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NY LÆREBOG TIL
FRISØRUDDANNELSEN
Køb bogen på webshop.praxis.dk

Frisør – fagbog er frisøruddannelsens nye lærebog,
der samler indholdet fra de tre tidligere udgivelser
til uddannelsen.
Udgivelserne Frisør – Grundforløb, Det kemiske arbejdsmiljø
– Frisør og Frisør – Hovedforløb er blevet samlet i én bog,
som er gennemgribende revideret og har fået tilført nyt
fagligt indhold – bl.a. et kapitel om værktøjslære og nye
afsnit om herrearbejde. Når man køber Frisør – fagbog, får
man samtidig hæftet Klassisk herrearbejde.
Frisør – fagbog er skrevet til undervisningen på erhvervsskolerne og dækker alle fagets grundlæggende discipliner.
Bogen beskriver frisør fagets teknikker og alt det, en dygtig
frisør bør vide. Den er gennemillustreret og indeholder
ordlister med forklaring af fagudtryk og gråzone-ord.
Bogen vil være et nyttigt redskab både under uddannelsen
og for den færdiguddannede frisør, og den er velegnet som
opslagsværk.

UDKOMMER
OGSÅ SOM EBOG+

FRISØR – FAGBOG

1. UDGAVE, 448 SIDER, INDBUNDET
Skolepris:

608 00
DKK

Varenr. 181001-1

ekskl. moms og
forsendelse

kort nyt

30%

af lederne inden for undervisningsområdet oplever lav
eller meget lav balance mellem krav og ressourcer. Og
jo flere ansatte, man er leder for, des større opleves problemet. Det viser den nye PSYK17-rapport fra FTF, som
COWI har lavet om psykisk arbejdsmiljø. 9.641 personer
har svaret, og heraf er de 702 ledere.
Rapporten viser også, at kun tæt på halvdelen af FTFlederne oplever, at de mål og krav, der er styrende for deres arbejde, understøtter kvaliteten i arbejdet eller bidrager til et godt arbejdsmiljø. Og på undervisningsområdet gælder det cirka hver tredje leder, 35-37 procent.
Da rapporten viser, at ledelseskvalitet har stor betydning for stress og sygefravær, foreslår FTF en ny
bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, og at ledere
med personaleansvar uddannes i psykisk arbejdsmiljø. Blandt andet viser tallene, at stress falder til en fjerdedel og sygefraværet til det halve, når de ansatte oplever god ledelse.

Læs lederen side 4

Social arv vanskeligere
at bryde
Børn, der vokser op blandt de fattigste, har i dag større risiko for at forblive fattige, end de fattigste børn for femten år siden havde. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
I år 2000 havde de fattigste børn 1,5 gange så høj risiko for som voksne fortsat at høre til de fattigste, hvis
man sammenligner med de rigeste børn. I dag er den risiko fordoblet til faktor 3 for de fattigste børn.
Afgørende for, om de fattigste børn er i stand til at bryde den negative sociale arv, er, hvorvidt de formår at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Af Andreas Antoni Lund og Dorthe Plechinger

1 ud af 2 unge i Norge
vælger erhvervsskole
Næsten hver anden af de knap 70.000, der i år skal i gang med en ungdomsuddannelse, har fået en plads på en erhvervsuddannelse.
I Norge altså.
Til sammenligning er det i Danmark knap hver femte, der vælger
erhvervsfagene.
At håndværksfagene er mere populære blandt norske unge end danske, skyldes muligvis, at danske unge skal tage stilling til deres videre
uddannelsesforløb allerede efter folkeskolen, mens norske unge har to
år på et grundforløb, inden de skal beslutte sig.

Flygtninge har
brug for ferie
At flygtninge ikke har ret til ferie, er ren symbolpolitik og virkningsløst.
Sådan lyder kritikken fra Dansk Socialrådgiverforening, fagforeningen for pædagoger BUPL og Uddannelsesforbundet i Jyllands-Posten.
Flygtninge skal – efter indførelsen af integrationsydelsen for to
år siden – være i gang med sprogskole og virksomhedsaktivering året
rundt og har derfor ikke krav på at holde fri. Men det bliver flygtninge
altså ikke hurtigere en del af det danske arbejdsmarked af, mener Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.
- Alle mennesker, også flygtninge, har brug for en pause til at restituere og lade batterierne op. Ellers kører man sur i undervisningen. Vi
kan ikke se nogen som helst positiv virkning af, at de ikke har sommerferie, siger hun til Jyllands-Posten.

HUSK

At holde dig opdateret på FGU-udviklingen og forhandlingerne om finansloven på vores hjemmeside – www.uddannelsesforbundet.dk. Der
sker nemlig flere ting i løbet af dette efterår, som vi på grund af deadlines for Uddannelsesbladet ikke kan nå at få med i bladet.
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mener:

Jeg er bekymret
Den er helt gal med især det psykiske arbejdsmiljø

Morten Bay,
næstformand for
Uddannelsesforbundet

i den offentlige sektor – herunder undervisningssektoren. Sygestatistikkerne er eksploderet i negativ retning efter omvæltningen i 2013. Her blev læreroverenskomsten i stat og kommune affejet med et lovindgreb, og aftalemodellen afløst af væsentlig større anvendelse af ledelsesretten fremfor dialog og aftaler.
Det er dybt bekymrende i sig selv, men det er også
de forslag til løsning, der kommer fra forskellige sider.
Beskæftigelsesminister Troels L. Poulsen (V) har
tilsyneladende først får øjnene op for arbejdsmiljøproblemerne nu. Han udtaler i Politiken den 9. august i år:
”Jeg kommer inden for et par måneder til at præsentere
en plan for en målrettet indsats for de offentlige ansatte.
Der er ingen tvivl om, at vi her har et særligt problem”.
Ministeren mener dog ikke, at flere penge er en
løsning. Økonomi og psykisk trivsel hænger ifølge
ministeren ikke sammen.
Det bekymrer mig, for jeg ser en klar sammenhæng mellem ressourcer og opgaver. Vi ser en hverdag, hvor central styring og forventning lægger et
massivt pres på institutionerne om øget arbejdsindsats for færre penge. Og afstemmes det ikke, kan
det være umuligt at levere kvalitet og sammenhæng
i indholdet af opgaverne.
Skal arbejdsmiljøet blive bedre, stiller det også
krav til en dygtig ledelse. Medarbejderen skal sikres et overblik over arbejdsopgaver og arbejdstid.
Der skal være krav til god planlægning af opgaverne,
hvor den enkelte får medindflydelse. Og det er afgørende for et godt arbejdsmiljø, at ledelsen viser tillid
til, at den enkelte udfører sit arbejde fagligt og professionelt. Derfor handler dygtig ledelse også om god
personaleledelse og ikke kun fokus på bundlinjen.
Det er bare ikke dét, jeg ser, når jeg læser to af ledelseskommissionens anbefalinger. Her foreslås
tværtimod en forenkling af de offentlige overenskomster samt en reduktion af samarbejdssystemet.

Det vil netop betyde mere ledelse og mindre medarbejderindflydelse. Overenskomster og samarbejdsudvalg er på hver sin måde med til at styrke dialogen
mellem ledelse og medarbejder og der igennem fastholde fokus på dagligdagens udfordringer – herunder arbejdsbelastning, opgavefordeling, opfølgning
på sygefravær samt sikring af fokus på institutionens kerneopgave.
Dertil kommer, at innovationsminister Sophie
Løhde (V) i efteråret præsenterer en sammenhængsreform, hvor der blandt mange tiltag sigtes
til øget udlicitering af offentlige opgaver. Mon det
vil fremme det gode arbejdsmiljø? Nej. Også det bekymrer mig dybt.
I fagbevægelsen har vi andre helt konkrete forslag
til løsning af disse kæmpe udfordringer med arbejdsmiljøet. Vi skal gå sammen om at prøve at sikre enhver medarbejders ret til en arbejdsplads, hvor tillid, et godt arbejdsmiljø og ressourcen til at udføre
sit hverv er tilstede. Og derfor er det helt essentielt,
at Trio- samarbejdet – samarbejdet mellem ledelse,
arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant – styrkes. Alle
ledere og tillidsvalgte medarbejdere skal have obligatorisk uddannelse i at spotte medarbejdere med
blandt andet stresssymptomer. Arbejdsmiljørepræsentantens årlige uddannelsestilbud skal gøres obligatorisk, og større institutioner bør lave et personale
netværk med fokus på dagligdagens stressniveau og
kollegernes reaktionsmønstre. Vi må også kæmpe for
flere ressourcer til Arbejdstilsynet og sikre mulighed for flere tilsyn på arbejdspladserne.
Så ja, jeg er bekymret, når jeg hører de forslag til
et bedre arbejdsmiljø, vi ser lige nu. Og jeg er bekymret, hvis vi ikke får sikret løsninger, hvor ressourcer
og krav hører sammen, hvor der stilles krav til dygtig personaleledelse, og hvor vi lytter til hinanden
og løfter opgaven – sammen.
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06		 Kvit ordet Rygepause

		 Der er særlige grunde til, at de unge stadig må ryge på
		 erhvervsskolerne. Men derfor behøver man ikke opfordre dem
		 til det, lyder det fra elever.
12

Ny pris skal åbne unges øjne for byggebranchen

		 … Og prisen er gået til Mai-Britt Kristiansen fra Tradium
		 i Randers!
14

Virtual reality kan hjælpe mod eksamensangst

		 3D-film af eksamenssituationer kan bruges til at afhjælpe
		 eksamensskræk, mener eksperter.
16		Erhvervsuddannelse skal mærkes

14

		
		
		
		

Faglærer Bjørk Fredslund Andersen fra Silkeborg Tekniske
Skole (College 360) har et mål: Hvis de unge vælger erhvervsuddannelserne fra, skal det ske på et oplyst grundlag. Derfor
har han besøgt og fået besøg af syv 8. klasser i kommunen.

22		PRODUKTIONSSKOLE SIGTER MOD KONKURS

		
		
		
		

Omfattende problemer med det psykiske arbejdsmiljø fik
i foråret Uddannelsesforbundet til at anmode Arbejdstilsynet
om at anlægge besøg på Esbjerg Forberedende Erhvervsskole.
Nu kaster bestyrelsen for skolen håndklædet i ringen.

26		Tema: Indvandrerundervisningen
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Hvem betaler prisen for det billigste tilbud i sidste ende?
Det gør kursisterne og samfundet. Drop priskrigen og tag vare
på kvaliteten, lyder opfordringen til kommunerne fra flere
sider. Vi har talt med to kommuner, der går i hver sin retning.

Forsideillustration: Mikkel Henssel

Erhvervs
skoleelever til
lærerne: Kvit
ordet Rygepause
•	Elever må ryge på skolens grund på to ud
af tre erhvervsskoler
•	På 92 procent af de skoler, hvor der må ryges, må lærerne gerne ryge sammen med
eleverne
•	På 19 procent af skolerne sælges der tobak
•	På 61 procent af afdelingerne må eleverne holde rygepause i løbet af undervisningen.
Kilde: Vidensråd for Forebyggelse

Fire gode råd til lærerne
•	Kald aldrig pauser for rygepauser. Det legitimerer rygningen
•	Skab aktiviteter, som de unge kan være
sociale omkring, og som ikke involverer
rygning
•	Tag en til en-snakke med elever, der ryger, og opfordr dem til at begynde på et
rygestopkursus
•	Opfordr skolens ledelse til at indføre klare rygeregler, og vær med til at håndhæve dem.
Kilde: Susan Andersen, postdoc, Statens Institut
for Folkesundhed

6
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Fakta om rygning på erhvervsskolerne

Langt flere erhvervsskole-elever end
eksempelvis gymnasieelever ryger. Men
erhvervsskole-eleverne vil gerne have
hjælp til at kvitte smøgerne og efterlyser, at
lærerne går foran som gode rollemodeller.

- Han siger hele tiden: ”Tag lige fem minutter, og gå ud og tag en smøg.”

