UDDANNELSESBLADET
#06 2018

Røde tal på
hver fjerde
erhvervsskole
BAG ENHVER
ELEV STÅR
EN LÆRER

Tema:

HVOR ER
VUC PÅ
VEJ HEN?

PRAXISONLINE®-MASTER CLASSES
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Hvis din skole endnu ikke er praxisOnline®-kunde, så
kontakt gerne Thomas Skytte på ths@praxis.dk og hør
nærmere.
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KORT NYT

Hjælp til at
forebygge
overgreb på unge
Hvert år bliver mere end 5.000 kvinder udsat for
seksuelle overgreb. Knap halvdelen er unge mellem 13 til 19 år. I de fleste tilfælde kender offer og
gerningsperson hinanden. Seksuelt overgreb har
store konsekvenser, særligt for unge. Det skader
selvværdet, forholdet til sex og tilliden til andre. Og hvert tredje seksuelle overgreb på unge
sker i forbindelse med en fest eller en bytur. Det
fremgår blandt andet af kampagnen Tune Ind,
som Det Kriminalpræventive Råd har sat i gang.
Formålet er at forebygge overgreb blandt unge.
Læs mere på www.tuneind.dk.

Udstilling om
håndens arbejde
Frem til 5. december kan du på Arbejdermuseet
opleve udstillingen Håndens Arbejde. Her sættes der i ord, lyd og billeder fokus på den værdi,
det giver at arbejde med hænderne. Både for det
enkelte menneske og for hele samfundet. Husk,
at du kan komme gratis ind på museet, hvis du
medbringer et eksemplar af Udddannelsesbladet eller en kontingentopkrævning med dit navn.

Af Inge Gleerup

26,5%
af alle grundskoleelever gik på efterskole i 2017. Det er den højeste andel siden 2007. Målt i antal er det også 3.000 flere end 10 år tidligere.
Der er stort set lige mange piger og drenge på efterskole. Særligt i Jylland er det populært at tage på efterskole blandt de ældste elever. I 2017
var andelen af afgangselever på efterskole med 57 procent størst i Ringkøbing Kommune efterfulgt af Lemvig (55 procent), Herning (44 procent) og Billund (42 procent). Relativt færrest afgangselever gik i 2017
på en efterskole i Brøndby (9 procent), Fanø (12 procent), Glostrup (13
procent) og Helsingør (14 procent) kommuner.

FTF: Behov for
bekendtgørelse om
psykisk arbejdsmiljø
Regeringens ekspertudvalg har i september offentliggjort 18 anbefalinger til et bedre arbejdsmiljø. En ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø er en af de centrale anbefalinger. Den har Uddannelsesforbundets hovedorganisation, FTF, arbejdet for skal blive en realitet. Anbefalingen om en ny bekendtgørelse går mere konkret på at tydeliggøre Arbejdstilsynets muligheder for at gribe ind over for det psykiske arbejdsmiljø, når det halter. Samtidig understreger ekspertudvalget, at der er
behov for bedre kommunikation, dialog og vejledning fra Arbejdstilsynet om arbejdsmiljøreglerne og forebyggelsesindsatsen. Formand for
FTF, Bente Sorgenfrey, opfordrer politikerne til at arbejde hurtigt og få
en bekendtgørelse på plads. Ifølge beregninger, som COWI har foretaget for FTF, er op mod 17.000 personer dagligt sygemeldt som følge af
dårligt psykisk arbejdsmiljø.

1 ud af 4 har pjækket
Omkring 25 procent af danske lønmodtagere har prøvet at pjække fra
jobbet. Men 63 procent af dem, der har prøvet at pjække, gør det sjældnere end en gang om året. Det viser en ny undersøgelse, som Wilke har
gennemført for Ugebrevet A4 og Avisen.dk blandt 1.011 danskere. Flest
peger på, at de tager en fridag uden at være syge, fordi de føler sig stressede eller for at forebygge, at de bliver rigtig syge.
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mener:

EUD-UDSPIL MED ROSER
OG BJØRNEKLOER
UNDERVISNINGSMINISTEREN HAR VIRKELIG lyttet til

Hanne
Pontoppidan,
formand for
Uddannelsesforbundet

erhvervsuddannelsesområdet, før hun spillede ud med
udspillet ”Fra folkeskole til faglært”, som skal styrke
erhvervsuddannelserne. Tak for det! Der er mange
rigtig gode forslag i buketten, men der har desværre
også indsneget sig et par bjørnekloer. Og så skal buketten altså også bruge vand, hvis den skal blomstre.
Det er rigtig godt, at ministeren er opmærksom på,
at unge på EUD har brug for mere tid og afklaring,
før de vælger den endelige uddannelsesretning. Et af
hendes forslag er, at flere skal kunne få grundforløb 1.
De, der ikke får den mulighed, skal have adgang til et
nyt grundforløb plus 10 uger forud for grundforløb 2.
Der lægges også op til, at flere elever i en forsøgsordning skal have adgang til et skolehjemsophold.
For Uddannelsesforbundet er det vigtigt, at et sådant forsøg ikke blot bliver et spørgsmål om seng
og madpakke, men at der etableres en pædagogisk
ramme rundt om opholdet. Sådan som vi har arbejdet for gennem vores forslag om EUD 24/7.
Det er også positivt, at folkeskoleelever skal tilbydes valgfag på erhvervsskolerne. Det kan give eleverne et indblik i, hvad erhvervsuddannelserne har
at byde på og på denne måde inspirere til et bredere
og bedre funderet valg af ungdomsuddannelse.
Men som nævnt er der også et par gedigne bjørnekloer i EUD-buketten. Først og fremmest er forslaget om, at erhvervsskolerne skal kunne tilbyde almen undervisning til voksne, der ikke er EUD-elever, en forfærdelig dårlig ide.
Det vil betyde, at erhvervsskolerne skal kunne udbyde dansk, dansk som andetsprog og matematik parallelt med VUC. Det vil reelt tage livet af VUC-tilbuddene uden for de større byer. I forvejen vil de blive
presset økonomisk af at skulle afgive undervisning
til den nye FGU. De kan ikke klare endnu en dræning uden at måtte lukke ned.

Sker det, vil det være dybt alvorligt for de af de kortuddannede, der netop har brug for enkelte almene fag.
Blandt andet for at kunne videreudvikle sig på arbejdsmarkedet eller bistå deres børn med skolearbejdet. De vil så efter endt arbejdsdag skulle køre langt
for at nå til undervisning. Erfaringerne viser, at lang
transporttid kan betyde, at opkvalificering bliver fravalgt. Hertil kommer, at mange af de voksne, der tager de fag, som også skal udbydes af erhvervsskoler,
også tager andre fag som engelsk eller naturfag for at
være på den sikre side i forhold til at klare overgangskravene. Disse fag tænkes fortsat placeret på VUC.
Er der ikke længere et VUC i lokalområdet, skal man
igen rejse for at tage disse fag. Forslaget er intet mindre end elendigt og bør tages af bordet.
I stedet bør fokus rettes mod de mange gode eksempler, der er med samarbejde mellem VUC og erhvervsskoler. Der bør gives økonomi til at udbygge
dette, så VUC kan tilbyde undervisning på erhvervsskolerne, også når der er tale om mindre hold.
Den anden bjørneklo i udspillet er at pille ved selve
formålet med og indholdet i 10. klasse undervisningen. 10. klasse skal fortsat være et bredt alment tilbud.
Her til sidst et opråb om, at uden vand går den
ikke. Det helt grundlæggende problem på EUD er, at
området er økonomisk totalt udtørret, og det er allerede gået betragteligt ud over kvaliteten og arbejdsmiljøet på landets erhvervsskoler. Hvis regeringen
vil den i øvrigt spændende buket af forslag, så SKAL
der simpelthen findes en solid bunke penge til området. Folketingets politikere må og skal træde i karakter nu, hvis de ønsker, at vi fortsat skal uddanne
faglærte i Danmark.
Men samlet set – tak for en række spændende forslag. De fleste er lige til at plukke, og så er der nogle,
der skal lidt ukrudtsbekæmpelse til. Vi ser frem til
at bidrage til det videre arbejde.
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… MEN SÅ FIK
VI THORSTEN
Bag enhver elev
står en lærer
Hvad er det, læreren, der rykker en elev eller en kursist,
kan? Det giver en række elever deres svar på i en ny serie. Lærling ved VVS Gruppen
Fyn Rasmus Nielsen på 22 år
fortæller, hvordan hans lærer
i matematik på grundforløbet
fra Syddansk Erhvervsskole i
Odense hjalp ham til at knække koden.

