaget Columbus, 192 sider. 181 kroner
plus moms.
Vi har for nylig været vidne til den yderst komplicerede konflikt mellem regeringen i Madrid
og selvstændighedsbevægelsen i Catalonien.
Næsten samme type konflikt er måske på vej
mellem regeringen i Paris og tilsvarende politikere på Korsika. Og man bør også nævne følgevirkningerne af den britiske beslutning om at
forlade EU, da dette har skubbet til tanken i
Skotland om løsrivelse.
Tidligere havde begrebet nationalisme et tydeligt negativt skær
over sig, da mange mennesker forbandt det med den tyske nationalsocialisme under Hitler. Nu opfattes og bruges begrebet langt mere
– vel at mærke uden at det behøver at blive forbundet med de mange negative associationer.

Det skyldes måske, at vi i dag lever i en langt mere global verden med
politiske, handelspolitiske og kulturelle forbindelser med næsten hele
verden plus ikke mindst vores digitale muligheder. Måske fordi nationsbegrebet er vendt tilbage i denne globale verden. Alle steder er national
identitet blevet et helt afgørende spørgsmål, som både samler og splitter.
Denne fremragende bog kommer det beskedne antal på 192 sider til
trods meget langt omkring og behandler de netop nævnte emner:
• Hvad er nationer og nationalisme?
• Hvordan socialiseres man til national identitet?
• Hvad kan forklare, at højre-nationale partier har medvind?
De mange yderst velskrevne og korte kapitler suppleres hele bogen
igennem af vældig gode fotografier. Men heldigvis rummer bogen ikke kun
almindelige fotografier af kendte politikere og teoretikere, men også andre
helt ukendte personer. For eksempel på side 125 med for os helt ukendte skotske separatister, eller på side 64 fra den græske ø Lesbos, hvor en
gruppe bådflygtninge står ved siden af en gruppe turister, som med deres
kufferter venter på lufthavnsbussen.
Desuden møder læseren en lang række yderst anvendelige figurer,
modeller og tekstbokse med forklaringer på nøglebegreber og lignende.
Enkelt og klart!
Mange af vore elever og kursister vil sikkert sætte stor pris på, at bogen er ført ajour. For eksempel omtales flere gange både den nuværende
amerikanske præsident og det nye danske parti, Nye Borgerlige. I betragtning af, at bogens manuskript er gjort færdigt i januar 2017, er det en meget fin detalje med sådanne aktuelle emner.

Formand
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale
Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1208København
KøbenhavnKK
1018
Tlf: 7010 0018 · Fax: 3314 3955
Email: via hjemmesiden
www.dlfa.dk
Kontaktoplysninger
Regionscentrene har åbent for personligt
fremmøde i a-kassens kontakttid.
Vil du have en personlig samtale, aftaler
du en tid ved at ringe på tlf. 70 10 00 18.
Du kanogså sende en mail via hjemmesiden.

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018
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anmeldelser
Flere afsnit og fotografier vil uden problemer kunne
bruges til at skabe debat i en klasse. For eksempel side 37
med et billede af nogle vikinger og spørgsmålet: ”Er vi alle
vikinger?”. Tilsvarende billedet på bogens forside med soldater med Dannebrogsflag i hænderne – men man kan vel
også være national uden flag og uniformer? Hvilket igen kan
føre til spørgsmålet om, hvordan vi viser, at vi er danskere?
Alt dette er med til at gøre bogen fremragende til undervisning i historiefag, sprogfag og tværfaglige projekter
på B- og A-niveau.
Gennem hele bogen mærker man tydeligt forfatterens
solide undervisningserfaring. I 2014 udgav Kristian Iversen sammen med en kollega en meget rost Danmarkshistorie på samme forlag.
Forlaget Columbus skal igen, igen roses for en pæn og nydelig udgivelse om et ellers meget forsømt emne. Men mest
ros skal Kristian Iversen have for sin klare og koncise veldisponerede fremstilling.
Samlet set bør alle undervisere i disse fag have rådighed over denne bog, og denne anmelder er ikke i tvivl om,
at mange elever og kursister vil finde den spændende og
vedkommende.
Ole Fournais

DEBAT

Vi fik intet ud af OK18
Bondo Christensen pustede sig op som en elefant og faldt ned – end ikke
som en mus. Han sidder nu inde i sit musehul og råber ud til sine 80.000
medlemmer: KOMMISSION! Den skal vist afdække et eller andet, for
kommissoriet er endnu ikke afklaret. Alle 80.000 medlemmer kunne
ellers fortælle ham ét efter et, punkt for punkt, hvad der burde stå, for
det lever vi med dag for dag. Men det gør Bondo jo ikke.
Vi fik intet ud af flere måneders forhandling og en musketered
– absolut intet. Lønstigningen ville vi have fået, som alle de andre –
penge kan man altid finde ud af.
Hvad sker der nu? Jo, det tager mange år at få en konklusion, som alle
kender i forvejen, og til næste aftaleforhandling vil arbejdsgiveren file
lidt her og lidt her og intet vil ske.
Bondo må gå af, og en kompetent forhandler findes. Det afgør Uddannelsesforbundet ikke, men jo mere modstand, jo lettere bliver vi af med
ham. Hvad fik lærerne af alle lønmodtagere: INTET.
Med venlig hilsen
Jesper Søeborg
Holbæk