Det fortæller en af i alt 200 adspurgte erhvervsskole-elever i en undersøgelse fra Vidensråd for Forebyggelse.
Den viser, at 37 procent af eleverne ved erhvervsskolerne ryger dagligt. Til sammenligning er der blandt eleverne på gymnasierne 12 procent, som tænder mindst en cigaret hver dag.
Erhvervsskole-eleverne ryger først og fremmest, fordi det giver dem
adgangsbillet til at være en del af fællesskabet.
- Rygning har en kæmpe stor social betydning for dem. Det er den
måde, de får venner på i skolerne og en fælles aktivitet i pauserne, fortæller Susan Andersen, postdoc ved Statens Institut for Folkesundhed
under Syddansk Universitet.
Desuden finder de unge rygning afstressende og afslappende.
Lærere legitimerer rygning

73 procent af de erhvervsskole-elever, der ryger dagligt, har imidlertid
et ønske om at stoppe, viser undersøgelsen også.
- Vi kan se, at det at have nogle regler har en betydning for, hvor mange
der ryger. Men der er ikke så mange regler på erhvervsskolerne lige nu,
påpeger Susan Andersen med henvisning til internationale studier og
en spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsskoleledere.
Hun og hendes kolleger har afholdt fire workshops med 200 erhvervsskole-elever som led i Vidensråd for Forebyggelses undersøgelse. Her
spurgte de eleverne, hvad de synes, skolerne kan gøre. Og de unge selv
peger på, at lærerne faktisk er rollemodeller for dem.
- De fortalte, at der er meget synlig rygning blandt lærerne, og at læ-

Det kan løsne op for stemningen, hvis man som lærer
tænder en smøg sammen med eleverne. Men ikke-rygende
elever kan føle sig udenfor.

rerne nogle gange endda ryger sammen med dem. Nogle
lærere kalder ovenikøbet pauserne for rygepauser.
Lærerne er på den måde simpelthen med til at legitimere, at der ryges på skolen, påpeger Susan Andersen.
Rygning som pædagogisk instrument

Nogle lærere bruger ifølge hende desuden nærmest rygepauserne som et pædagogisk værktøj.
- Når de står og ryger sammen, er der en afslappet
stemning. Det er på sin vis sympatisk, at lærerne på
den måde forsøger at komme tæt på eleverne. Men de
ikke-rygende elever oplever det som uretfærdigt og
føler sig snydt for det fællesskab, der opstår omkring
rygning, fortæller Susan Andersen.
Mange af de rygende elever vil imidlertid gerne have,
at det bliver vanskeligere at ryge på skolen. Eksempelvis ved at flytte rygeskurene længere væk.
Et flertal af de unge efterlyser et totalt rygeforbud
på skolerne og en strammere lovgivning. Desuden efterspørger de let tilgængelige og gratis rygestopkurser på skolen. Skolerne må gerne opsøge dem og anspore dem til at melde sig til rygestopkurser, viser undersøgelsen. •

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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Regeringen havde egentlig planer om, at
rygeforbuddet, som i dag gælder for langt
de fleste uddannelser, også skulle omfatte
erhvervsskolerne. Men det ville hverken
Liberal Alliance eller Dansk Folkeparti
lægge stemmer til. Uddannelsesbladet
har spurgt de to partier hvorfor.

Derfor gælder
rygeloven ikke
for erhvervsskoleeleverne
A f A n d r e a s A n t o n i L u n d / F o t o : C o l o u rb o x

LA: Retten til
personlig
frihed
må ikke
krænkes
May-Britt Kattrup, Liberal Alliances sundheds- og ældreordfører:

- Røgfri skoletid betyder, at du ikke må
ryge på din egen terrasse, hvis du for
eksempel tager hjem i den store spisepause. Det er brud på privatlivets fred
og den personlige frihed til selv at bestemme.
- Hvis nogle skoler mener, det er det
rigtige at forbyde rygning på matriklen,
synes jeg, de skal gøre det. Det kræver
ikke lovgivning.
- Vi skal ikke risikere, at nogen afholder sig fra at få en god uddannelse,
fordi de ikke må ryge.

8
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DF: Vigtigere
at de unge
får en
uddannelse
Liselott Blixt, Dansk Folkepartis
social- og sundhedsordfører:

- På erhvervsskolerne er der højt frafald. Der er nogle af eleverne, der har
større problemer, end det at de ryger.
For os er det vigtigste, at de unge får en
uddannelse og et arbejde. For når man
får det, lever man også sundere.
- Det er ikke ved at tvinge eleverne til
at gå uden for skolens matrikel og ryge
i det skjulte, vi får dem til at holde op.
- De har behov for, at vi støtter dem.
Og de har behov for, at der er tilbud om
rygestop til dem.

Fakta: Forbud blev
droppet
•	I august 2016 foreslog den daværende V-regerings sundhedsminister, Sophie Løhde (V), helt røgfrie skoler og uddannelsessteder
som led i en kræfthandlingsplan
•	I forvejen var der rygeforbud på
børneinstitutioner, skoler, kostskoler, efterskoler og institutioner
med udbud af treårige gymnasiale ungdomsuddannelser. Til gengæld var det tilladt at ryge på produktionsskoler og erhvervsskoler – undtagen på gymnasiale afdelinger. Sophie Løhde ville have
alle uddannelsessteder omfattet
af forbuddet
•	I juni 2018 droppede Sophie Løhdes efterfølger som sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V), imidlertid sin forgængers planer
•	Kursskiftet kom efter modstand
fra Dansk Folkeparti og Venstres
regeringspartner i VLAK-regeringen Liberal Alliance.

AVU

pakken
– FÅ ADGANG TIL 50 IBØGER®
Altid opdaterede materialer
Adgang for alle kursister og lærere
Ingen administration

Læs mere på systime.dk

Se priser og licenser på shop.systime.dk
Læs systime.dk | Ring 70 12 11 00 | Skriv systime@systime.dk | Deltag lab.systime.dk

Skole-direktør:
Vi er klar over
problemstillingerne
Det er problematisk, når lærere kalder pauser
for rygepauser eller ryger sammen med eleverne.
Der er dog også grænser for, hvor meget
rygningen kan nedbringes med restriktioner,
mener direktøren for Roskilde Tekniske Skole.
A f A n d r e a s A n t o n i L u n d / F o t o : C o l o u rb o x
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Formuleringer som: ”Vi tager lige en ryge-

pause”, bliver brugt af nogle lærere. Det har ledelsen på Roskilde Tekniske Skole måttet erkende. Og derfor har ledelsen også taget det op
med skolens undervisere.
- Vi har talt med lærerne om det, og de kan
godt se, at det ikke er så smart. Vi skal øve os
på at kalde det pause og ikke rygepause, fortæller Roskilde Tekniske Skoles direktør, Jesper Østrup.
Han er også helt med på, at lærerne er rollemodeller, og at det derfor er uheldigt, hvis
elever ser lærere ryge, eller hvis lærerne ligefrem står sammen med elever og ryger. Men
omvendt er det ikke ulovligt at ryge, påpeger
direktøren. Og derfor kan skolens ledelse ikke
forbyde lærerne det helt.
Det er imidlertid forbudt for alle at ryge indendørs i alle Roskilde Tekniske Skoles bygninger.
- Det betyder så, at lærerne går ud på vejen
og ryger. Og der står eleverne også og ryger. Det
er lidt uheldigt, så derfor har vi talt om at bede
lærerne om at gå andre steder hen for at ryge.
Men hvor det nogle steder giver sig selv, er det
svært andre steder, forklarer Jesper Østrup.
Han påpeger, at skolen ikke har nogen indflydelse på, hvor lærere og elever går hen uden for
skolens adresse, eller hvad de foretager sig der.
Ifølge rygeloven må der slet ikke ryges på de
gymnasiale afdelingers matrikler eller de tilstødende matrikler. Samme restriktion gælder
ikke for erhvervsafdelingerne. Roskilde Tekniske Skole har begge slags afdelinger, men Jesper Østrup tror ikke, at en ensretning af loven
vil få færre erhvervsskole-elever til at ryge.
- Vores klare fornemmelse er, at der ikke
er færre på de gymnasiale afdelinger, der ryger, efter at loven blev indført. Kunne vi dokumentere, at de røg mindre, fordi de skal gå ud
på vejen frem for parkeringspladsen, ville jeg
gå ind for det. Men det gør de altså ikke, siger
Jesper Østrup.

Elev:
Problematisk
at lærere
ryger sammen
med os

Hun har også indtryk af, at der er mange nye elever,
der ellers ikke ryger, som lige så langsomt begynder at
ryge, når de starter på skolen.
- Det, tror jeg, hænger sammen med, at man ikke rigtigt kan nå at gå i gang med så meget andet i fem-minutters-pauserne. Så står de sammen med rygerne og bliver
tilbudt en smøg eller et par hvæs, og så begynder de lige
så stille ad den vej, fortæller Chastine Hald Pedersen.
Er imod forbud

er 19 år og ryger. Hun er også elev
på murerlinjen på Roskilde Tekniske Skole, hvor det er tilladt
at ryge på udvalgte steder. Hun har ikke selv tænkt sig at lægge
cigaretterne på hylden, men synes, at lærerne bør overveje, hvor
og hvornår de ryger, og hvilke vendinger de bruger om pauser.
- De af vores lærere, der ryger, ryger sammen med os. På den
ene side er det fint, fordi vi så får talt med lærerne om nogle ting.
På den anden side er det måske uheldigt, fordi de måske kommer til at opfordre eleverne til at ryge, fortæller Chastine Hald
Pedersen, der er medlem af Erhvervsskolernes ElevOrganisations hovedbestyrelse.
Ifølge hende er det meget almindeligt, at lærerne kalder de
små pauser for rygepauser.
- Så siger de: ”Der er lige fem minutters rygepause.” Det er jo
en form for opfordring, mener murereleven.

Chastine Hald Pedersen

Hun hører ikke til de 73 procent dagligt rygende erhvervsskole-elever, der ifølge en undersøgelse fra Vidensråd for
Forebyggelse gerne vil kvitte rygningen.
- Både elever og lærere skal selvfølgelig selv have lov
til at beslutte, om de vil ryge, understreger Chastine
Hald Pedersen.
Hun er også imod et totalt forbud mod rygning på erhvervsskolerne.
- Det vil ikke give mening på erhvervsskolerne. Nogle
af skolerne er så store, at der vil være nogle, som skal
bruge 20-30 minutter på at komme uden for matriklen
og ryge. Så har du bare frustrerede elever i klassen. Og
så er vi jo voksne mennesker, så jeg kan ikke se et problem i, at eleverne ryger. Vi tager jo hensyn til de andre
og smider skodderne i askebægerne, fremhæver Chastine Hald Pedersen. •

Lærerstandens Brandforsikring er et
forsikringsfællesskab for udvalgte faggrupper,
blandt andre undervisere, vejledere og
konsulenter. Vi er ejet af vores medlemmer
med alle de fordele, der følger med.
Vores mål er at sikre dig den lavest mulige pris
og den højest mulige erstatning.
Tjener vi for meget på en forsikring, kommer
det også dig til gode, enten ved at vi sænker
priserne eller forbedrer dine forsikringer.

Et forsikringsfællesskab for dig,
der ved, at grundforløbet er forudsætningen
for hovedforløbet, men at praktikaftalen
er afgørende.

Derudover belønner vi dig årligt med en rabat
på dine forsikringer, når du har været medlem
i tre år.
Hvis du kan se meningen, så se, hvordan du
bliver medlem.
Gå ind på lb.dk/blivmedlem eller ring til
os på 33 95 76 80.

Lærerstandens Brandforsikring
– en del af LB Forsikring A/S,
CVR-nr. 16 50 08 36,
Farvergade 17, 1463 København K
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Ny pris
skal åbne
unges øjne
for bygge
branchen
Byggeriets Faglærerpris er blevet
uddelt for første gang. Vinderen er en
byggefaglærer fra erhvervsskolen
Tradium i Randers.