AF DORTHE PLECHINGER
F OTO : H E I D I L U N D S G A A R D

Jeg har aldrig kunnet sidde stille eller koncentrere mig. I folkeskolen lavede jeg en del
ballade og fik en specialaftale med min lærer
om, at jeg sad ved døren, og så kunne jeg bare gå
ud, hvis jeg havde brug for at dampe af. Det misbrugte jeg og blev nogle gange væk fra timerne.
Tal har altid forvirret mig. Så jeg havde det
svært med matematik. Jeg har haft nogle rigtig
heftige kampe med min far, som virkelig prøvede at få mig til at forstå det. Han kunne godt
se, at der ikke kom noget godt ud af at blive ved
at sidde og presse mig til noget – kun råben og
skrigen og gråd. Så det faldt pænt i glemmeren. Vi opgav det.
Jeg vidste, at jeg skulle noget med hænderne,
da jeg begyndte jeg at få fingrene i knallerter og motorer. Jeg startede på autolinjen på
teknisk skole, og det gik ikke så godt. Der kom
pludselig noget matematik ind over, og så stod
jeg af. Så kom jeg på produktionshøjskolen i Ot-

Matematik havde altid
været en barriere for
Rasmus ... til han mødte
Thorsen Vadum.
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terup, hvor jeg havde en lærer, der var uddannet klejnsmed, og af ham fik jeg lov at lege lidt
med et svejseværk. Det var egentlig sådan noget, jeg mega-gerne ville – konstruere noget af
ingenting, som man kan bruge.
Jeg fandt en læreplads og startede med
grundforløb som smed. Smedeuddannelsen var fin nok, men lærepladsen fungerede
sgu ikke helt for mig. Så jeg stoppede. Og i to
år søgte jeg en ny læreplads og gik imens på
VUC i Odense – primært for at rette op på min
folkeskoleeksamen. Der dumpede jeg i matematik. Min storebror kendte en fra det firma,
jeg er i nu, og jeg ringede til mester der og fik
en læreplads
Jeg skulle bare have 02 i matematik. Alt
over var spildt arbejde. Det var min indstilling, da jeg skulle starte på skolebænken igen
på grundforløbet. Men så fik vi Thorsten. Han
var energisk, og man kunne mærke, at han vir-

kelig brændte for, at vi skulle lære det her. Det gav mig lyst til
at lave noget.
Her er en lærer, der går op i sine elever og gerne vil dem.
Allerede der får man en helt anden indstilling til, hvordan man
skal takle faget. Undervisningen var sjov. Hvis vi fandt ud af
noget med matematikken, så stod Thorsten ved tavlen og breakede mooves. Og folk grinte bare, og så kunne man være seriøse et minut efter. Man fik at vide, at du styrer helt selv, hvordan du laver det, så længe du bare arbejder med matematikken.
Thorsten stod jo åben for os 24-7. Vi kunne ringe på hans
private mobil eller skrive, hvis vi fik problemer med lektierne. Så selvfølgelig havde jeg en forventning til mig selv om,
at jeg også skulle byde ind med noget og stille lidt konstruktive spørgsmål. Han fik skabt et miljø for mig, hvor jeg forventede noget af mig selv. Man skulle fandeme præstere, når han
stod der og brugte så meget krudt på at få os i gang. Man kan
ikke sige, han var streng, men bestemt.
Jeg havde siddet og kæmpet med to ligninger tre fredage
i træk. Så gik jeg op til Thorsten og sagde: ”Jeg er nødt til at
forstå det her”. Det var et par uger op til eksamen. Jeg kan ikke
helt huske, hvad der skete, men Thorsten fik det fortalt på en
måde, så bom – lige pludselig faldt tiøren. Og den fredag lavede jeg en hel opgave på computeren med 10 ligninger. Jeg
kunne slet ikke stoppe.
Jeg begyndte at tænke, at man måske kunne få lidt mere
end 02. Vi gik til eksamen to og to. Jeg fik den makker på holdet, som nok var den største slagger af os alle. Men da vi sad
der, begyndte vi at have samtaler om matematikken og prøvede at arbejde intenst med forklare, hvordan man kunne gøre
det på den ene eller anden måde. Jeg har sidenhen tænkt, at
min makker faktisk var en hjælp til at trække det op, fordi jeg
på en måde selv fik talt det frem.
”Det var fandeme godt gået. Du har fået 12”. Det sagde
Thorsten og censor til mig, da de havde voteret færdigt efter
eksamen. Jeg var så tæt på at græde – af glæde. Det havde jeg
slet ikke set komme. Den første, jeg ringede til, var min mor. Så
ringede jeg til far, og han var næsten lige så glad som jeg. Altså
alle de der kampe, vi havde haft om matematik… Jeg skulle på
arbejde samme dag, så der var ikke fest bagefter, men jeg stod
udenfor med nogle gode kammerater på holdet, der også havde
fået 12, og vi hoppede rundt af glæde.
Matematik har jeg ikke brugt helt vildt meget. Men jeg har
brugt den måde, det hele foregik på rigtig meget i det praktiske liv på min læreplads. Hvis jeg bliver sat til at lave noget,
jeg ikke har prøvet før, forsøger jeg først selv. Og når det begynder at ligne et eller andet, går jeg over og spørger, om det
ser rigtigt ud, eller om det skal gøres på anden måde. Og så arbejder jeg mig hen på at få det til at være rigtigt. •

DET VIGTIGSTE
REDSKAB ER DIG SELV
Thorsten Vadum er matematiklærer på
grundfag på EUD Syd. Han har undervist
siden 2005 og endnu ikke haft en elev, der
er dumpet.
”Det vigtigste redskab er dig
selv”. Det sagde én af lærerne på seminaret. Og jeg tror, at
det er rigtigt, at du skal sætte
dig selv i spil. Så hvis det hjælper at stå og fjolle lidt ved tavlen, så gør da det.
Dét, Rasmus sætter ord på,
er grunden til, at jeg er lærer. Det, at du kan være med i
en proces, hvor folk faktisk får
den erkendelse, at ”Halløj, jeg
kan jo godt det her” – den glæde glemmer du aldrig. Og det er
jo taknemmeligt at få lov til at
være en lille del af det.
Det er ikke mig som lærer,
der giver dig noget. Du har
selv taget det. Den erkendelse,
som Rasmus beskriver, vil jeg
gerne give eleverne.
I 1986 mødte jeg i skolen en
lærer, der lærte mig matematik. Man kan ikke sige, at han
knækkede koden for mig, for
det gjorde jeg selv, men han gav
mig metoderne til det. Han viste én metoder, som man kunne
tage til sig, og hvis den ene ikke
virkede, havde han en anden.
Det er det, jeg prøver med mine
elever – at finde ud af, hvordan
de forstår matematikken, så jeg
kan hjælpe dem til at forstå det,
de ikke forstår.

Jeg går altid ind til et hold
med den overbevisning, at de
skal blive det bedste, de formår. Og det kan godt være, at
det i nogle situationer er til et
2-tal og i andre et 12-tal. Det er
jeg sådan set ligeglad med. Man
skal gøre det bedste, man formår, og det er egentlig det, jeg
forventer af mine elever. Det
behøver ikke være godt, men
godt nok.
Jeg spørger altid eleverne, når de starter, om nogle
er nervøse for faget. På den
måde får man italesat de dårlige erfaringer og accepterer, at
de er der, og at man ikke bliver
verdensmester med det samme – det er en proces. Og man
må gerne lave fejl undervejs. Så
når de siger til mig, at de ikke
kan regne ligninger, så siger jeg,
at det ikke passer.
Selve miljøet i klassen er
skabt sammen med andre
kolleger. Vi er enige om, at vi
forlanger sgu noget af eleverne, når de er her. Så der er forventninger om at de møder op
og deltager – ellers kan de lige
så godt blive hjemme på sofaen.
Jeg tror, at det har en værdi, at man som elev møder
voksne mennesker, der tror
på en. Det gør man nok også
i folkeskolen, men der er det
ikke sikkert, at man er parat til
at tage imod.
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KENDELSE:

OVERENSKOMST
SIKRER IKKE
LÆRERNES DIGITALE
OPHAVSRET
A F A N D R E AS A N TO N I LU N D

Lærernes ophavsret til materiale på digitale platforme
er ikke sikret af overenskomsterne. Det slår en faglig
voldgiftssag fast på det kommunale område. Derfor
anbefaler Uddannelsesforbundet, at man indgår aftaler
med de enkelte skoler.