STUDIETURE

TIL USA

USA har noget særligt at byde på - ikke mindst
på studierejsen! I vælger selv om rejsen skal gå
til ét rejsemål, eller om I vil kombinere flere af de
spændende byer i “Guds eget land”.
New York fra kr. 4.998,-

San Francisco fra kr. 6.498,-

Hvad er jeres rejseplaner?
Vi hjælper meget gerne med gode råd! Kontakt
os idag på 80 20 88 70 for en snak om mulighederne for jeres gruppe.
Fast kontaktperson fra start til slut
Studierejser med afsæt i jeres faglige mål
24/7 adgang til jeres rejsedokumenter
Tryghed uden uventede overraskelser

Washington /New York fra kr. 5.998,-

Uddannelsesbladet_USA.indd 1
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på din

lønkonto

Stærke fællesskaber
– også til din fordel

Som medlem af Uddannelsesforbundet er du også en del af
Lån & Spar. Vi er nemlig en bank for fællesskaber. En solid
bank fra 1880, drevet af mennesker til mennesker. I dag ejet af
Uddannelsesforbundet og dig – og mere end 45 andre organisationer.
5 % er Danmarks højeste rente
Med fællesskabet følger ekstra gode fordele. Som bl.a. 5 %
i rente på de første 50.000 kr. på din lønkonto. Det er Danmarks
højeste rente og noget ingen andre banker kan matche.

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.

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...

VIL DU HAVE

5%

PÅ LØNKONTOEN
Ring: 3378 1965
– eller gå på lsb.dk/ufb
og book møde
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DEN SVÆRE 2’ER ...
Fanny Slotorub og neel JerSild Moreira

… er slet ikke svær, når den kommer efter 3’eren! Med udgivelsen af Fokus 2 kan vi nu tilbyde en Fokus-bog til de 3 første
Fokus 2 er et grundbogsmateriale til kursister på Danskuddannelse 2, modul 2.
moduler på DU2.
Formålet med Fokus 2 er, at kursisterne opbygger en så bred kommunikativ kompetence
som muligt samtidig med at de opnår en større viden om danske kultur- og samfundsforhold.

Til materialet er dermed
udviklet et opgavesite,
som giver kursisterne masser af ekstra input.
Fokus 2 er inddelt i 4 kapitler
emnerne:
Her kan de arbejde selvstændigt og i eget tempo. Opgavesitet understøtter arbejdet med
grundbogenog
i klassenrejser,
og giver mulighed
for differentiering ogog
en mereMedier.
fleksibel sprogMad og indkøb, Transport
Arbejde
undervisning.

Fokus 2

fokus 2 dansk for fortsættere

alle fire færdigheder (tale-, lytte-, læse- og skrivefærdighederne) og har sideFor alle Fokus-titlerne� vægter
gælder
det at de:
løbende fokus på grammatik og udtale som en altid integreret del af de emner, der
arbejdes med
• styrker automatiseringen af sproget, samtidig med at
� styrker automatiseringen af sproget, samtidig med at kursisterne får rig mulighed for
selv at komme
på banen
og eksperimentere med sproget
kursisterne selv kommer
på
banen

� skaber en ramme for meningsfuld kommunikation og erfaringsudvekslinger – med bl.a.
interview, holdundersøgelser, informationskløft og tværkulturelle sammenligninger

•

mellem en lang række forskellige,
sjove og udfordrende opgavetyper, blandt
� veksler
skaber en ramme for
meningsfuld
kommunikation
andet strukturer fra Cooperative Learning, der tilgodeser kursisternes forskellige
læringsstrategier og varierer samarbejdsformerne på holdet.

� samler op og tematiserer forskellige grammatiske aspekter i det sprogfokus, som findes

•

sidst i alle
kapitler
veksler mellem en lang
række
forskellige, sjove og
� har repetitionssider efter hvert kapitel med blandt andet CL-strukturer, underholdende
udfordrende opgavetyper,
blandt
andet strukturer fra
spil og test.
Cooperative Learning

•

samler op og tematiserer
forskellige grammatiske
Mad og indkøb
Transport og som
rejser findes sidst i alle kapitler
aspekter i det sprogfokus,

Fokus 2 består af

4 kapitler med emnerne:

• Grundbog
• Lærervejledning med overvejelserne bag materialet, med
løsninger og kommentarer til de enkelte opgaver, kopisider til
kursisterne, ekstra opgaveark, 4 test samt udskrifter af alle lydfiler.
• Lydfiler til læreren og kursisterne lagt ud til fri download på
www.alfabetadigital.dk/fokus2
• Opgavesite med selvrettende opgaver på
www.alfabetadigital.dk/fokus2

•

Medier

har repetitionssider efter hvert kapitel med blandt
andet CL-strukturer, underholdende spil og test

• I-bog, som er en digital udgave af den trykte bog.

Fokus 2 er en del af Fokus-serien, som indtil videre består af Fokus 1, 2 og 3 til henholdsvis modul 1, 2 og 3
på Danskuddannelse 2.

2
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