A f M a r i e B e gt r u p /
F oto : U l r i k B u r h ø j J e p s e n

Om Byggeriets Faglærerpris
•B
 yggeriets Faglærerpris er en ny pris,
som skal uddeles af Boligfonden Kuben
og Uddannelsesforbundet. Foreningsformænd og tillidsrepræsentanter kan
også indstille til prisen
•F
 ormålet med prisen er at give et skulderklap til en god og inspirerende byggefaglærer eller et byggefaglærerteam,
som på usædvanlig vis har udmærket
sig, brænder for at videregive viden og
er en støtte for og bakker op om eleverne
•P
 engene fra prisen skal give faglæreren
eller teamet mulighed for at indhente ny
viden og inspiration gennem en studierejse. Prisen skal dække rejseomkostninger, kursusafgifter, frikøb og eventuelle udgifter til formidling af udbyttet af
studierejsen.
• Prisen uddeles igen 2019.

12
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Mai-Britt Kristiansen kan noget særligt.

Hun er et fagligt fyrtårn med en stærk pædagogisk ballast og underviser kommende
byggemontageteknikere på erhvervsskolen
Tradium i Randers. Hun er især god til at
rumme rigtig mange unge og til at få alle
med. Derfor modtog hun den 1. august den
nyindstiftede pris: Byggeriets Faglærerpris.
- Det er ikke rigtigt gået op for mig endnu.
Jeg gør jo bare det, jeg plejer. Jeg kan godt
lide at se, eleverne få succes. Det betyder
meget for mig, at det lykkes for dem, fortæller Mai-Britt Kristiansen.
Prisen tildeles en faglærer og er et skulderklap til en god og inspirerende byggefaglærer fra en erhvervsskole, som på exceptionel og usædvanlig vis udmærker sig.
En, der virkelig brænder for at videregive
viden, og som er en støtte og bakker op om
sine elever.
Lærere er fundament for branchen

Bag prisen står Uddannelsesforbundet
og Boligfonden Kuben, der med prisen vil
sætte fokus på høj faglighed, stolthed og
godt håndværk i byggebranchen.

- Til godt byggeri har vi brug for dygtige
håndværkere. Og dygtige håndværkere starter med den inspirerende og motiverende
faglærer, siger Sidse Buch, næstformanden for Boligfonden Kuben.
Godt håndværk bygger ifølge prisuddelerne på gode faglige kvalifikationer, viden
og kompetencer. Derfor udgør undervisningen og dermed lærerne et afgørende fundament for byggebranchen.
- Den gode undervisning kommer, hvis
man både har en stærk faglighed og faktisk
også en rigtig velfungerende pædagogisk
ballast, siger formand for Uddannelsesforbundet Hanne Pontoppidan.
- Det er lige præcis det, vi gerne vil honorere med den her pris, supplerer Sidse Buch.
Prisvinder evner at løfte mange

Årets vinder, Mai-Britt Kristiansen, har
arbejdet på Tradium i Randers siden 2014
og undervist tømrerelever på forskellige
forløb. I dag underviser hun hovedsageligt
byggemontageteknikere. Valget faldt på
Mai-Britt Kristiansen, fordi hun blandt
andet er særlig god til at rumme rigtig

Vi vil gerne honorere den gode
undervisning, der kommer af både en
stærk faglighed og en velfungerende
pædagogisk ballast, sagde Hanne
Pontoppidan som begrundelse for valget
af Mai-Britt Kristiansen.

Bedømmelsesudvalget
•S
 idse Buch, næstformand i Boligfonden Kuben og konsulent i
BAT-kartellet

mange unge og til at løfte dem, fortæller Hanne
Pontoppidan:
- Hun har en stærk fag-faglighed og en stærk
pædagogisk ballast. Fordi hun evner at forene de
to ting, formår hun både at imødekomme fagets
og den unges udviklingsbehov. Og hun forstår
at variere sine pædagogiske tilgange og sikre, at
hun når alle elever uden at gå på kompromis med
fagets faglighed.
Vil gerne se stavkirker

De 30.000 kroner, der følger med prisen, skal give
Mai-Britt Kristiansen mulighed for at indhente
ny viden og inspiration gennem en studierejse.
- Jeg kunne godt tænke mig at komme til Norge
og se stavkirker. Det er fantastiske bygningsværker. Pengene rækker nok til mere, men jeg
har ikke nået at tænke mere over det, siger MaiBritt Kristiansen. •

•B
 irgitte Johansen, sekretariatschef i Uddannelsesforbundet
•M
 atthias Tesfaye, medlem af
Folketinget for Socialdemokratiet
•P
 er Buron, Uddannelseschef for
Byggeri, produktion og service,
TEC
•P
 eter Ølgaard, medlem af Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse, foreningsformand
på Aarhus Tech og faglærer
•T
 heis Fatum Carlsen, senior
projektchef i Skills Denmark.

NYHED! Grammatik som animation

ENGELSK
“Step by Step”

En engelsk basisgrammatik med øvelser
af Wacher og Kjærgaard

Grammatik til venstre og øvelser til højre så eleven straks
kan afprøve sin forståelse uden at skulle bladre rundt i
bogen. Hvert kapitel indledes med en “Basics-boks”, som
giver en kort indledning til et grammatisk emne.
• Step by Step - grammatik og øvelser,
80 sider i stort A4-format, 99 kr.
• Facithæfte, 44 sider, 48 kr.

Andrico
FA Forlaget
Mossøbrå 5 • 8660 Skanderborg

“Step by Step” er velegnet til
brug sammen med de nye
animationsvideoer af samme
forfattere.
(se eksempel på www.andrico.dk)

• Step by Step e-bog,
klasselicens 595 kr (½ år), 895 kr (1 år).
Eleverne kan skrive besvarelser og egne
noter direkte i e-bogen. Kan gemmes og
evt. sendes til læreren.
(priserne er ekskl. moms)

• Tlf 86 57 92 19 • forlaget@andrico.dk • www.andrico.dk
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Eksperter:

Virtual Reality
kan hjælpe
mod eksamens
angst
3D-film af eksamenssituationer
skal afhjælpe eksamensskræk.
A f A n d r e as A n to n i Lu n d / F oto : C o n f r o n t A P S
Adrenalin bliver udskilt. Man ryster.

Sveder. Hjertet begynder at banke hurtigere. Man føler, man skal tisse.
Kroppen gør sig klar til at flygte, samtidig med at hjernen er på overarbejde:
Hvad hvis klappen pludselig går ned? Er
jeg dum at høre på? Får jeg en dårlig karakter? Dumper jeg? Kan jeg nogensinde
få et arbejde?
Eksamensangst kan gøre dem, der lider
af det, fuldstændigt handlingslammede i
en situation, hvor det ellers netop handler om at præstere. Men eksamensfrygt
er også en angst, der kan afhjælpes. Og
til det er der kommet et nyt virtuelt redskab, fortæller Anne Kristine Schwartzbach, stifter af Confront.
Hun har udviklet en mobil-applikation
kaldet Confront til Virtual Reality (VR).
Ideen er, at den eksamensangste tager et
par VR-briller på, og i brillerne ser en 3Dfilm af en eksamen.
Eksamensangst er ifølge hende dog blot
én af flere angstformer, som applikationen kan være med til at afhjælpe.
Fem scener i 3D

Filmen er delt ind i fem scener. Først står
den angste uden for et eksamenslokale.
Derefter åbner læreren døren og henter

14

uddannelsesbladet 05 / 2018

den angste. Dernæst hilser den angste på censoren.
Herefter skal den angste trække et eksamensspørgsmål. Og til sidst sidder den angste over for lærer og
censor ved eksamensbordet.
Undervejs stiller en behandler, der er uddannet i
brugen af applikationen, den angste spørgsmål, som
skal få vedkommende til at beskrive sine følelser og
kropslige fornemmelser og i sidste ende til at erstatte
sine negative angst-tanker med mere positive og rationelle tanker.
- Når man har brillerne på, lukkes alt andet ude.
Den store styrke er, at eksamenerne bliver afmystifi-

Den eksamensangste
skal igennem fem
scener, mens en
behandler undervejs
stiller spørgsmål og
rådgiver.

Virtual Reality-briller er
efterhånden så billige, at de
fleste kan være med. Anne
Kristine Schwartzbach håber,
at brillerne sammen med
hendes applikation kan blive
tilgængelig for flest mulige.

cerede. Via applikationen kan fagpersonen
samtidig følge med i, hvad den angste ser,
og kan derfor arbejde meget mere kvalificeret med angsten, forklarer Anne Kristine Schwartzbach, der udover at være
stifter af Confront er VR-projektkoordinator og skolevægringskonsulent på Behandlingsskolerne i Vanløse.
Jo flere gange den eksamensangste tager en virtuel eksamen, des mere vænner
vedkommende sig ifølge Anne Kristine
Schwartzbach til det.

kan være en billigere og nemmere løsning
end at eksponere den angste for den virkelige verden, hvor psykologen skal bruge
tid på at køre til den angstfremkaldende
situation. For eksempel hvis man lider af
højdeskræk, flyskræk eller slangefobi. Men
altså også skræk for eksamener.
Mia Beck Lichtenstein pointerer dog
også, at der fortsat mangler studier af både
effekten og sideeffekterne af VR-behandling af eksamensangst, inden man som
ikke-fagperson kaster sig ud i at give eksamensangste VR-briller på.
- Vi skal undersøge, om VR-behandling virker i kontrollerede forsøg, og vi
skal undersøge, om man får bivirkninger
som cybersickness, der minder om køresyge, pointerer hun. •

Potentiale i VR

Fakta om VR
•	Med Virtual Reality – eller forkortet VR –
kan man træde ind i en livagtig virtuel verden, hvor animation eller film ses i 3D
•	Den virtuelle virkelighed skabes ved hjælp
af en computer, og brugeren oplever den via
særlige VR-briller, hvor glasset er erstattet
af en indbygget skærm
•	VR er oprindeligt udviklet til især film og spil,
men teknologien kan også bruges til for eksempel flysimulation, undervisning eller behandling af angst
•	Teknologien er ikke ny. Men den er efterhånden virkelighedstro og billig nok, til at den er
tilgængelig for de fleste.

VR bliver allerede brugt til behandling af
angst. Og ifølge Ali Adjorlu, Ph.d. med speciale i Virtual Reality til børn og unge med
autisme ved Aalborg Universitet, går behandling af angst og VR godt hånd i hånd.
Det nye ved Anne Kristine Schwartzbachs
koncept er at bruge det til at afhjælpe eksamensangst med.
- Jeg tror, det vil virke. Tidligere forskningsstudier har vist, at VR kan afhjælpe
en lang række forskellige former for angst,
vurderer Ali Adjorlu.
Mia Beck Lichtenstein, forskningsleder og psykolog i Telepsykiatrisk Center i Odense og ved Syddansk Universitet, har været leder af et pilotprojekt, der
har vist, at man kan frembringe samme
angstrespons i den virtuelle verden som
i den virkelige. Også hun vurderer, at VR
kan bruges til at behandle eksamensangst.
- Med VR kan man designe scenarier,
så man i et trygt forum kan træne det, man
frygter allermest. Ved eksamensangst kan
det være afvisninger, at man er kedelig
at høre på, eller at lærer og censor griner
af en, forklarer Mia Beck Lichtenstein.
Behov for flere forsøg

Mia Beck Lichtenstein fremhæver, at VR
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”Gymnasiet
er bare den
nemmeste
løsning”
Rykker det noget hos de unge
folkeskoleelever at få en boremaskine i
hånden eller vide, hvordan man sætter
en vindspærre på et hus? Det tror
faglærer Bjørk Fredslund Andersen
fra Silkeborg Tekniske Skole. Han har
for EU-penge i Smart Skills turneret
rundt på syv af kommunens skoler for
at fortælle og vise elever i 8. klasse,
hvor mange muligheder der er i en
erhvervsuddannelse.
A f D o rt h e P l e c h i n g e r F oto : H e l e n e Bag g e r
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Sørensen er meget overrasket. Hun har sjældent set sine 8. klasses elever være så optaget af en undervisning som denne fredag formiddag. De har siddet helt stille i deres obligatoriske hættetrøjer, stumpede bukser og kondisko på de
lidt umage stole i det store værkstedslokale fra morgenstunden. De har set en Youtube-film om, hvordan man
bygger et hus og ikke engang ladet sig forstyrre af, at der
hamres og larmes fra værkstedslokalet lige ved siden af
den tynde væg.
- Det tager cirka fire måneder, fra man starter, til et hus
står færdigt, forklarer faglærer og tømrer Bjørk Fredslund Andersen fra det interimistiske kateder i værkstedet og viser skelettet af det, som eleverne skal bygge til
færdige trævægge i løbet af dagen.
- ”Men hvornår begynder tømreren sit arbejde på huset”,
vil en elev høre, hvilket giver Bjørk Fredslund A ndersen
lejlighed til at forklare, at byggeprocessen handler om et
samarbejde mellem mange faggrupper, og derfor er det
vigtigt at planlægge hele processen, så de enkelte håndværkergrupper kan komme ind i den rækkefølge, der giver mening.
Vi er på besøg på Silkeborg Tekniske Skole, der nu
hedder College360. Og faglærer på tømreruddannelsen
Bjørk Fredslund Andersen er i realiteten i gang med at
forsøge at vende den udvikling, som kommunerne og
erhvervsskolerne kender til hudløshed – at der er for få
Folkeskolelærer Annette Ploug