IFØLGE LOVEN HAR man som lærer ophavs-

Det har du retten over
•	Ved undervisningsmateriale såsom tekster, fotografier,
film, tegninger, quizzer, computerprogrammer, PowerPoint-slides, øvelsesopgaver
og rettevejledninger har underviseren ophavsretten
•	Retten til computerprogrammer, filmoptagelser, lydoptagelser og databaser, som ansatte har lavet på arbejdet,
tilhører imidlertid arbejdspladsen.
KILDE: UDVALGET TIL BESKYTTELSE AF
VIDENSKABELIGT ARBEJDE
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ret til lærebøger, opgavehæfter, tekstsamlinger, tegninger og andet undervisningsmateriale, man har produceret som underviser. Det er ikke skolens ejendom.
Der står dog intet i de kommunale overenskomster om, at lærerne har ophavsretten til forløb, de selv har udviklet på digitale platforme. Det fastslår en kendelse ved
en faglig voldgift, som Lærernes Centralorganisation har rejst mod Kommunernes
Landsforening på initiativ af Danmarks
Lærerforening.
Omvendt siger afgørelsen dog ikke, at lærerne har mistet deres ophavsret, eller at de
kan pålægges at lægge deres materialer ud
på digitale platforme, påpeger vicesekretariatschef i Uddannelsesforbundet Jens Dam.
- Kendelsen betyder ikke, at lærerne har
mistet deres ophavsret. Den har de fortsat via lovgivningen. Men det er altså ikke
med de kommunale overenskomster, at lærernes ophavsret bliver beskyttet, forklarer Jens Dam.

Digitaliseringens tidsalder

Det kan give god mening, at lærere lader sig
inspirere af og anvender hinandens undervisningsmateriale. Og digitaliseringen har
gjort det nemmere. Ulempen ved digitaliseringen er, at den har gjort det vanskeligere at
styre, hvem der deler materialet og hvordan.
- Det er en omvæltning. Som lærer har
man været vant til, at materiale er noget,
man har med i undervisningslokalet i en
mappe og eventuelt deler med kollegerne
i teamet. Nu kan det pludselig blive delt af
alle, påpeger Jens Dam.
Men den digitale deling er en udvikling,
som bliver stadig mere udbredt. Blandt andet
har reformerne på uddannelsesområderne
sat turbo under den. Ifølge reformerne skal
lærerne nemlig dele deres arbejde digitalt
med resten af deres skole og gerne endda alle
kommunernes eller landets øvrige skoler.
Ophavsretten beskytter

Lovgivningen om ophavsret skal beskytte,
hvordan og hvornår lærernes produkter må
benyttes. Det er vigtigt, fordi det er med til

at sikre, at lærerens produkter ikke bliver
ændret og i værste fald fyldt med fejl, når
det bliver delt eller videresolgt.
- Der kan være risiko for, at en kollega ikke er enig i en konklusion i undervisningsmaterialet og derfor skærer den
fra og tilføjer en anden, eksemplificerer
Jens Dam.
Ifølge ham er det også vigtigt at værne
om, at lærerne kan tage eget undervisningsmateriale med sig ved jobskifte, ligesom det er vigtigt, at lærerne stadig kan
skrive lærebøger på grundlag af deres undervisningsmateriale.
Aftaler sikrer lærerne

En god løsning på uenigheder mellem arbejdsgiver og lærer – som voldgiftssagen
mellem Lærerens Centralorganisation og
Kommunernes Landsforening er udtryk
for – bør ifølge Jens Dam være at indgå lokale aftaler om ophavsret.

Fordelen med aftalerne med de enkelte
skoler er, at hver eneste konkrete sag ikke
skal vendes. I aftalerne er det nemlig klart
defineret, hvad der er undervisningsmateriale, og på hvilke vilkår det kan deles.
- Der er flere hensyn ved deling af lærernes undervisningsmateriale, og det er
en god ide for alle parter, at disse hensyn
afbalanceres. Både så ophavsretsloven
overholdes, og så vidensdelingen understøttes på en ordentlig måde for alle parter – også når den sker via digitale platforme, siger Jens Dam.
På de statslige område er indgåelse
af lokale aftaler om ophavsret allerede
udbredt.
- Det er Uddannelsesforbundets erfaring, at der generelt har været gode dialoger mellem ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere før indgåelsen af aftalerne, siger Jens Dam. •

GRATIS
KURSUS

Læs mere
•	Læs mere om ophavsret på
undervislovligt.dk
•	Læs også mere på uddannelsesforbundet.dk/ophavsret
•	Du kan kontakte Uddannelsesforbundets sekretariat,
der kan give dig råd om, hvordan du kommer i gang med at
indgå lokale aftaler om ophavsret, og hvad aftalen kan
indeholde.

Fængende undervisning
i erhvervsskolen
Kom med, når Politiken inviterer til kursus i at engagere elever
på erhvervsskoler. Hoved- og særprisvinder af Politikens Undervisningspris, Anders Rishøj og Tommy Schmidt, underviser
og deler ud af erfaringer, tips og tricks. Oplev hvordan du kan
inddrage anekdoter og virkelighed for at gøre undervisningen
mere nærværende. Lær praktiske metoder, der lader eleverne
lære i eget tempo. Mød også Jakob Schjørring fra Rockwoolfondens Interventionsenhed, som fortæller om tre indsatser, der kan
bidrage til at begrænse frafaldet på erhvervsuddannelser.
Anders Rishøj underviser handels- og kontorelever på EUC i
Hjørring, mens Tommy Schmidt underviser i VVS og gas på TEC
Gladsaxe. Kurset er tilrettelagt mhp. at kunne tilbyde noget til
hele den brede vifte af erhvervsskolelærere.
Torsdag 27. november i København
Tilmelding er gratis, men bliver pålagt gebyr på 10 kroner.
Læs mere og køb billet på politikenbillet.dk/live

UDDANNELSESBLADET 06 / 2018

9

HVER FJERDE
ERHVERVSSKOLE
KØRER MED MINUS
En ud af fire erhvervsskoler har rød bundlinje. Det viser en gennemgang af
skolernes regnskaber. Skolerne er ramt af en økonomisk ond spiral, der gør det
vanskeligere for dem at løfte kvaliteten, advarer Uddannelsesforbundet.
A F A N D R E A S A N T O N I L U N D / F O T O : T O R B E N Å N DA H L

på Morsø Landbrugsskole midt i september lovede
statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og undervisningsminister Merete Riisager (LA) at afsætte 1,4 milliarder kroner til erhvervsskolerne,
som led i et regeringsudspil, der skal gøre erhvervsskolerne og deres uddannelser mere attraktive for unge.
Ser man på erhvervsskolernes økonomi, er det da også hårdt tiltrængt
med en redningskrans. I alt ni ud af landets 34 erhvervsskoler har måttet notere et minus ud for deres årsresultat.
Sammenligner man med skolernes regnskaber fra 2013 – året før erhvervsuddannelsesreformen trådte i kraft – er det en markant stigning.
Dengang var der to skoler ud af 37, der havde minus på bundlinjen.
Det viser en gennemgang, som Uddannelsesbladet har gennemført
på baggrund af nyligt offentliggjorte tal fra Undervisningsministeriets
Regnskabsportal.
PÅ ET PRESSEMØDE

En stærkt sminket pakke

Umiddelbart kunne regeringens udspil måske lyde til at være den saltvandsindsprøjtning, som erhvervsskolerne har behov for. Men dykker man
ned i regnskabet, ender tilskuddet med at blive langt mindre, end man
kunne have fået indtryk af ved pressemødet på Morsø Landbrugsskole.
- Problemet er, at pengene blot skal kompensere for nogle af de besparelser, regeringen samtidig fastholder, påpeger Hanne Pontoppidan, der
er formand for Uddannelsesforbundet.
Ifølge Undervisningsministeriets egen gennemgang af tilskuddet er der
tale om 1,4 milliarder kroner, som skolerne vil få i perioden 2019 til 2022. I
samme periode vil der hvert år blive skåret to procent af sidste års driftsudgifter – det såkaldte omprioriteringsbidrag. Ifølge ministeriet betyder
det, at der reelt kun er 100 millioner kroner til rådighed til skolerne, idet
skolernes budget nedjusteres med 1,3 milliarder kroner i løbet af de tre år.
- Og det fremgår ikke af udspillet, om pengene kan bruges til flere lærere,
eller om de skal bruges til nye, særlige tiltag, påpeger Hanne Pontoppidan.
Dertil skal lægges, at skolerne økonomisk er udfordret af, at færre elever gennemfører en erhvervsuddannelse. I forhold til året før ompriorite-
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ringsbidraget får erhvervsskolerne som følge heraf 1,2
milliarder kroner mindre næste år i tilskud.
- Erhvervsskolernes økonomi er under beskydning
fra mange fronter. Det er en ond spiral, for uden penge
er det vanskeligere at løfte kvaliteten af uddannelsen.
Og uden kvalitetsløft er det vanskeligt at tiltrække
flere unge, påpeger Hanne Pontoppidan.