Annesofie Saxtrup (til venstre) på 15 år vil
lave sine egne kreative ting og sælge dem. Hun
vil gerne have en handelsskoleuddannelse,
og det er kommet bag på hende ved besøget,
at en handelsuddannelse også er en
erhvervsuddannelse.
- Jeg troede ikke, at håndværk interesserede
mig. Men nu er jeg blevet mere opmærksom på
mulighederne, fordi vi har besøgt stedet her,
siger hun.

unge, der søger ind på erhvervsuddannelserne. I Silkeborg er det i år 21 procent, der har søgt EUD direkte efter
9. eller 10. klasse, og 71 procent, der har søgt en gymnasial uddannelse. Så Bjørk Fredslund Andersen er på en
mission, der har været betalt af EU-penge i Smart Skills
i startfasen. Hans udgangspunkt er, at hvis en elev vælger en erhvervsuddannelse fra, skal det i hvert fald ske
på et oplyst grundlag.
De 22 elever fra Vestre Skole udgør det sidste hold på
den todages turné til kommunens 8. klasser, som Bjørk
Fredslund Andersen og en lærling har været på de seneste måneder. Den ene dag har de besøgt eleverne på deres
egen hjemmebane, den anden dag kommer eleverne ud
på teknisk skole og prøver af i praksis, hvad det vil sige
at være håndværker.
- Der bliver sået nogle frø, som måske åbner nogle tanker hos eleverne og nedbryder nogle fordomme og barrierer i forhold til at søge en erhvervsuddannelse, fortæller han senere.
Det vigtigste er at gøre sig umage

mærker efter med fingeren henover skruehullet, om skruen er kommet langt nok ind.
- Og venner, det gør I så selv nu. I må gerne gå i gang.
To elever vil nu søge

Og eleverne går i gang med formiddagens forløb. Det er planlagt i etaper, så de lytter og ser, hvad Bjørk Fredslund Andersen gør og hvordan, og derefter gør de det efter selv i grupperne. Og det sker med tungen lige i munden og for nogles vedkommende den akkuratesse, som
Bjørk har demonstreret, og for andre med de fejl, man nu engang ofte
gør med skruer og boremaskine. Finalen er at beklæde det efterhånden rockwool-udfyldte skelet med dét antal beklædningsbrædder
man kan nå, og herefter – som det sure punktum – skille det hele ad
i omvendt rækkefølge. For tingene skal bruges igen.
Og så skal der evalueres. Uddannelsesbladet vil for eksempel gerne
vide, om nogle af eleverne har fået en anden holdning til erhvervsuddannelserne efter det todages forløb – og om de derfor selv vil søge. To
af dem rækker hånden op. Én overvejer efter forløbet at blive elektriker, og den anden at tage en EUX som tømrer eller murer:
- Så kan jeg læse videre og blive bygningskonstruktør eller arkitekt, siger Asbjørn Husum Trier på 15 år og forklarer, at hans storebror går i gymnasiet, fordi han ved, han skal være læge, mens hans søster derimod går i gymnasiet, fordi hun ikke er sikker på, hvad hun vil:
- Gymnasiet er bare den nemmeste løsning. Men for mig vil det
være en løsning, der ville tage længere tid. Først skulle jeg læse tre
år på gymnasiet og så tre et halvt år til tømrer eller snedker. På EUX
tager det mig fire et halvt år, så det sparer tid, siger han.

Bjørk Fredslund Andersen vil gerne formidle, i hvor høj grad
håndværkerfaget kræver præcision og nøje beregning.

Så her er vi med eleverne. De lytter i duften af træ, og
mens ”Billy Jean” med Michael Jackson nu lyder i baggrunden fra værkstedet ved siden af. Bjørk Fredslund
Andersen er klar til at sætte dem på deres første praktiske opgave, hvor de skal skrue rammen sammen til den
væg, de skal arbejde med. Eleverne bliver delt ind i grupper af fire og fordeler sig internt. To skal udføre opgaven,
en skal dokumentere den skriftligt, og en skal tage billeder til denne faglige dokumentation.
- Som håndværker er det meget vigtigt, at man kan
dokumentere sit arbejde fagligt, forklarer Bjørk Fredslund Andersen. Han tager derefter en boremaskine i hånden og taler om første og andet gear på denne maskine,
og hvornår man skal bruge hvad. Han fortæller også om
længden af skruer i forhold til det træs tykkelse, som
skruen skal holde sammen, og så tager han sin tommestok og en blyant.
- Det, der er det vigtigste her, er, at man gør sig umage!
Der skal ikke måles mange millimeter forkert til borehullet, før det hele skrider, siger han og måler, at skruen
skal sættes i tre centimeter fra kanten og to en halv centimeter fra enden af hvert træstykke. Og så borer han og
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Behov for viden til
folkeskoleelever
Af Dorthe Plechinger

Små initiativer rundt om i landet forsøger at få flere unge til at vælge en erhvervs
uddannelse. Men reelt er der lang vej til at nå de politiske mål om denne udvikling.
Hvad skal der til, for at de unge søger en erhvervsuddannelse?

Det spørgsmål har martret politikerne, men også erhvervsskolerne, siden EUD-reformen i 2014. Og selv om lidt flere unge –
19,4 procent – i år har haft en erhvervsuddannelse som førsteprioritet efter 9. og 10. klasse, er det stadig for få i forhold til mål
og behov. Derfor er der konstant initiativer i gang landet over for
at tiltrække flere unge. Senest har et bredt politisk flertal indgået en aftale om, at eleverne i de ældste klasser skal møde det
praktiske håndværk i deres uddannelse. Det bliver obligatoriske fag, der afsluttes med en prøve, og den praktiske faglighed
skal også fylde mere i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse.
Men mens vi venter på resultaterne af det, er vi dykket ned i

et af de mange projekter landet over, der har som mål at få flere
elever på erhvervsskolerne. For hvad mener faglærer Bjørk
Fredslund Andersen fra Silkeborg Tekniske Skole er vejen
frem? Hvad er hans vurdering af fordomme om og udfordringer på erhvervsuddannelserne efter at have besøgt og haft besøg af elever fra syv folkeskoler i Silkeborg Kommune for EUmidler i Smart Skills?
Først og fremmest har han forsøgt at vise de unge bredden i
erhvervsuddannelserne. Blandt andet har han fortalt eleverne,
hvor mange muligheder der rent faktisk er.
- Mange tænker for eksempel automatisk, at hvis de kan lide
træ, kan de nok kun blive tømrer. Men jeg fortæller dem, at de

Folkeskolel æreren:
Erhvervsskolerne må selv på banen
Annette Ploug Sørensen er folkeskolelærer på Vestre skole
og kender kun erhvervsuddannelserne overfladisk gennem et
samarbejde i mange år med UUvejlederen. I dag er hun med sine
8. klasses elever på College360
og siger:
- Det har faktisk overrasket
mig, at eleverne har været så optaget af det her og er gået til det
på den måde. Man kan jo undre
sig, for opgaven er ikke noget, de
kan bruge, og det er heller ikke,
fordi de alle vil være håndværkere. Men jeg tror, de synes, det er
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sjovt at lave noget, hvor det hele
ikke kun foregår i hovedet.
Hun tilføjer, at hun også
enormt godt kan lide den omhyggelighed, som Bjørk Fredslund Andersen har vist vigtigheden af i dag:
- Det er rigtig godt, at de ser,
at det er et fag, hvor ting mislykkes, hvis man sjusker.
Hun har grundlæggende den
holdning, at de unge skal være
optaget af at læse, hvis de skal
tage en gymnasial uddannelse.
Ellers giver det ingen mening:
- Og jeg tror, at hvis de lige-

som kommer forkert i gang, er
det grunden til, at mange af dem
ikke kommer videre i uddannelsessystemet.
Det er stadig kun et fåtal af
eleverne på Vestre Skole, der
vælger erhvervsuddannelse,
men, mener hun, med den nye parathedsvurdering er nogle af eleverne blevet tvunget til at forholde sig til, om de kan præstere at
få fem i snit for at komme på en
gymnasial uddannelse:
- Der taler vi også om, hvorvidt det er det, de skal eller ej.
Og her tror jeg, det handler om

at få fingrene i, hvad faget er. Der
er det her rigtig godt, siger hun og
fortæller, at eleverne også tidligere har haft besøg af kokkeskolen,
handelsskolen og SOSU-skolen:
- Men det er noget nyt. Da jeg
sidst havde en 8. klasse for fire år
siden, var den slags der ikke. Og
jeg mener, at det er uddannelserne, der skal gøre opmærksom på
sig selv. Det er dem, der har passionen for uddannelsen og lige præcis ved, hvad der er i den.

NY
GRUNDBOG
TIL DU 1
TIL KURSISTER DER GERNE
VIL LÆRE ET FUNKTIO NELT
HVERDAGSSPROG
På dansk 1 træner kursistens sprog på vej mod CEFR A1 (modul 1
og 2 på Danskuddannelse 1). Gennem bogens tre kapitler arbejdes der med bogstaver, tal, begyndende ordkendskab samt enkle
spørgestrukturer – både mundtligt og skriftligt. Arbejdet med film og
opgaver skal være med til at give en sjov og inspirerende indføring
i et sprog, der sætter kursisten i stand til at deltage aktivt i det nære
hverdagsliv.
Bogen er bygget op omkring en række små film, som skal være
med til at vække kursistens nysgerrighed og give lysten til at tale
og modet til at gætte.
UDD0818

Fortsætteren På dansk 2 kommer til efteråret.

Du kan finde ekstraopgaver og købe
adgang til film på pådansk.gyldendal.dk

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

Marcus Knudsen på 15
år ved allerede, at han
skal på søfartsskole, lige
når han er færdig med
folkeskolen, men hvilken
uddannelse, det herefter
bliver, ved han ikke endnu:
- Jeg ved bare, at jeg
ikke vil gymnasievejen,
men have en erhvervs
uddannelse. Det giver
flere muligheder, og jeg
gider ikke sidde og kigge
ind i en bog 24 timer i
døgnet. Jeg vil gerne køre
lastbil bagefter, men kan
lide at opleve lidt af det
hele, siger han.

Asbjørn Husum Trier mener ikke, at gymnasiet
vil være den nemmeste løsning for ham.

altså også kan blive tækkemand eller gulvmand eller – hvis de kan lide at gå
og nørde lidt – snedker, siger han og forklarer, at det både handler om at åbne
op for fagenes nuancer og samtidig vise eleverne, at der er noget for enhver
smag og personlighed.
Han kan også aflive en fordom hos dem om, at kan man ikke komme ind
andre steder, kan man da altid tage en erhvervsuddannelse. Bjørk Fredslund
Andersen viser dem, at det faktisk kræver noget at være håndværker i dag, og
hvordan dét for eksempel kan være ret kompliceret at bygge en væg:
- På den måde kan jeg være med til at nedbryde tankegangen om, at det er
”finere” at gå på gymnasiet, forklarer han.
En anden væsentlig udfordring for at få flere ind på en erhvervsuddannelse
er dog efter hans mening, at de unge skal foretage valget så tidligt:
- For mens deres jævnaldrende, som går på gymnasiet, har et par år til at
vælge, hvad de gerne vil, skal eleverne på en erhvervsuddannelse på et halvt
år beslutte sig for, hvad de vil, og kort herefter finde en mester, som vil tegne
kontrakt med dem. Det er svært og kræver en del ressourcer at kunne gøre
det, siger han.
Derudover mener han, at erhvervsskolerne skal tage sig selv meget mere
alvorligt, hvis de skal tiltrække de unge:
- Vi har ikke haft en tradition for et ordentligt studiemiljø, og vi begrunder det med, at folk er herinde i kort tid og længere tid ude hos en mester. Men
vi har jo ofte de unge på både grundforløb et og to, og hvis man lægger de forløb sammen, er det et år. Hvis jeg fik frie hænder, mener jeg, at man sagtens
kunne skabe mere – måske kunne der endda være en fredagscafé, siger han.
Bjørk Fredslund Andersen har arbejdet tæt sammen med en lang række folkeskoler under forløbet, og han tror, at vejen til at få de unge til at vælge erhvervsuddannelser dels handler om et øget fokus på det kreative og håndværksmæssige element i folkeskolerne, og at man samtidig skal skabe nogle forpligtende
partnerskaber mellem skoleforvaltning, folkeskoler, erhvervsskoler og UU.
- Alle parter er nødt til at sætte sig sammen og finde ud af, hvordan man løser problemet, mener han. •
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Eleven:
Man drømmer
ikke om at
blive tømrer
som 5-årig
Liva Fink Amit på 15 år er barnebarn af en
filosof, hendes mor er jurist og hendes far
arkitekt, så det har altid ligget i kortene, at
hun skulle gå gymnasievejen:
- Også fordi jeg ikke helt ved, hvad jeg vil
være. Men det her synes jeg også er fedt –
det er sjovt at lave, og jeg er i dén grad blevet mere interesseret her, end jeg troede,
jeg ville blive.
- Jeg vidste ikke, at man kom i lære. Det
er da spændende at komme ud og prøve
det af, man har lært, og selv lave noget. Og
jeg vidste ikke, at en tømrer lærte så meget på en skolebænk. Så jeg er ikke blevet
afskrækket, men måske mere overrasket
over, hvad uddannelsen er.
Hun tilføjer, at hun ikke tror, de unge
vælger en erhvervsuddannelse fra, fordi
de er bange for at blive ”tabere”:
- Men man tænker altså ikke som 5-årig,
at ens drømmejob er at blive tømrer. Man
tænker mere på at få en god uddannelse,
så man kan blive rig bagefter. Det ligger i
hele samfundet.

EUD/EUX

BOGHYLDEN dit overblik

I Systimes iBibliotek® — med mere end 400 iBøger® – kan du og dine elever bruge
stjernemarkeringer og filtre til at etablere den boghylde, der er relevant for jer og jeres fag.
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På trods af en ihærdig indsats har Esbjerg Forberedende
Erhvervsskoles bestyrelse valgt at smide håndklædet i ringen.

Produktions
skole sigter
mod konkurs
A f A n d r e a s A n t o n i L u n d / F o t o : Pa n t h e r m e d i a

Økonomien i Esbjerg Forberedende Er-

hvervsskole (EFE) har længe hængt i en
tynd tråd. Især et fald i elevantallet har
givet den vestjyske produktionsskole en
blodrød bundlinje. Det seneste offentliggjorte regnskab, som er fra 2016, afslører
et underskud på knap tre millioner kroner.
Oveni elevfaldet er der kommet en lang
række besynderlige og tvivlsomme investeringer, foretaget af den nu fratrådte
forstander.
Tjenestebiler til sig selv, en foodtruck,

droner, busser og ladvogne er blot nogle
af hans indkøb.
Der blev dog arbejdet på at rette op på
den skrantende økonomi. Skolen fik en
helt ny bestyrelse, som blandt andet skulle
sælge de tvivlsomme investeringer igen.
Sådan lød aftalen mellem skolens bestyrelse og Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet under Undervisningsministeriet,
efter at styrelsen havde sat skolen under
skærpet økonomisk-administrativt tilsyn oven på en indberetning fra Uddan-
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Fakta

Antal påbud mod
produktionsskoler
Antallet af produktionsskoler
er 80 i 2018.

13

Note: Ofte har en skole modtaget
flere påbud, og antallet af påbud
kan være udtryk for, at Arbejdstilsynet har gjort en særlig indsats på et område i en periode.
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Kilde: Arbejdstilsynet
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2017

Så mange påbud får
produktionsskolerne
A f A n d r e a s A n to n i L u n d

nelsesforbundet. Det viser en aktindsigt, som Uddannelsesbladet har fået.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet aflagde
efter indberetningen skolen et uanmeldt besøg i
slutningen af maj. Og bestyrelsen udarbejdede oven
på besøget en genopretningsplan, som skulle holde
produktionsskolen oven vande, indtil den skulle
blive en del af den lokale FGU-institution næste år.
For at redde skolen vurderede bestyrelsen, at
frasalget af indkøbene langt fra var nok. Den havde
brug for en saltvandsindsprøjtning på omkring
halvanden million kroner, vurderede bestyrelsen,
der derfor bad Esbjerg Byråd om at få pengene som
lån eller tilskud.
Men i slutningen af august fik skolen et entydigt
nej hertil. Byrådets økonomiudvalg mente ifølge
Jydske Vestkysten ikke, at beløbet var stort nok
til at redde skolen, og bestyrelsens formand, Britta
Bendix – som også er medlem af byrådet – har ifølge
avisen vedgået, at der snarere skulle 2,5-3 millioner kroner til.
Herefter anså bestyrelsen det ikke længere for
muligt, at skolen var i stand til at betale sine regninger, hvorfor bestyrelsen besluttede at standse
betalingen af regningerne med henblik på at begære konkurs. EFE er i skrivende stund dog endnu
ikke gået konkurs. •

A f A n d r e as A n to n i Lu n d

Forbundet
pudsede tilsyn på
produktionsskole
Omfattende problemer med
det psykiske arbejdsmiljø fik i foråret
Uddannelsesforbundet til at anmode
Arbejdstilsynet om at aflægge
konkursstruede Esbjerg Forberedende
Erhvervsskole et besøg.
En ledelse, der videoovervågede
de ansatte, uddelte mundtlige advarsler i flæng og i det hele taget
behandlede mange af de ansatte
så ringe, at flere af dem sygemeldte sig, fik i april Uddannelsesforbundet til at bede Arbejdstilsynet
om at se nærmere på Esbjerg Forberedende Erhvervsskole (EFE).

- Der var tale om helt særlige forhold, som vi ikke møder normalt.
For eksempel var der sat kameraer op i stort set alle lokaler. Det
hed sig, at det var for at beskytte
medarbejderne mod vold og trusler fra elever. Men overvågningen blev også brugt mod medarbejderne i strid med alle gælden-

Arbejdstilsynet gav sidste år
produktionsskolerne det højeste
antal påbud i fem år.
Der blev givet 27 påbud af Arbejdstilsynet mod landets 80
produktionsskoler i 2017. Det
er det højeste antal i fem år. Det
viser en aktindsigt, som Uddannelsesbladet har fået hos
tilsynet.
- Vi ved, at der er produktionsskoler, som har udfordringer
med arbejdsmiljøet. Vi får jævnligt henvendelser fra lærere på
produktionsskoler, som har problemer med arbejdsmiljøet, siger Uddannelsesforbundets forhandlingschef, Jens Dam.
Han fremhæver, at det ofte er
den samme skole, der har fået
flere påbud.

de regler, giver Uddannelsesforbundets forhandlingschef, Jens
Dam, som eksempel på, hvad der
har fået forbundet til at gå til Arbejdstilsynet.
Ikke lang tid efter anmeldelsen kom tilsynet på kontrolbesøg på skolen. På daværende
tidspunkt var der ingen tillidsrepræsentant på EFE, idet den
seneste havde trukket sig oven
på en – ifølge Uddannelsesforbundet – uretmæssig bortvisning af en lærer.
Andre medarbejdere har ladet
sig sygemelde, og et par af dem
har endda været indenom Arbejdsmedicinsk Klinik på Sydvestjysk Sygehus.

Oprydning blev sat i gang

- Så billedet er, at problemerne koncentrerer sig om et fåtal
af skoler, pointerer Jens Dam.
Påbuddene mod produktionsskolerne fra 2012 til 2017 kommer som følge af risici for ulykker, luftvejsbelastninger, dårligt
indeklima, støj, muskel- og skeletbesvær, mobning, vold og store arbejdsmængder.
Et påbud fra Arbejdstilsynet
medfører, at arbejdspladsen
skal rette op på et forhold, som
er problematisk for medarbejdernes psykiske eller fysiske arbejdsmiljø.

- Det er en medarbejderstab,
som ligger ned og har gjort det i
noget tid, erkendte den nye bestyrelsesformand, Britta Bendix, da Uddannelsesbladet talte med hende, kort før bestyrelsen i slutningen af august valgte,
at skolen skulle gå i betalingsstandsning og begære konkurs.
Uddannelsesforbundets forhandlingschef, Jens Dam, understreger, at forholdene på skolen er exceptionelle.
- Vi beder om hjælp hos Arbejdstilsynet, når der ikke er
andre veje at gå for at sikre et
forsvarligt arbejdsmiljø for
vores medlemmer. Det er et
skridt, vi nødigt tager, pointerer Jens Dam.

Skolens forstander valgte siden
at fratræde, mens skolen i mellemtiden havde fået en ny bestyrelse, som gik i gang med at rydde op på skolen.
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RygePAUSEN

Nogle lærere bruger rygepauserne som et pædagogisk værktøj.
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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

NYH E D

!

ISBN 978-87-91909-22-1

Forlaget Synope
forlaget@synope.dk
www.synope.dk

Forlaget Synope

108734_cover_midtvejs til dansk_.indd 1

18/05/18 09:56

BREVE/SKRIFTLIG
FREMSTILLING
DANSK
TALESPROG

Alle bøger er velegnede ved klasseundervisning, differentieret undervisning, selvstændigt
arbejde, par- eller gruppearbejde.
Læs mere på www.synope.dk

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

A f D o r t h e P l e c h i n g e r / I l l u s t r at i o n : M i k k e l H e n s s e l

Er billigst
altid billigst?
Kommunerne lader sig ofte forføre af prisen her og nu, når
de skal vurdere et tilbud på indvandrerundervisningen. Men
spørgsmålet er, om det er en god forretning på længere sigt,
eller om kvalitet og udvikling bliver smidt ud med badevandet
– til skade for blandt andet integrationen – og om det dermed
ender med at blive en dyrere løsning.
Det giver genlyd, når landets største kommune konkurrenceudsætter indvandrerundervisningen og lader prisen
vægte med 70 procent og kvaliteten med kun 30. Når der bliver
lukket og slukket for skoler med en solid økonomi, og når en
professionelt veluddannet og erfaren lærerstab bliver fyret.
Men det er dét, der kan ske, når man konkurrenceudsætter et område i en tid med fokus på økonomi i kommunerne. Og dét, der i stigende grad er sket de seneste cirka
10 år og har medført en nedadgående prisspiral, ”hvor alle
underbyder hinanden”, som Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, siger. Kommunerne har nemlig generelt fokuseret kraftigt på at gøre danskuddannelserne billigere, samtidig med at skiftende regeringer har
ønsket at øge udliciteringen. Spørgsmålet er bare, om det i
sidste ende faktisk bliver billigere for skatteborgerne at gå
efter pris fremfor kvalitet.
Formand for De Danske Sprogcentre, der er interesseorganisation for både private og kommunale sprogcentre,
Lars Nordborg, siger:
- Vi har savnet kvalitetsdebatten. Den er druknet i økonomi. Men billigst er vist ikke altid bedst. Når kommunerne
ikke har forstand på, hvad kvalitet i indvandrerundervisningen er, bliver det minimumskvalitet til minimumspris.
Han tilføjer, at sprogcentrene godt ved, at de skal effektivisere, spare og gøre det bedre:
- Men vi vil gerne have, at det foregår på et oplyst grund-

lag. Vi vil gerne have, at dem vi sælger varen til, rent faktisk
får den kvalitet, vi gerne vil levere, og vi vil gerne i dialog med
dem om, hvad den kvalitet i virkeligheden er.
En giftig betalingsmodel