Overskuddet er krympet

Ser man på skolernes regnskaber, havde de et gennemsnitligt overskud
på over 6,5 millioner kroner og et samlet overskud på over 243 millioner
kroner i 2013. I 2017 er det gennemsnitlige overskud mere end halveret til
knap tre millioner kroner, mens det samlede overskud er skrumpet til lidt
over 101 millioner kroner.
Ifølge professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj
Bukh viser regnskaberne, at flere og flere erhvervsskoler er kommet i problemer. Han påpeger, at gennemsnittet for erhvervsskolernes regnskaber
ikke tydeliggør, hvor klemte de mest pressede skoler egentlig er.
- Ser man på gennemsnittet, ser det ikke umiddelbart ud til, at flere skoler er i problemer. Derfor vil man med Finansministeriets logik kunne sige,
at man kan blive ved med at kræve besparelser. De skoler, der er pressede,
kan ikke bruge det til noget, at andre skoler klarer sig og er med til at hive
gennemsnittet op, siger Per Nikolaj Bukh.
Også skolernes evne til at skabe overskud er udfordret. Det indikerer
deres overskudsgrad, som forenklet sagt i procent angiver, hvor meget af
skolernes omsætning, der reelt bliver til overskud. I 2017 var der ni ud af
de 37 skoler, som havde en negativ overskudsgrad. I gennemsnit er skolernes overskudsgrad nul i 2017, mens den var to i 2013.
Tyer til kortsigtet strategi

Vender man blikket mod skolernes egenkapital – der groft sagt er summen af de værdier, skolerne har, og forenklet kan kaldes deres økonomiske stødpude – ser det imidlertid ud til, at erhvervsskolerne har formået
at polstre sig. I 2013 var den i gennemsnit på lidt over 148 millioner kroner, mens den i 2017 var på over 170 millioner kroner.
Lars Kunov, direktør for interesseorganisationen Danske Erhvervssko-

Sådan har Uddannelsesbladet gjort
Uddannelsesbladet har set på regnskaberne fra de tekniske skoler og kombinationsskolerne fra Undervisningsministeriets Regnskabsportal fra og med 2013
til og med 2017. Kombinationsskolerne rummer ikke
kun tekniske uddannelser. Antallet af tekniske skoler
og kombinationsskoler var 37 i 2013 og 2014, 36 i 2015,
35 i 2016 og 34 i 2017.

Fakta

Skolerne med størst underskud
i 2017 (i kroner)

Hotel- og
Restaurantskolen
–14.451.599

CELF

-6.864.193

Tradium
-5.392.487

College360
-4.734.058

EUC Sjælland
-4.331.303

Kold College
-3.776.279

UddannelsesCenter
Ringkøbing Skjern
-1.546.043

EUC Nordvest
-756.683

Erhvervsgymnasiet
Grindsted
-320.154

Skoler, der er pressede økonomisk, har
svært ved at bruge gennemsnitstal til
noget.
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ler og -Gymnasier, påpeger, at det tager tid
for skolerne at få tilpasset deres udgifter –
for eksempel ved at afskedige lærere – til
deres indtægter.
- Der er også nogle skoler, som investerer penge for at blive mere tiltrækkende.
Derfor kan nogle skolers strategi være at
gå i minus i en periode. Det kan være en
fornuftig strategi, hvis man har egenkapitalen til det. Men det er ikke en holdbar
situation i længden. Det er heller ikke et
udtryk for, at det går forrygende godt, påpeger Lars Kunov.
Egenkapitalen siger dog ikke direkte
noget om, hvor mange penge skolerne reelt
har til rådighed, hvis de står og skal bruge
dem nu og her. Store dele af skolernes egenkapital udgøres nemlig af mursten og maskiner og kan dermed være vanskelige at
sælge lige her og nu.
TEC: Fremtiden er bekymrende

En af landets største erhvervsskoler TEC i
København kom ud af 2017 med det største
overskud blandt erhvervsskolerne på over
27 millioner kroner. Men det umiddelbart
fine resultat skyldes i høj grad, at TEC har
haft en ekstraordinær indtægt, fordi skolen har solgt noget af sin bygningsmasse.
Havde det ikke været for det, havde skolen
balanceret omkring nullet i 2017.
I runde tal skal skolen spare 10 millioner kroner om året på grund af omprioriteringsbidraget.
- Det, jeg er allermest bekymret for, er
kvaliteten af vores undervisning. Det gode
ved erhvervsskolereformen var, at det var
et forsøg på at forbedre kvaliteten. Men
det udfordrer os altså at skulle forsøge at
hæve kvaliteten, samtidig med at vi konstant skal spare, siger Morten Emborg, der
er direktør for TEC.
Målet med erhvervsuddannelsesreformen fra 2014 var, at hver fjerde unge skal
vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020 og 30 procent
af de unge i 2025. I 2013 var det omkring
19 procent, som valgte den vej. I dag er det
cirka 20 procent.
Af sidste års finanslov fremgik det, at
regeringen ikke venter, at den kan indfri sit mål for 2020, idet regeringen nedjusterede sin forventning til antallet af
erhvervsskoleelever. •
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Fakta

Skolerne med størst overskud i 2017 (i kroner)

TEC, Technical
Education
Copenhagen:
27.254.435

Zealand Business
College
16.953.730

Syddansk
Erhvervsskole
Odense-Vejle
15.352.786

Roskilde Tekniske
Skole
12.776.510

Techcollege
11.274.074

Svendborg
Erhvervsskole
7.995.653

Hansenberg
7.737.900

Rybners
6.769.646

Skive College
5.191.202

Mercantec
4.385.709

Erhvervsskolen
Nordsjælland
4.595.413

Campus Bornholm
4.286.122

Uddannelsescenter
Holstebro
4.136.756

Aarhus Tech
4.042.249

EUC Syd
2.483.116

NEXT

2.186.540

Den jydske
Haandværkerskole
1.699.505

Viden Djurs
1.567.539

Herningsholm
Erhvervsskole
753.346

EUC Lillebælt
696.284

EUC
Nordvestsjælland
610.530

Jordbrugets
UddannelsesCenter
Århus
298.869

EUC Nord
154.589

HåndværkerSkolehjemmet
i København
107.505

Erhvervsskolerne
Aars
90.574

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

Til DU3:
På vej til dansk – trin for trin
Videre mod dansk – trin for trin
Midtvejs til dansk – trin for trin
“På allerhøjeste kvalitetsniveau...”
“Vil sætte nye kvalitetsstandarder for
grundbøger i dansk som andetsprog”.
Af anmeldelse fra
Uddannelsesbladet

To komplette begyndersystemer til sprogskolernes
DU2 og DU3 – her opbygges trin for trin et funktionelt
og mundret dansk til brug på arbejde og i hverdagen.

gen i dansk på midtvejs

K – trin for trin

niveau.

:
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Forlaget Synope
forlaget @synope.dk
www.synope.dk
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den kan

Synope

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

– trin for trin

Lydfiler: Bogens tekster
er indtalt med henblik
på selvstændig træning
Lydfilerne hentes frit
af udtale og lytteforståe
på: www.synope.dk.
lse.
Projektors ider og repetition
skort: I tilknytning
til bogens kapitler tilbydes
projektorsider og repetitions
suppleren de
kort. Disse giver mulighed
på og hentes frit på forlagets
for andre måder at arbejde
med stoffet
website.