Hvorfor det lige er indvandrerundervisningen, kommunerne kan konkurrenceudsætte på linje med rengøring og
renovation, fortaber sig lidt i de historiske tåger til dengang,
området kom i kommunalt regi som led i integrationsindsatsen. Men spørgsmålet er, hvor velegnet det egentlig er at
konkurrere på et område som uddannelse, blandt andet på
grund af den måde fi nansieringen fungerer på.
Uddannelsesforbundets formand har blandt andet problematiseret takstsystemet for danskuddannelserne i sommerens mediedebat. Skolerne får 30 procent af modultaksten, når kursisterne begynder på et modul, mens de sidste
70 procent først falder, når og hvis kursisten består modulet. Og det kan i særlig grad være en ”decideret giftig model” i situationer, hvor et sprogcenter skal aflevere undervisningen til et andet sprogcenter. Man kan risikere, at den
afgivende skole har stået med langt hovedparten af undervisningsopgaven, men alene får 30 procent af modultaksten, påpeger hun.
- Vi vil benytte alle lejligheder til at få ændret det takstsystem, der gælder, så skolerne får tilstrækkelig betaling for
den undervisning, de leverer. Vi ønsker en fast takst på fi-
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nansloven for danskuddannelserne, som
for alle andre uddannelser i Danmark.
Indtil vi når dertil, vil vi slås for, at det
ikke kun er prisen, men også kvaliteten,
der indgår som vægtigt parameter, når
kommunerne skal vælge, hvem der skal
løfte opgaven, siger hun.
Der er nemlig også et andet problem
forbundet med afregningen, når det er
prisen og ikke kvaliteten, der bliver afgørende i konkurrencesituationerne mellem skolerne. Hvis sprogcentrene fristes
til at placere kursister på et lavere niveau, end de har forudsætninger for, består de med større garanti de modultest,
der udløser penge. De får bare ikke den
danskuddannelse, deres kvalifikationer
giver mulighed for. Sektionsformand for
lærere i Dansk som andetsprog i Uddannelsesforbundet, Jørgen Fick Andersen,
er ikke i tvivl om, at det sker:
- Men først nu – flere år efter, at Uddannelsesforbundet påpegede problemet – arbejder ministeriet med eftersyn
på visiteringen, så kursisten får den rigtige uddannelse på det rigtige niveau, siger han om denne problematik.
Og Lars Nordborg fra De Danske Sprogcentre mener, at det kræver en høj moral
af alle i systemet, når priserne presset så
meget i bund:
- Vi får penge, når kursisterne består
deres modultest, og vi kontrollerer os selv
undervejs. Så hvis vi vil snyde på vægten
undervejs, er der ganske få, der vil opdage
det. Det kræver noget af os alle, der er i det
her system, både at holde moral og kvalitet ved lige og ikke bare være til fals for
ussel mammon, siger han.
Konkurrence på lærerpriser

Ikke bare kursisternes placering og taksterne, men også prisen for lærerstaben
ser dog ud til i stigende grad at indgå som et
konkurrenceparameter i kampen om den
laveste pris på danskuddannelse. Lærere
med årelang erfaring er nemlig generelt
dyrere på grund af deres anciennitet. Og
hvis kommunerne ikke værdsætter erfaring med målgruppen og ikke stiller som
krav i deres udbudsmateriale, at Loven
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om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse skal bruges, betyder det, at andre skoler, der giver bud på opgaven, kan vælge at sætte deres pris
ud fra en ny, billigere – men også uerfaren – lærerstab. Det oplever man mere og
mere i Uddannelsesforbundet.
I udbudsmaterialet fra Københavns Kommune blev der ikke stillet krav om at
bruge virksomhedsoverdragelsesloven, og i skrivende stund ser det heller ikke
ud til at blive tilfældet ved Aarhus Kommunes udbudsmateriale.
De kender ikke området

Endelig er der det mere principielle spørgsmål om, hvorvidt kommunerne har
de fornødne kompetencer til at vurdere, hvad der egentlig er kvalitet på et undervisningsområde som danskuddannelserne. Lars Nordborg mener ikke, at
det altid er tilfældet.
- Når kommunerne sender hjemmehjælpen i udbud, synes de, det er rigtig,
rigtig svært. Men de har ikke noget imod at sende os i udbud, selv om der ikke
er nogen i kommunerne, der aner, hvad de sender i udbud. Og slet ikke deres udbudsafdeling, og slet ikke, når de skal vurdere kvalitet. I kommunerne er der ingen, der har voksenpædagogisk forstand, og som regel heller ikke nogen med andetsprogserfaring, siger Lars Nordborg.
En bremse på udviklingen

Lars Nordborg er ikke modstander af konkurrenceudsættelse som sådan, men han frygter, at den professionalisering af lærerne, der har været, og udviklingen

”

Det kræver noget af
os alle, der er i det her
system, både at holde
moral og kvalitet
ved lige og ikke bare
være til fals for ussel
mammon.
Lars Nordborg

TEMA: Indvandrerundervisningen
af uddannelserne risikerer at gå i stå. Dels er udvikling
en investering, som koster penge, dels er ”det da tåbeligt
at uddanne lærerne supergodt, hvis man ved, at der kommer en anden om to år og overtager dem”, som han siger.
Jørgen Fick Andersen fra Uddannelsesforbundet
har erfaret, at udviklingen går i stå under og efter et udbud. Men også af andre årsager. Et udbud ender næsten
uvægerligt med, at lærerne bliver pålagt flere undervisningslektioner, fordi det er én anden af de måder, man
kan tjene penge på:
- Og når lærerne bliver sat op i tid, bliver ressourcerne
til at deltage i kurser begrænsede. Det er jo sørgeligt,
siger han og efterlyser en diskussion af, hvad arbejdsgiverne på den måde får ud af at gå fra 24 til 26 timer:
- Har de gjort sig overvejelser om, hvorvidt det i virkeligheden er en god eller dårlig forretning. For selvfølgelig er der ikke samme kvalitet i den undervisning,
man leverer i sidste som i første del af undervisningen
– eller når antallet af kursister på de enkelte hold også
øges, siger han om denne situation.

Vi får ikke afdækket, hvem der er bedst

Den stærke fortaler for konkurrenceudsættelse i den borgerlige tænketank CEPOS, analysechef Otto Brøns-Petersen, er dog ikke betænkelig ved at lade et helt eller delvist undervisningsområde konkurrenceudsætte.
- Hvis vi ikke får afdækket, hvem der er bedst, får vi heller ikke noget innovation ved, at nogle nye leverandører kommer til. Hvis vi ser
på, hvor produktiviteten i den private sektor kommer fra, så kommer
en meget stor del af, at virksomheder fortrænger hinanden, og man
udvikler nye idéer. Samtidig må vi også sige, at hvis en kommune ikke
prøver løsningerne af, sidder de over for en institution, der har monopol og en meget stærk position over for dem, siger han.
Men det er jo ikke ligefrem succeshistorierne, man hører inden for
udliciteringsområdet?
- Der er måske en tendens til, at de eksempler, der popper op, er de
dårlige eksempler, når nogen går konkurs, eller der bliver leveret et
dårligt produkt. Men analyserne viser, at man får lavere priser, hvis
man udliciterer.
Men viser de også, at man får en bedre kvalitet?
- Det kan være vanskeligt at afgøre helt præcist, men i de analyser,
man får lavet, forsøger man så vidt muligt at tage hensyn til kvaliteten
i udbuddet, siger han og tilføjer, at det ofte er et problem, at hvis man
ikke kan måle kvaliteten, kan man heller ikke se kvaliteten i kommunens egen løsning af opgaver:
- Det vil sige, at hvis man ikke har et godt
mål for kvaliteten, når man udliciterer, jamen, så har man det typisk heller ikke
for kommunens egne opgaver. På den
måde kan udliciteringer måske være
med til at skubbe på en proces, hvor
man i højere grad ser på, hvilke resultater institutionerne leverer, mener
analysechefen fra CEPOS.
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TEMA: Indvandrerundervisningen

Beskæftigelses-
rettet dansk
- bliver hårdt arbejde

Af Dorthe Plechinger

Det stiller nye og store krav til sprogcentre og sproglærere, hvis det skal
lykkes at lære indvandrere og flygtninge dansk via arbejdspladsen. Og det
harmonerer dårligt med en konkurrenceudsættelse hvert fjerde år, mener
den sprogdidaktiske ekspert Michael Svendsen Pedersen.
i en truck i en lagerhal og henter og flytter varer igen og igen. Det eneste, han skal kunne for at klare
sig på arbejdspladsen, er tallene fra ét til ti. En anden flygtning sidder enten muttersalene og spiser frokost eller sammen med andre, der taler samme sprog.
Eksperten i sprogdidaktik Michael Svendsen Pedersen,
lektor emeritus fra RUC, har set begge dele på sine mange
besøg på arbejdspladserne og kan med sine mangeårige erfaring sige, at det lærer man ikke dansk af. Hvis flygtninge og
indvandrere virkelig skal lære at tale sproget via arbejdsmarkedet, får sprogcentre og sproglærere fortsat en meget vigtig
rolle i denne kæmpe omstilling fra den mere skolebaserede
danskuddannelse ”classic” til beskæftigelsesrettet dansk.
- Det er en meget lang proces, som skal foregå i samarbejde med andre sprogcentre, som ikke er ens konkurrenter. Det kræver tid, ro og ressourcer og ikke, at man hvert
fjerde år ikke ved, om man er ansat eller ej, siger han med
henvisning til, at kommunerne typisk konkurrenceudsætter sprogundervisningen med fire års mellemrum, og hvor
både center og lærere måske skiftes ud.
Michael Svendsen Pedersen udtaler sig på baggrund af
sin mangeårige både teoretiske og praktiske projekterfaÉn kører rundt

”

Vi får brug for en dynamisk, organisk,
målrettet og professionel indsats, så
kursisten i sidste ende får redskaberne
til at blive ”empowered”.
Michael Svendsen Pedersen
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ringer med sprogindlæring hos voksne indvandrere og
flygtninge herhjemme. Det seneste år har han også været
tilknyttet den statslige institution Kompetanse Norge,
hvor han har trænet norske lærere og centre i meget intensive forløb med beskæftigelsesrettet didaktik, hvilket har givet en ”forfærdelig masse erfaring ud fra den
konkrete virkelighed”, som han siger. For også i Norge er
tilgangen, at indvandrere og flygtninge skal lære sproget på arbejdspladserne.
Men så hører lighederne mellem de to lande op. I
Norge har man placeret indvandrerundervisningen
sammen med den øvrige voksen- og ordblindeundervisning på voksenoplæringscentre, og disse centre bliver
ikke konkurrenceudsat. Det gør en stor forskel og skaber roen til den nødvendige udvikling, mener Michael
Svendsen Pedersen.
Ender i marginaliserede jobs

De norske erfaringer, der på mange måder også kan overføres til danske forhold, viser, hvorfor lærere og sprogcentre har arbejdet så intensivt med en beskæftigelsesrettet didaktik. Flygtninge og indvandrere bliver nemlig ikke ”bare” en del af praksis- og arbejdsfællesskabet og begynder at pludre løs på det nye sprog, når de
møder kolleger.
- Jeg har ofte set i pauserne, at man sidder i hver sine
sproggrupper, siger Michael Svendsen Pedersen om sine
mange observationer på både norske og danske arbejdspladser. Og heller ikke i arbejdssituationer har en sprogkursist eller -praktikant nødvendigvis meget fællesskab
med sine kolleger, oplyser han og henviser til forskningen, der viser, at en sprogkursist ofte taler eller får lov
at tale forbløffende lidt sprog i det daglige. Helt ned til
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TEMA: Indvandrerundervisningen
10 sekunder i løbet af en arbejdsdag. Forskningen viser også, at kursisterne derfor meget ofte kommer ud i mere marginaliserede
jobs, hvor der ikke kræves meget sprog. En lagermedarbejder skal i princippet kun kunne
tallene fra ét til ti.
Forskningen viser også, at voksnes sprogudvikling ofte stopper på et tidspunkt, hvor
det begynder at gå nogenlunde. Og at man kun
kommer videre, hvis de sproglige erfaringer
bliver bearbejdet. Det vil sige i undervisningen.
Og hvad med det faglige sprog? Bliver det
overhovedet brugt? Faktisk kun i forbavsende lille grad. Der bliver ofte ikke spurgt
efter ”skruetvingen” eller ”grydeskeen”, men
om ”dén der”.
- Vi optog, hvad der faktisk blev sagt i forbindelse med en kørelærerundervisning af
buschauffører. Og der blev for eksempel aldrig sagt ”Kør til venstre”, men der blev sagt
alt muligt andet i stedet, forklarer Michael
Svendsen Pedersen.
Lærere kan bringe dem videre

Derfor kræver det, at sproglærerne kommer
ud på arbejdspladsen for at finde ud af, hvilket
sprog der egentlig bliver talt lige dér, og hvordan det kan tages ind i undervisningen efterfølgende for at hjælpe kursisten eller praktikanten ”ud over revlerne”.
- Her består opgaven i at skabe et samspil
mellem arbejdspladsens målopgaver og undervisningens pædagogiske opgave, så kursisten får lejlighed til at bruge sproget til at
udføre handlinger med, siger forskeren om
denne meget vigtige funktion, der skal laves
i samarbejde med arbejdspladsen. Arbejdspladsen vil nemlig ofte gerne hjælpe med
sprogudviklingen – den har bare ikke redskaberne til det.
- Derfor skal lærere og sprogcentre finde
ud af, hvad deres nye mål med undervisningen skal være for at kunne bidrage til løsningen af opgaven og omstille sig til et andet syn
på sprog og sproglæring. Og derfor har vi brug
for en dynamisk, organisk, målrettet og professionel indsats, så kursisten i sidste ende
får redskaberne til at blive ”empowered” til
at kunne begå sig i det danske samfund. Men
hvis det kommer til at handle om begrænsninger og effektiviseringer af skolerne, bliver det svært.
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I Helsingør
Kommune
sender de
i udbud
I november opsagde Helsingør Kommune
samarbejdet med Sprogcenter Nordsjælland
for at sætte danskuddannelsen i udbud og se,
om prisen kan sættes ned og progressionen op.
Dermed står 10 lærere til at blive afskediget
og en afdeling nedlagt i det tværkommunale
samarbejde mellem Hillerød, Frederikssund,
Frederiksværk og indtil da Helsingør. Vi har
spurgt begge parter i sagen, hvad det betyder.
Af Dorthe Plechinger
i l l u s t r at i o n : M i k k e l H e n s s e l

1

fra Helsingør Kommune skal netop i gang med at skrive udbudsmaterialet, og han siger:
- Vi vil ikke tage den rent på pris, det kommer bestemt
også til at handle om kvalitet. For der er ingen tvivl om, at én ting
er den pris, vi får, men det gør også en forskel, hvad det er, vi betaler for, siger han.
I har ikke været tilfredse med den progression, der hidtil har været?
- Når man kradser lidt i det område, der hedder progression, kan
der jo flyve tal rundt, alt efter hvor man kigger. Hvis man ser på ministeriets tal, er der nogle, som er bedre. Men vi vil gerne have testet
markedet i forhold til, om vi kan få endnu mere progression ud af
de forholdsvis mange millioner, vi sender afsted til den her opgave.
Hvordan har I taklet spørgsmålet om kvalitet i udbudsmaterialet?
- Det har vi ikke den endelige model for. Men det er noget af det,
vi har meget fokus på, fordi kvalitet jo er mange-facetteret. Jeg har
en interesse i, at de borgere, vi har afsted, lærer dansk så hurtigt
som muligt, så de kan indgå på det danske arbejdsmarked. Spørgsmålet er derfor, hvor meget dansk de lærer – og hvor hurtigt. Den
nærmere præcise model for, hvordan de kriterier stilles op, arbejder vi meget intensivt med og søger så meget inspiration til, vi kan
få fra andre udbud.
Jobcenterchef Kristjan Gundsø Jensen

Det er administrationen, der tager stilling til udbudsmaterialet, er der ikke en politisk proces?
- Det er en administrativ beslutning. Vi anser det for at
være en leverandør på linje med mange andre leverandører – blandt andet dem, jeg bruger på beskæftigelsesområdet. Og her er det en administrativ beslutning, hvem vi indgår aftaler med.
Har der ikke været spørgsmål om, hvorvidt man kan vurdere udlicitering af et undervisningsområde?
- Selvfølgelig skal man overveje, hvordan man stiller krav
til kvalitet i et udbud, og det gør vi også her. Men vi har et
område, hvor der er private aktører på banen i forvejen, og
derfor har vi ikke haft nogle principielle betænkeligheder
som sådan, siger Kristjan Gundsø Jensen.

2

Hanne Lohmann er centerleder for Sprogcen-

ter Nordsjælland og dermed hende, der har måttet give den tunge besked til medarbejderne om,
at afdelingen i Helsingør måske skal lukke ved
årsskiftet, og at de 10 medarbejdere så skal fyres:
- Det påvirker os alle sammen, for det er en fantastisk
afdeling. Og det går rigtig hårdt ud over de ansatte. Det koster på det menneskelige plan og er noget, som vi skal tage
vare på, samtidig med at vi skal afvikle. Vi skal afvikle og
udvikle på samme tid, siger hun om hele udbudssituationen.
Hanne Lohmann ved godt, at centret har haft en høj pris
gennem nogle år. Men man har sat ”en meget heftig indsats
ind på at få taksterne ned”, som hun siger, hvilket har givet
ro i de ni andre kommuner, for ”selv om vi er i den høje ende
prismæssigt, har de holdningen, at fleksibilitet koster”.
Centerlederen har tænkt sig at byde ind på opgaven igen,
når udbudsrunden går i gang i tredje kvartal i år. Ikke med en
lavere pris, for det kan hun ikke i forhold til de øvrige kommuner, men ved at slå på kvaliteten:
- Og alle de herligheder, vi kan tilbyde og fordelene ved at
indgå i et større samarbejde. Jeg vil også slå på vores fantastiske lærere, der er uddannede og har en årelang erfaring,
og hvad de gør i undervisningen, siger hun og tilføjer, at det
er fint, at konkurrenceudsættelse giver fokus.
- Jeg synes bare, at konsekvenserne rent menneskeligt
af det her er store, og det kan blive ødelæggende for noget
samarbejde mellem sprogcentrene. Vi bliver både kolleger
og konkurrenter, siger hun og tilføjer:
- Og så alt det krudt, man bruger på at lave alt det udbud!
Hold fast, hvor bliver der lagt meget tid i det. Uanset om det
er 150 eller 900 kursister, bliver opgaven i at skrive tilbud
og byde ind på det lige stor. Der bliver brugt enormt mange
ressourcer på det, og spørgsmålet er, hvor meget man sparer i sidste ende.
Foreløbig har Hanne Lohmann måtte opsige lejemålet
og 10 lærere.
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TEMA: Indvandrerundervisningen

Her har de taget
danskuddannelsen
”hjem” igen

A f D o r t h e P l e c h i n g e r / I l l u s t r at i o n : M i k k e l H e n s s e l

Selv om konkurrenceudsættelse står højt på dagsordenen i mange
kommuner, er der også en anden tendens lige nu: At kommunerne
tager danskuddannelserne hjem igen. Det har man gjort i Jammerbugt
Kommune. Man tog en politisk beslutning om at koble danskuddannelse
og arbejdsmarked tættere sammen og startede selv en ny sprogskole.
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sidste år åbnedes dørene til en ny kommunal sprogskole i Jammerbugt Kommune. Eller
rettere – lokalerne var de samme. Det var arbejdsgiveren, som skiftede. Man havde nemlig taget en
politisk beslutning om at binde integrationsindsatsen bedre sammen, så uddannelse og beskæftigelse
af flygtninge og indvandrere blev samlet i ét. Derfor
opsagde man samarbejdet med A2B og EUC Nord,
der hidtil havde stået for undervisning af henholdsvis de voksne og de unge flygtninge i kommunen.
- Vi har gjort meget ud af at sige til både A2B og
EUC Nord, at det på ingen måde skyldtes utilfredshed med deres arbejde, understreger Sundheds- og
arbejdsmarkedschef i Jammerbugt Kommune, Jannie Knudsen og tilføjer:
- Men vi ville gerne tænke sprogundervisningen endnu mere ind i den integrationsindsats, vi i
øvrigt har.
Der blev ansat 12 nye sproglærere, så med Jannie
Knudsens ord har man ”hyret i stedet for fyret”, og
virksomhedskonsulenterne og rådgiverne på integrationsområdet rykkede ind på samme location, så de
to grupper kunne arbejde sammen om at ”løfte borgerne mod beskæftigelse eller yderligere uddannelse”:
- Og det er alt andet lige lettere, når vi har ledelsesretten for begge grupper, siger hun.
Den anden grund til at trække danskuddannelsen hjem var, at man ønskede en større fleksibilitet.
Og det har man fået. Dels har man udvidet brugen af
aftenundervisning, så der nu går fem hold her, dels
har man fået mulighed for mere decentral underDen 1. juli
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visning samt fået en heldagsskole for voksne flygtninge, hvor de udover at blive undervist i dansk også
undervises i engelsk, it, samfundsforhold og det at
være på en arbejdsplads, så flygtninge er i skole på
fuld tid hele ugen, fortæller hun.
- Det har alt i alt betydet, at vi har kunnet tilpasse det til lige præcis de behov, vi har nu, siger
Jannie Knudsen.
Har prisen betydet noget for beslutningen?
- Det er blevet pænt billigere, men det har altså
ikke været vores hovedargument.
Nu er der gået et år med det – så giver det mening?
- Ja. Vi begynder at få et tættere samarbejde i forhold til at nå vores mål om at få flygtninge ud, og det
støtter lærerne også op om som en god idé. Tidligere
ville lærerne typisk havde sagt, at ”hvis vi nu giver
dem lidt mere dansk, går det bedre, når de kommer
ud på arbejdspladsen”, men her har de tættere relationer til rådgiverne i højere grad betydet, at vi har
det samme mål, og det betyder, at vi er blevet bedre
til at håndtere de konkrete situationer.
Den eneste udfordring, som Jannie Knudsen ser,
er at få tømret sammenholdet mellem rådgiverne –
virksomhedskonsulenterne – og lærerne sammen:
- For der er grundlæggende kulturforskelle i de
enkelte medarbejdergrupper. Men også her er samarbejdet på vej den rigtige retning, og vi arbejder intensivt på at komme det sidste stykke med en temadag samt efterfølgende proces i efteråret. •

på din

lønkonto

Stærke fællesskaber
– også til din fordel

Siden 1880 har Lån & Spar været en bank for helt almindelige
mennesker. I dag er vi også en bank for fællesskaber. Vi er nemlig
ejet af mere end 45 organisationer bl.a. Uddannelsesforbundet.
5% er Danmarks højeste rente
Med fællesskabet følger ekstra gode fordele. Som bl.a. 5 % i
rente på de første 50.000 kr. på din lønkonto. Det er Danmarks
højeste rente og noget ingen andre banker kan matche.

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

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

VIL DU HAVE

5%

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

Sådan får du 5 % i rente på din lønkonto
Du er medlem af Uddannelsesforbundet og har afsluttet din
uddannelse.
Du samler din privatøkonomi hos Lån & Spar (LSBprivat®Løn
er en del af en samlet pakke af produkter og services, som
din økonomi kreditvurderes ud fra).
Du behøver ikke flytte dine realkreditlån. Men evt. ændringer
og nye realkreditlån, skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit.
De 5 % i rente er på de første 50.000 kr. på lønkontoen.
Der er 0 % på resten.
Rentesatserne er variable og gælder pr. 1. januar 2018.
Se vilkårene på lsb.dk/medlemsvilkår.