Til systemerne hører:
• Lydfiler til praktisk udtaletræning
• Rettenøgle til selvstændigt arbejde
• Stort udvalg af supplerende øvelser
• Projektorsider

MIDTVEJS TIL DANSK

Supplerende materialer

J. Riis

Bogen er primært beregnet
for sprogskolernes DU3
modul 3 eller tilsvarende
efterfølger til de populære
forløb og er en
grundbøger: ’På vej til
dansk’ og ’Videre mod
dansk’.
Bogen opfylder ministeriet
s mål for modulet og
placerer sig i forhold
Referenceramme for
til ’Den Fælles Europæisk
Sprog’ midtvejs mellem
e
Waystage (A2) og Treshold
(B1).
Emnemæssigt er der
i bogen fokus på mødet
med dansk kultur, som
i hverdagen samt på
den kommer til udtryk
dansk højskole- og foreningsk
ultur. Der er desuden
til det danske arbejdsma
fokus på kendskab
rked og på arbejdssøg
ning og arbejdspladskultur.
ligeledes et afsnit om
Bogen indeholder
’smalltalk’ som hjælp
til den uformelle snak
være en udfordring i hverdagen, som ofte
også for folk, som i øvrigt
kan
har et nogenlunde velfungere
nde sprog.
Sprogligt lægger bogen
sig i forlængelse af
’Videre mod dansk’,
nuanceres og videreudvik
og sproget herfra udvides,
les trin for trin. Der arbejdes
lytning, skrivning og
i bogen med alle færdighede
udtale. Herudover arbejdes
r: læsning,
der eksplicit med grammatik
udviklingen af et korrekt
sprog.
som støtte for

Alle bøger dækker ministeriets obligatoriske emner
for modulerne: arbejde, uddannelse og hverdagsliv/
medborgerskab.

Lisbet Thorborg & Mayanna
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En grundbog til undervisnin

Lisbet Thorborg
Mayanna J. Riis
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Forlaget Synope

18/05/18 09:56

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

REGERINGENS FORSØG PÅ AT REDDE
REFORMEN AF ERHVERVSSKOLERNE

A F A N D R E AS A N TO N I LU N D / F OTO : M A D S C L A U S R AS M U S S E N

Regeringen tror stadig på, at den kan få flere unge til at vælge en erhvervs
uddannelse. Med en økonomisk saltvandsindsprøjtning og mere end et
halvt hundrede mindre justeringer vil regeringen få erhvervsskolereformen
på ret køl. Uddannelsesforbundet har både ros og ris til tiltaget.
år skal hver fjerde unge vælge en erhvervsuddannelse. Sådan lyder målet for den store erhvervsskolereform fra
2014 fortsat.
Det slog statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og undervisningsminister Merete Riisager (LA) fast på et pressemøde
13. september, hvor de fremlagde et udspil, der skal afværge, at
reformen bliver en fiasko – selv om det i dag kun er en ud af fem
unge, der starter på en erhvervsuddannelse.
Regeringen vil derfor afsætte knap 1,4 milliarder kroner til
erhvervsskolerne og en halv milliard kroner til folkeskolerne
over de næste fire år. Udspillet, de to ministre præsenterede på
pressemødet på Morsø Landbrugsskole, indeholder desuden 55
punkter fordelt på 12 områder.
OM BLOT TO

Tomlen op for botilbud

Regeringen bebuder blandt andet, at den vil give erhvervsskolerne tilskud til at bygge boliger til deres elever, hvis skolerne
ligger i tyndt befolkede områder.
Hos Uddannelsesforbundet anser man det umiddelbart som
en rigtigt god ide. Det bør ifølge forbundet dog ikke blot blive et
botilbud, men et hjem der bemandes af voksne, som kan være

rollemodeller for de unge. Desuden skal der være fælles
sociale og faglige aktiviteter, såsom madlavning, fællesspisning og fritidsaktiviteter, som udnytter elevernes
faglige interesser.
Dørene til værkstederne bør også være åbne uden for
normal skoletid, anbefaler Uddannelsesforbundet, der
gerne vil bidrage til udviklingen af botilbuddene.
Bekymring for 10. klasse

Regeringen lægger også op til, at grundskolens 10. klasse
i højere grad skal placeres i tilknytning til erhvervsskolerne. Men tilknyttes 10. klasserne i for høj grad til erhvervsskolerne, kan det blive på bekostning af nogle af
de unges muligheder, advarer Uddannelsesforbundet.
Som eksempler på unge, der har gavn af 10. klasse, men
ikke af at den ligger på en erhvervsskole, nævner hun unge,
der blot har brug for at modnes. Unge, der fagligt skal have
bedre karakterer. Unge, der er uafklarede. Unge, der har
brug for en overgang eller en langsom start på en ny uddannelse såsom for eksempel gymnasiet. Og unge, som
har behov for personlig, social og faglig udvikling og trives bedst på mindre uddannelsessteder.
- Det skal fortsat være muligt både at oprette 10. klasse på en erhvervsskole og som et
alment tilbud, idet der dermed er et tilbud både
til dem, der skal forberedes til en erhvervsuddannelse, og dem, der blot har brug for at blive
et år ældre, påpeger Uddannelsesforbundets
formand, Hanne Pontoppidan. •

Vil du vide mere?
•	Læs mere om hele udspillet Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden på u
 vm.
dk/erhvervsuddannelser/eududspil

Regeringen prøver nu
på nye måder at få de
unge til at vælge en
erhvervsuddannelse.
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•	Læs alle Uddannelsesforbundets kommentarer til
udspillet på uddannelsesforbundet.dk/nyheder
•	Læs mere om udspillets betydning for AVU i temaet om VUC’s fremtid her i bladet.

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

FLERE PÅ ERHVERVSSKOLERNE:

NORGE HAR KNÆKKET
PRAKTIKPLADSKODEN
I Danmark vil vi gerne have flere unge til at starte på en erhvervsuddannelse.
Det er lykkedes i Norge. Her er nordmændenes hemmelighed.
A F A N D R E AS A N TO N I LU N D
F O T O : G A E TA N B A L LY
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en
række danske medier, at nordmændene havde knækket koden. Halvdelen af Norges unge vælger nu at starte
på en erhvervsskole fremfor for gymnasiet, hed det.
Nordmændenes hemmelighed er ifølge
professor ved Roskilde Universitet , Christian Helms Jørgensen, at arbejdsgiverne
er mere forpligtede til at stille med lærepladser.
For hvor det i Danmark grundlægHE NOVE R SOM ME RE N BE RET TE DE

gende er den enkelte unge og den enkelte
virksomhed, som selv skal finde hinanden, har man i Norge grebet det anderledes systematisk an. Her har man sat et
led imellem de unge og virksomhederne
– en institution kaldet Oplæringskontoret, som sikrer forbindelsen.
Ejer og driver oplæringskontorer

Mere end to tredjedele af alle lærlingekontrakter er indgået med oplæringskontorerne som partnere. Kontorerne er

I Norge er arbejdsgiverne mere forpligtede til at stille
lærepladser til rådighed.

lokale eller regionale sammenslutninger af
praktikvirksomheder inden for eller på tværs
af brancher.
Nok så afgørende: Det er arbejdsgiverne
selv, som organiserer kontorerne. De bistår
med at sikre, at der er lærlingepladser nok i de
lokale områder, og de tager ansvar for praktikpladsernes kvalitet, for eksempel ved at
tilbyde supplerende oplæring til lærlingene.
- Det er et led, som jeg synes, kunne være
interessant at se på her i Danmark. Vi har
godt nok praktikcentrene, men de har ikke
mandat til at sikre, at der er pladser nok, og
at kvaliteten er høj nok, påpeger han.
Han henviser til, at i Danmark har halvdelen af eleverne ikke fundet en praktikplads, tre måneder efter at de har afsluttet
grundforløbet.
Norske unge får to år mere

En anden forskel på Danmark og Norge er,

Nordmændenes succes

at i Danmark er gymnasierne og erhvervsskolerne adskilte. Det gælder fra matrikel
til lovgivning.
I Norge har de to spor en fælles lovgivning, og de unge går sammen de første to år
af ungdomsuddannelsen. De to sidste år skal
de vælge imellem en erhvervsrettet linje eller en studieorienteret linje.
- Det giver altså de unge to år mere til at
blive modne i og til at afklare, hvad de vil. To
år er faktisk lang tid for unge i den alder, der
skal finde ud af, hvad de vil med deres liv, forklarer Christian Helms Jørgensen.
- I Danmark har vi en meget tidlig opdeling af de unge. Allerede efter grundskolen
beder vi de unge om at vælge imellem, om de
vil have en studieforberedende eller en erhvervsforberedende ungdomsuddannelse.
Det er noget, mange unge finder meget vanskeligt, uddyber professoren. •

•	Forud for udspillet ”Fra folkeskolen til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden”, der
skal få flere unge til at vælge en
erhvervsuddannelse, havde regeringen bestilt tre analyser af
konsulentfirmaerne Rambøll
og Qvartz
•	E n af analyserne omhandler
andre landes erfaringer med at
tiltrække unge til og fastholde
unge på erhvervsuddannelser.
En af konklusionerne er, at man
i Norge har haft succes med at
skaffe flere unge en læreplads.
KILDE: UNDERVISNINGSMINISTERIET

LB Foreningen udskriver valg til delegeretforsamlingen
i tre valgområder. De delegerede skal have tilknytning
til to medlemsgrupper:
• 1: Folkeskoleområdet
• 2: Undervisningsområdet uden for folkeskolen og
andre medlemmer, uden tilknytning til undervisningsområdet.
Læs mere på vores hjemmeside.