Lån & Spar har samarbejdet med
Uddannelsesforbundet siden 2003.
Det får vi alle sammen mere ud af...
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UDPLUK AF
MØDER OG KONFERENCER
3. oktober
Det 3. liv

Få ideer og inspiration til et fortsat, aktivt og spændende
liv og et godt grundlag for at træffe nye valg og sætte
nye mål.
For:
Uddannelsesforbundets medlemmer 55+
Tid og sted: Kl. 09.30-17 i København
Uddannelsesforbundets sekretariat
Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K
Kontakt:
Pernille Nihøj,
pni@uddannelsesforbundet.dk
Pris:
Gratis for medlemmer
200 kroner for ikke-medlemmer
Tilmelding: SENEST 19. september

11. oktober
Temadag:
Ordblindekursister med dansk som andetsprog

Har du som sprogunderviser udfordringer med tilrettelæggelse af undervisning for ordblinde kursister med dansk som
andetsprog? Så deltag i denne temadag.
For:
Ordblindeundervisere
Tid og sted: Kl. 09.30-15.30 i København
Uddannelsesforbundets sekretariat
Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K
Kontakt:
Pernille Nihøj,
pni@uddannelsesforbundet.dk
Pris:
1.200 kroner for medlemmer
1.500 kroner for ikke-medlemmer
Tilmelding: SENEST 6. september

13. og 14. november
Vejledning i praksis: Motivationssamtalen

En metode til dig, som skal hjælpe elever til motivation
og forandring.
For:
Vejledere
Tid og sted: Kl. 09.00-16.00 (begge dage) i København
Uddannelsesforbundets sekretariat
Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K
Kontakt:
Pernille Nihøj
pni@uddannelsesforbundet.dk
Pris:
2.500 kroner for medlemmer
3.500 kroner for ikke-medlemmer

Tilmelding: SENEST 12. oktober

22. november
Temadag: Brug af smartphone/tablet i OBU

Er du ordblindeunderviser og mangler teknisk overblik og ideer
til at undervise dine kursister i brugen af smartphone/tablet
som støtte til deres læsning og skrivning? Så deltag i denne
temadag.
For:
Ordblindeudervisere
Tid og sted: Kl. 09.30-15.30 i København
Uddannelsesforbundets sekretariat
Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K
Kontakt:
Pernille Nihøj,
pni@uddannelsesforbundet.dk
Pris:
1.200 kroner for medlemmer
1.500 kroner for ikke-medlemmer:
Tilmelding: SENEST 25. oktober

Tilmeld dig forbundets møder og konferencer på:
uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer
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anmeldelser
Hvad nu EU? – 10 bud på at redde Europa

Af Jens-Peter Bonde og Uffe Østergård,
Forlaget Frydenlund, 104 sider, 199 kroner.
Først var der Fællesmarkedet og senere EU. Hverken det ene eller det andet har dog scoret højt på
danskernes interesse-barometer. Tilsvarende har
vore elever og studerende
kun meget sjældent vist
interesse for disse yderst
komplicerede emner og detaljer.
Og hver gang vi har skullet stemme om EUemner, har vores politikere haft særdeles svært
ved at forklare danske vælgere, hvad afstemningen egentlig drejede sig om.
Med denne omfangsmæssigt meget beskedne bog forsøger de to forfattere at analysere, beskrive og forklare, hvad det kan komme til at betyde, når Storbritannien forlader EU. Og de gør
det blændende godt! Vel at mærke med et sprog,
som vore elever og studerende umiddelbart vil
kunne kapere. Med simple, men ikke primitive
forklaringer gennemgår de en lang række emner, som bliver kraftigt berørt af Brexit.

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

Især afsnittet om skabelsen af Fællesmarkedet og senere Det indre Marked er forbilledligt. Denne anmelder kan ikke mindes at have
læst en sådan beskrivelse i tilsvarende kvalitet.
Tilsvarende er afsnittene om principperne om
”Fri bevægelighed” og ”Social dumping” skrevet i et letlæseligt sprog og dejligt frit for akademisk indviklede formuleringer.
Bogens beskedne sidetal til trods kommer forfatterne langt omkring med følgende spørgsmål:
• Hvad skal Danmark spille ud med i
Bruxelles?
• Hvad kan vi selv gøre for at inddrage borgerne i debatten om EU’s fremtid?
• Hvordan kan vi fjerne skattely og bekæmpe social dumping?
• Hvordan kan Folketinget sikre demokratisk indsyn og styring af EU’s lovmaskine?
• Kan vi stemme om, hvem der skal være
dansk kommissær?
Vanen tro kan de to særdeles erfarne debattører formulere sig let og ubesværet med solide argumenter. Derfor har de ikke brug for at
bringe fotografier, modeller, grafer og lignende.
Positivt er det også, at de mange afsnit er korte, hvilket vil gøre det langt nemmere at bruge bogens afsnit i undervisning på vore skoler.
Bogen vil uden problemer kunne bruges –
helt eller delvist – i fag som samfundsfag, historie plus diverse tværfaglige projekter som
en indføring i EU før og nu.
For denne anmelder vil bogen være et oplagt valg i det kommende år frem til EU-valget i sommeren 2019.
Bogens temaer lægger tydeligt op til engagement og debatter om, hvordan vi kan gøre
den Europæiske Union til en demokratisk
og nærværende del af vores liv og hverdag.
Det er ganske sjældent, at undervisningsbøger formår det!
Forlaget Frydenlund skal roses for en særdeles anvendelig og meget relevant udgivelse.
Men den allerstørste ros går til de to forfattere, som let og ubesværet fører læseren gennem EU’s ellers noget uoverskuelige forhold.
Mest indtryk gør det, at de to kendte debattører i fællesskab er i stand til at skrive en
bog, hvor man ikke tydeligt kan aflæse, hvem
der har skrevet de enkelte afsnit.
Samtidig er bogen befriende at læse uden
tendenser til demagogik eller manipulationer, som tilsvarende bøger ofte er præget af.
På alle måder en bog, som fortjener stor
udbredelse.
Derfor er det oplagt, at alle undervisere i
de nævnte fagområder skal kunne disponere
over denne bog.
Ole Fournais

Under
støttelser

Medlemmer af LB Foreningen
(Lærerstandens Brandforsikring)
kan inden 1. oktober ansøge om
tildeling af understøttelser.
Efter bestyrelsens skøn tildeles
understøttelser fortrinsvis til:
1. Ældre medlemmer eller disses
pårørende, der er i økonomisk
trang på grund af sygdom eller
på grund af andre ganske særlige
omstændigheder.
2. Andre medlemmer eller disses
pårørende, der er i økonomisk
trang på grund af sygdom, forsørgertab eller på grund af andre
ganske særlige omstændigheder.
Arbejdsløshed eller status som
uddannelsessøgende betragtes
ikke i sig selv som ganske særlige
omstændigheder. Der ydes ikke
tilskud til børn under uddannelse.
Ansøgningsskema rekvireres ved
henvendelse til LB Foreningen,
Farvergade17,1463KøbenhavnK,
telefon 3395 7350 eller e-mail:
kontakt@lbforeningen.dk.

P.b.v.
Carsten Mørck-Pedersen
Formand

DEBAT

Hvornår træder OK18 i kraft på TEC?
Lærerne stemte det seneste overenskomstforlig hjem, gældende fra den 1. april 2018.
Et af elementerne i forliget er den betalte spisepause.
På TEC har vi stadig selvbetalt spisepause.
At OK18 fortsat er uafklaret omkring
den betalte spisepause i nu snart tre måneder, har medført store frustrationer i
medarbejdergruppen.
Kritikken går i retning af Uddannelsesforbundet. Vi har ikke brug for splittelse,
tværtimod. Så det haster med den afklaring.
Vi savner en klar tilbagemelding fra vores forbund om, hvornår lærerne på TEC
bliver omfattet af OK 18.
På vegne af lærerne på
GF2 for elektrikerne
John Christensen og Ole Foss Andersen

Svar til TEC-lærerne

Jeg forstår frustrationen.
Vi har siden afslutningen af OK18 hørt fra fire af vores skoler,
hvor ledelsen var uforstående over for at skulle ændre praksis
som følge af overenskomstresultatet med sikring af betalt spisepause. Vi har øjeblikkeligt bedt vores forhandlingsorganisation, Lærernes Centralorganisation (LC), tage sagerne op med
de centrale arbejdsgivere.
Det er vores og LCs klare opfattelse, at frokostpausen fremover er betalt for alle områder, som følger tjenestemændenes arbejdstidsaftale og dermed også TEC. Enkeltinstitutioner, skoler
med videre er ikke undtaget. Vi er derfor klart uenige i eventuelle andre udlægninger af overenskomstresultatet.
Den endelige overenskomsttekst skal formuleres af forhandlingsparterne på centralt niveau, det vil sige CFU, som LC er medlem af, og arbejdsgiverne i finansministeriet. Dette afventer vi.
Det er vores klare forventning, at teksten formuleres på en opklarende måde for alle parter, og at det sker inden for rimelig tid.
Formand Hanne Pontoppidan

MERKANTILE
BARCELONA
Skal I på studierejse med fokus på nogle af de
merkantile fag? Vi har flere spændende nyheder
på vores faglige program i netop Barcelona. Der
er gode muligheder uanset om I rejser med marketing, økonomi eller IT.
•

MareNostrum

Transforma BCN iværksætter fællesskab - forretningsmodel og marketingstrategi

•

Bag facaden på et hostel - turisme, marketing og
forretningsføring

•

MareNostrum Supercomputing Centre

•

Virksomhedsbesøg SEAT eller Barcelonas lufthavn
Fast og erfaren kontaktperson fra start til slut
Studierejser med afsæt i jeres faglige mål
24/7 adgang til jeres rejsedokumenter
Tryghed uden uventede overraskelser

Iværksætternetværk Transforma

RING PÅ 8020 8870 - INFO@ALFATRAVEL.DK
Uddannelsesbladet_Handelbesøg_bcn_august.indd 1
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Bliv elitebilist i TJM Forsikring
allerede, når du er 25 år
Det betyder billig bilforsikring til dig - på samme vilkår som alle andre
• Vi ser ikke på, hvor længe du har haft kørekort, eller på din erfaring som bilist
• Mulighed for at vælge lav selvrisiko
• Skræddersy din bilforsikring, så den passer til dit behov og din pengepung
• Få personlig vejledning af din forsikringstillidsmand, eller betjen dig selv
via vores hjemmeside
• Årlig bonus fra TryghedsGruppen – uanset skader

Læs mere på tjm-forsikring.dk/elitebilist

Ring på

70 33 28tilb2u8d

og få et godt
du kører
– uanset om
gt
kort eller lan

For at købe bilforsikring skal du have enten indbo-,
ulykkes- eller husforsikring i TJM Forsikring.

382183_TJM_elitebilist _div-formater.indd 8
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Godt nyt til matematikundervisningen på FVU!

HVERDAGENS MATEMATIK
Hverdagens matematik er en grundbog i matematik til FVU,
trin 1. Bogen lever til fulde op til bekendtgørelsens krav om
autenticitet i opgaveformuleringen, da den er bygget op
omkring hverdagens tekster og fænomener – annoncer, varedeklarationer, måleinstrumenter og meget mere.
Alle opgaverne i bogen tager udgangspunkt i kursisternes
hverdag:

• Hvordan betaler jeg på netbank?
• Hvor meget skal jeg regne med at købe ind for, når jeg
inviterer gæster?
• Hvor mange kr. får jeg i rabat, når der er udsalg?
• Har jeg fået 20 % i rabat, eller er jeg blevet snydt?
• Hvor mange liter maling skal jeg købe, hvis jeg skal male
væggen i stuen?
Der er facitlister til alle opgaver i bogen.

N ie ls Ta fd
ru p

Hverdagens
matematik

M AT EM AT

139,-

IK TI L FV
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Udkommer
snart

eksklusiv moms.

OBS! Bogen udkommer ultimo september.
De første kapitler ligger til gratis download
på Alfabetas hjemmeside.

Svar

SPAR
100,-

Fakta: Niels Tafdrup: Hverdagens matematik, 145 sider, 139,00 kr. ekskl. moms.
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