Valg til
LB Foreningens
Generalforsamling

Der udskrives hermed valg
i følgende tre valgområder:
Valgområde 10 (Nord- & Midtjylland)
Postnr.: 7000 - 7990
Valgområde 11 (Østjylland)
Postnr.: 8000 - 8990
Valgområde 12 (Nordjylland)
Postnr.: 9000 - 9990

LB Foreningen varetager ejerskabet af Lærerstandens
Brandforsikring - en del af LB Forsikring A/S.
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KUSK-PROJEKTET:

HVORDAN MAN
FORANDRER EN
SKOLEKULTUR
Det er muligt at forandre kultur, pædagogik og
undervisning på en skole – og gøre det til en vedvarende
og bæredygtig proces. Men der er også barrierer og
dilemmaer undervejs, som man kan bruge. Det viser det
nu afsluttede KUSK-projekt. Erfaringerne fra fire skoler
er samlet og gives nu videre i form af fem anbefalinger.
A F D O RT H E P L E C H I N G E R / F OTO : M I K K E L Ø S T E R G A A R D

5%

PÅ LØNKONTOEN

på din

lønkonto

Stærke fællesskaber
– også til din fordel

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

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

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

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

UDD_180927_5%-A_178x111.indd 1
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Faglærer Nikolaj Møllegård Persson har
været frontfigur i udviklingen af digitalt
undervisningsmateriale på CELF.

virkende skoler. Og de kan kort summeres op til, at det grundlæggende handler
om at være åben, lytte, informere og skabe
tillid, samt at betragte forandringsprocessen som noget, der skabes sammen
på en skole.
Tidshorisonten skal være kortere

- VI HAR IKKE TID. Driften kalder.

Nogenlunde sådan kan én af de helt
store barrierer for udviklingsarbejde på
en arbejdsplads formuleres. Det daglige
og praktiske arbejde får stort set altid forrang fremfor det mere fremtids- og udviklingsrettede. Men sådan behøver det ikke
at være. Hvis alle kan se nødvendigheden
og meningen med en forandring, og hvis
der sættes ansvarspersoner på fra top til
bund, til projektet er i hus, kan man også
finde tiden til at rykke pædagogisk og didaktisk og udvikle nødvendige og nye læringsformer.
Og det har været formålet med KUSKprojektet – at finde en model for at udvikle
nye læringsformer gennem en kulturforandring på de fire medvirkende skoler. I
den afsluttende rapport samles de centrale
temaer, barrierer og dilemmaer ud fra erfaringerne med disse skoler, men der peges også på muligheder for at komme videre i en udvikling. Det hedder blandt andet i rapporten som et helt konkret råd:
”Sæt tid af til at tale om tid. Lad være
med at bruge tid som et argument for,
at udviklingen ikke sker som planlagt –
gør noget!”.

Det skal give mening

Uddannelsesforbundet står sammen
med Danske Erhvervsskoler og gymnasier, Danske SOSU-skoler, Handelsskolernes Lærerforening og Danmarks Lærerforening bag udviklingsprojektet. Det
fik en bevilling fra Kompetencesekretariatet i 2015 til at gennemføre det under
navnet Kulturudvikling gennem strategisk kompetenceudvikling – KUSK.
Øvelsen har været at finde ud af, hvordan man kan skabe en kultur på en skole,
så det giver mening at udvikle og skabe
nødvendige forandringer i undervisningen. En af nøglerne til det er at tage fat i
de dilemmaer, der opstår undervejs. For
eksempel i forhold til tid, der er under
pres mellem udvikling og drift, hedder
det i rapporten.
- Når kulturudvikling virker, er det,
fordi man sammen søger efter det, der
giver mening, og det som er lokalt bæredygtigt, praktisk muligt, relevant og realisabelt på den enkelte skole, lyder det. Og
i rapporten er der også en model for, hvordan man holder fast i udvikling i form af
eksperimenthjulet. Derudover indeholder rapporten fem anbefalinger til processen ud fra erfaringerne fra de med-

Men gør det så det – forandrer kulturen? Uddannelsesbladet har undervejs
i KUSK-projektet besøgt en af de medvirkende skoler, nemlig erhvervsskolen
CELF i Nykøbing Falster. Her har man
de tre nicheuddannelser til cykelsmed,
båd- og motormekaniker, men for få elever. Så projektet er gået ud på at finde en
måde, hvor man kunne give eleverne en
kvalificeret undervisning for færre ressourcer. Fokus har været på at udvikle digitalt undervisningsmateriale til skolens
platform og at brede erfaringerne herfra
ud til de andre afdelinger på skolen (Se
Uddannelsesbladet 1-2017). Men hvad har
man lært? Det har vi spurgt tillidsrepræsentant Kent Westergaard Nielsen om:
- Vi har været igennem en tid med store
omvæltninger, besparelser og omrokeringer – også på ledersiden. Faglærer Nikolaj
Møllegård Persson, som har kørt projektet for os på lærerside, har haft tre forskellige chefer undervejs, siger han og understreger, at styringen af projektet derfor er
meget afgørende, og at ansvaret skal forankres på højt niveau:
- Ellers er det svært at fastholde fokus
og ansvar for et projekt over så lang en periode i en tid med store omstruktureringer.
Det har været nyt at arbejde med digitalisering på den måde, så projektet har
åbnet for nogle pædagogiske diskussioner for alle:
- Og dem er vi slet ikke færdige med.
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Man kan jo ikke bare digitalisere det hele. Uddannelse handler også om dannelse.
Erfaringerne fra brugen af platformen er blevet spredt ud til
de andre afdelinger, så man har brugt det, Nikolaj M
 øllegård
Persson lavede, og også erfaringerne fra samarbejdet. På den
måde tror Kent Westergaard Nielsen, at projektet har givet et
aftryk. Og når de medvirkende lærere på stormøder har fortalt
om projektet, har det været en ”appetitvækker” for alle, siger
Kent Westergaard Nielsen og tilføjer:
- En af målpindene var, at vi andre også skulle blive nysgerrige. Det er lykkedes på den måde.

står det. Det skal give mening og være noget, de får noget ud af
– ellers kan man lige så godt droppe det med det samme.
Han oplyser, at man fortsætter på CELF i forhold til udviklingen af digitalisering af undervisning og den måde, undervisningen kører på:
- Vi er nødt til at tænke anderledes, og her tror vi, at digitalisering kan være en måde. I stedet for at eleverne arbejder i takt,
giver digitaliseringen os større muligheder for at differentiere
i undervisningen. •

Ejerskabet skal være hos alle

Direktør Søren Vikkelsø fra CELF har været fast ankerperson
fra direktionens side i KUSK-projektet, om end mere på sidelinjen, understreger han.
- Hos os har det primært været én person og én uddannelse,
der kørte projektet, og som var tre skridt foran andre. Jeg tror,
at hvis man skal have et område til at gå foran og trække, skal
ejerskabet være hos alle. Lærerne skal også have tid til udviklingen, og den tid skal vi som ledelse skabe, siger Søren Vikkelsø.
- Erfaringen er, at et projekt kræver god planlægning og involvering af alle medvirkende, og at der er en ledelse, der kan
fortælle, hvorfor vi udvikler, og hvorfor det haster, så folk for-

Tovholderne
De tilknyttede tovholdere for projektet kommer blandt andet fra Nationalt Center for Erhvervspædagogik: Dorrit Sørensen har været projektleder og René Nordin Bloch projektkoordinator.
Du kan læse rapporten på uddannelsesforbundet.dk/Kulturforandring
gennem strategisk kompetenceudvikling

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.
Vores forsikringer er gang på gang kåret Bedst
i test af Forbrugerrådets magasin Tænk Penge.
Senest for vores indboforsikring.

Lærerstandens Brandforsikring – en del af LB Forsikring A/S,
CVR-nr. 16 50 08 36, Farvergade 17, 1463 København K
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NYHED
JOB I SIGTE
Khadija fra Syrien arbejder som projektmedarbejder
på et bibliotek. Før hun fik jobbet, var hun i praktik.
Men det hele startede med en jobsamtale …

Parat til job er en ny titel i Job i sigte, en serie af
brancherettede faghæfter for voksne udlændinge,
der både skal arbejde og lære dansk.
UDD1018

Flere titler på vej

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

I Norge er en større sikkerhed for praktikpladser med til at få unge til at søge mod erhvervsskolerne.
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FORSKNINGSBASEREDE

MASTERUDDANNELSER
LÆREPROCESSER
Styrker den teoretiske ballast inden for læring,
organisationsudvikling, evaluering og procesledelse.
Giver kompetencer til at iværksætte, udvikle og vurdere
mange slags læreprocesser. Tilfører jobs inden for
læring mere indhold og kvalitet. Gode muligheder for
specialisering og enkeltfag.
SEMINARER I AALBORG
M L P. E V U . A A U . D K

INNOVATION OG KREATIVT
LÆRINGSDESIGN
Giver et fagligt stærkt fundament til at arbejde med
de nye kompetencemål om kreativitet, innovation og
entreprenørskab. Kompetencer til at designe kreative og
innovative læreprocesser med inddragelse af kunstens,
sansernes, kroppens og legens virkemidler – til gavn for
trivsel og inklusion.
SEMINARER I AALBORG
KREA.EVU.AAU.DK

ORGANISATORISK COACHING
OG LÆRING
Giver forskningsbaseret viden om professionelle
samtaler som udviklingsredskab. Kompetencer til
at skabe fremdrift i organisationer via forskellige
samtalebaserede tilgange. Indsigt i gruppers dynamik
og psykologi samt forskellige tilgange til ledelse med
fokus på kommunikation og deltagerinvolverende
forandringsprocesser.
SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN
MOC.EVU.AAU.DK

LEDELSES- OG
ORGANISATIONSPSYKOLOGI
Giver forskningsbaseret viden om psykologien i
disciplinen ’ledelse af mennesker og organisationer’.
Kompetencer inden for ledelse af læring og
organisationsudvikling, følelser, motivation,
kreativitet, magt, procesledelse, trivsel, intervention
og evalueringsprocesser. Fokus på egen faglige og
personlige udvikling.

PÆDAGOGISK LEDELSE

SEMINARER I AALBORG
L O O P. E V U . A A U . D K

Bidrager effektivt til en stærk faglig samarbejdskultur,
der styrker læring og trivsel hos børn og unge –
samt arbejdsglæden for lærere og pædagoger. Giver
ledelsesmæssige færdigheder indenfor bl.a. teoretisk
og metodisk indsigt i læringsledelse, pædagogisk
medarbejderudvikling, institutionsudvikling og
pædagogisk udvikling.

OFFENTLIG
KAPACITETSOPBYGNING
OG SAMSKABELSE

SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN
MPL.EVU.AAU.DK

’IT-FORANDRINGSAGENTEN’
– MODUL PÅ MASTER I IT
Du lærer at tilrettelægge og kommunikere ITforandringer, så de lykkes. Forløbet giver dig et
markant kompetenceløft som IT-forandringsagent.
Kan læses som enkeltmodul eller indgå i uddannelsen
til Master i IT.

Hvordan kommer den offentlige sektor ’klogt’ videre
efter årene med New Public Management? Stærke
teoretiske og praktiske kompetencer til at gå foran med
nødvendige forandringsprocesser, hvor samskabelse
indgår som et vigtigt bidrag til opbygning af ny læring
og ny kapacitet. Også kaldet Capacity Building.
SEMINARER I AALBORG
MOKS.EVU.AAU.DK

SEMINARER I AALBORG
MITO.EVU.AAU.DK

EFTERUDDANNELSE
9940 9420 (KL .12-15)
EVU@AAU.DK
W W W. E V U . A A U . D K

w

UDPLUK AF
MØDER OG KONFERENCER
20. november
Temadag om STU

Temadagen sætter fokus på, hvordan interessenterne
inden for STU-området kan udvikle og kvalitetssiskre
STU-tilbuddene.
For:
Alle
Tid og sted: Kl. 09.30-16.00 i København
Hans Knudsen Instituttet
Glentevej 67, 2400 København NV
Kontakt:
Pernille Nihøj,
pni@uddannelsesforbundet.dk
Pris:
1.000 kroner for medlemmer
1.500 kroner for ikke-medlemmer
Tilmelding: SENEST 1. november

21. november
DTL seniorer afholder skolebesøg

Turen går til Audeboskolen under EUC Nordvestsjælland. Den
er hjemsted for en række spændende, landsdækkende uddannelser, der kun findes her. Vi slutter af med en let frokost.
Se programmet på forbundets hjemmeside under Seniorer.
For:
Medlemmer af DTL seniorer med ledsager
Tid og sted: Kl. 10.30-14.00 i Holbæk
Audebo Skolevej 6 B
4300 Holbæk
Kontakt:
Ruth Linderod
masiruka@mail.tele.dk
Gratis for medlemmer med ledsager.
Pris:
Da det maksimale deltagerantal er 30 personer,
gælder ”først til mølle”-princippet
Tilmelding: SENEST 13. november

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

For undervisere, der mangler teknisk overblik og ideer til at
undervise kursister i brugen af smartphone/tablet som støtte til
deres læsning og skrivning.
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

28. og 29. november
Ungdomsuddannelserne og diagnoserne modul 2
På dette kursus fordyber vi os endnu mere i den specialpædagogik, som understøtter de unge i deres udvikling.
For:
Alle
Tid og sted: Kl. 10.30.-13.00 den efterfølgende dag
Comwell Klarskovgaard
Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør
Kontakt:
Tine Mai Petersen
tmp@uddannelsesforbundet.dk
Senest den 28. oktober er prisen 4.500 kroner
Pris:
Tilmelding: SENEST 28. oktober

Tilmelding: SENEST 25. oktober

Tilmeld dig forbundets møder og konferencer på:
uddannelsesforbundet.dk/arrangementer
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DANSK SOM ANDETSPROG
iBog®

traendansk.systime.dk

8 kapitler | 30 interaktive opgaver | 50 billeder |
120 opgaver | 45 originaltekster
Af Anna Lise Jeppesen Mackenhauer og Anne-Mette
Pedersen. Nina Hauge Jensen (red.)

Træn dansk sætter fokus på dialog og motiverende arbejde med udtale og ordforråd.

NYHE
D

Familie, arbejde og fritid er de centrale temaer, der arbejdes med gennem bl.a. rim, remser og kendte
sangtekster. Alle færdigheder er tilgodeset. Opgaverne er varierede og multimodale og har ofte fokus på inddragelse
af kursisternes baggrund og interesser.
Udgivelsen indeholder en udførlig lærervejledning med bl.a. fokus på førfaglige ord og hvad der er svært på dansk.
Træn dansk er tænkt som undervisningsmateriale for voksne med dansk som andetsprog.

ANDRE BØGER TIL DANSK SOM ANDETSPROG

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

Maj Jönsson
har arbejdet på KVUC i cirka
fem år. Før det var hun i folkeskolen og prøvede forskellige typer specialundervisning.
Hun valgte at blive AVU-lærer,
fordi hun trængte til at skifte
sted og luft, selv om VUC jo lidt
er en ”hemmelig klub”, som hun
siger. Men nu er hun ”superglad for at arbejde med en gruppe, som ikke kan gå andre steder hen for at få undervisning”.

DET
SVÆRE
VALG
TEMA:
ET VUC
I OPBRUD
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Lærerne på landets VUC’er får
i løbet af november at vide, om
de får deres ønske opfyldt om,
hvorvidt de skal arbejde på FGU
eller fremtidens AVU. De har
selv skullet vælge, hvor de gerne
ville hen, men ingen af dem har
vidst, hvad valget indebar, og om
ønsket bliver opfyldt. De to AVUlærere Maj Jönsson og Thomas
Simonsen fra KVUC fortæller her,
hvorfor denne proces har været så
svært.
A F D O R T H E P L E C H I N G E R / F OTO : K A A R E S M I T H

DA AVU-LÆRER THOMAS SIMONSEN før sommerferien

Thomas Simonsen
startede på KVUC et halvt år efter Maj som deltidsansat samfundsfagslærer på KVUC, mens
han stadig uddannede sig til
folkeskolelærer. Og så blev han
”smaskforelsket” i kursistgruppen, som han har den allerstørste respekt for: ”De har megadårlige skoleerfaringer, og så
vælger de alligevel at gå tilbage og prøve igen”.

skulle forklare sin kæreste, hvorfor det har været så
svært at vælge mellem et fremtidigt arbejde på FGU
eller AVU, bad han hende forestille sig, at hun skulle
rejse sommeren 2019. Hvilket rejsebureau hun skulle
med, hvad rejsen kostede, eller hvor lang tid den tog,
havde hun ingen anelse om. Og heller ikke, hvor hun
skulle hen, og hvad hun derfor skulle vælge at pakke.
Det eneste, hun vidste, var, at hun skulle på en rejse
august næste år.
- Hun var forarget og forundret og sagde, at ”det er
der jo intet rationelt menneske, der vil kunne træffe et
valg ud fra”, fortæller Thomas Simonsen, AVU-lærer
på Københavns VUC, KVUC.
Det er ikke desto mindre det, VUC-lærere over hele
landet har gjort de seneste måneder – indgivet ønske
om, hvor de gerne vil arbejde, når den forberedende
grunduddannelse for unge, FGU’en, bliver en realitet
fra 1. august 2019. Men hvordan vælger man, når man
ikke aner, hvad valget indebærer. Når FGU’en stadig
ingen læreplaner eller adresse har, og når ingen kender det AVU, der bliver tilbage. I skrivende stund er der
ikke engang sat tal på det antal lærere, der bliver behov for de to steder.
AVU-lærer Maj Jönsson fra KVUC mener, at der
har været for mange ubekendte faktorer til at tage et
kvalificeret valg.
- Jeg har formået at parkere den tryghed og stabilitet, som ellers er enormt vigtigt for mig, et andet
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sted i den her periode. Jeg kan sætte en
hel masse ord på, hvorfor jeg synes, det
er forfærdeligt, men jeg har en fornemmelse af, at det nok skal gå. Måske også
fordi jeg har den her vished om, at det er
lidt ude af vores hænder. Der sidder nogle
andre i sidste ende og lægger puslespillet,
siger Maj Jönsson.
Vi har mødt Maj Jönsson og Thomas
Simonsen en lille uge, før de skulle indgive ønske om, hvor de gerne vil arbejde
efter august næste år. Og usikkerheden,
rådvildheden og nervøsiteten har fyldt alt
i lærerkollegiet, fortæller de, som begge
selv har været i tvivl om deres ønske. De
kan se både positive og negative ting ved
at arbejde i henholdsvis FGU og AVU.
Hvad de har valgt, vender vi tilbage til.
Hvorfor AVU?

Selv om der er mange ubekendte ved
FGU’en og det AVU-tilbud, der bliver tilbage for kursister over 25 år, har de to undervisere gjort sig nogle forestillinger om
op til valget. De arbejder begge med både
store almindelige hold og særlige værkstedsrettede turboforløb på KVUC. Her
optages kursisterne løbende og arbejder
meget selvstændigt og intenst med at få
en 9. klasse på ofte få måneder. Det giver
plads til stor undervisningsdifferentiering, hvor lærerne – der arbejder i teams
– mere fungerer som vejledere for de enkelte kursister.
- Jeg har en idé om, at sådanne forløb
kommer til at følge med over i det nye
AVU. Og det giver så meget mening for
mig. Det er en fed måde at være lærer på,
siger Maj Jönsson.
Og Thomas Simonsen tilføjer:
- Det at få lov til på så kort tid at se
nogle kursister lave de vildeste ting er
fantastisk. De går fra en vandret læringskurve til en, der nærmest er vertikal. Det
giver i dén grad blod på tanden. Og det, at
man som lærer får lov at lave det samme,
gør, at man bliver enorm skarp på sit område. Man kan hele tiden rette til, så kursisterne – uanset hvem de er – altid kun
møder den skarpeste undervisning på den
korte tid, de er her.
Hvorfor FGU?

For Thomas Simonsen har hele processen
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med valgsituationen og usikkerheden givet så stor utryghed og vrede, og han har
haft hele sit arbejdsliv til revision flere
gange under processen:
- Men jeg har fundet ud af, at jeg simpelthen ikke er færdig med den målgruppe,
der er på VUC. Jeg brænder for dem – på
tværs af alder, siger han, der derfor også
har været tiltrukket af FGU’en.
- Det tiltaler mig at få lov til at starte
noget nyt fra bunden af og få lov til at påvirke en målgruppe ad den vej, man har
med sig fra VUC, og se hvordan det kan
fungere i FGU-en. Og jeg kan lide kombinationen almen og praksis – hvis ellers
kombinationen er rigtig, siger han og tilføjer, at han for eksempel godt kunne tænke
sig at få lov til at lave nogle af de ting, som
en meget stram læreplan på VUC ikke giver så meget rum til, og at der blev mere
plads til kreative ting i det forløb:
- I stedet for kun at give kursisterne

Maj Jönsson og Thomas Simonsen har
begge været usikre på, hvilken vej de
skulle vælge at gå jobmæssigt.

VUC gennem 60 år

1958
De første tekniske forberedelseskurser blev etableret under aftenskoleloven for at uddanne ”uddannelsesreserven” til de nye tekniske behov, der opstod i efterkrigstidens opsving. De blev
forløbere for det VUC, vi kender i dag.
KILDER: BLANDT ANDRE ERLING KLINKBY, TIDLIGERE FORSTANDER PÅ VUC LYNGBY OG HANS BOG ”HISTORIEN OM VUC”.

TEMA: ET VUC I OPBRUD
muligheden for at høre om kortfilm, får
de lov til at lave en selv.
Maj Jönsson mener også, der ligger
nogle gode tanker i det FGU, de har hørt
om, selv om hun mener, at det lyder lige
lovlig meget á la udskolingen i den folkeskole, hun har forladt. Men så er der også
de mere rationelle betragtninger om økonomien i de fremtidige arbejdspladser,
som kan afgøre hendes valg:
- Vi lider under omprioriteringsbidraget på VUC og skal blive ved med at
spare, samtidig med at der bliver sat en
hel masse penge af til FGU de næste fire
år. Så vil der overhovedet være ressourcer til at sætte et nyt AVU i søen, spørger hun og tilføjer, at man virkelig skal
være varsom med ”at udsulte AVU i processen med FGU”.
Besked i november

Den 1. oktober indgav Maj Jönsson og
Thomas Simonsen deres ønske, og det
endte med at blive AVU for begges vedkommende. Og en dag primo november
klokken 15.15 får de og øvrige kolleger
på KVUC besked i e-boks og e-mail om,
hvorvidt ønsket går i opfyldelse.
Maj Jönsson er ikke i tvivl om, at denne
næste del af processen, hvor lærerkollegiet bliver delt i to, kan blive den værste:
- I virkeligheden bliver det behandlet
præcist som en fyringsrunde, når vi får
beskeden. Og reaktionerne vil være de
samme. Mange vil blive kede af det, og
nogle vil føle det, som om de bliver vraget, hvis de ikke får deres ønske opfyldt.
Det med ikke at være herre over noget og
skulle noget, man ikke selv har valgt, bliver jo frygteligt, siger hun.

HVAD NU – FREMTIDS-AVU?
Hvordan tegner det AVU sig, der står tilbage, når
de unge under 25 er forsvundet med FGU’en, og
hvilken arbejdsplads vil det blive for underviserne.
Det er der forskellige bud på.
AF DORTHE PLECHINGER

KVUC viser opgørelsen over lærernes ønsker til fremtidig arbejdsplads, at flertallet helst vil blive på det AVU, der bliver tilbage, når
FGU’en har taget de unge kursister. Og Lotte Klein, der er formand for VUC-sektionen i Uddannelsesforbundet, tror at det vil være det typiske billede på landsplan. Mange VUC-lærere føler, at deres faglige identitet er knyttet til målgruppen her, og mange har ønsket at fortsætte ud fra devisen om, at man ved, hvad
man har, men ikke hvad man får - selv om det nye EUD-udspil fra regeringen
kan være en gamechanger.
Men fremtidens AVU bliver noget andet, end det har været, understreger hun:
- Så i den her situation ved man jo heller ikke nøjagtig, hvad man har.
Og sådan har det altid været. Den almene kompetencegivende voksenundervisning har fra sin fødsel for 60 år siden konstant været udsat for skiftende politiske vinde og ønsker. Men den har klaret sig igennem med det, der har været kernen: At give en ny chance til voksne, der ikke har fået eller har den uddannelse,
de skal have for at klare sig på arbejdsmarkedet eller i det videre uddannelsessystem. Definitionen af ”voksne” ændrede sig med 95 procent-målsætningen, hvor
de unge blev en meget stor del af VUC. Men nu, hvor de skal på FGU’en, tegner der
sig igen en klarere voksenprofil. Og med trepartsaftalen om en styrket voksen-,
efter- og videreuddannelse er der også kommet forventninger til, hvad voksne
skal lære fremover. Ud fra denne viden har VUC-sektionen og lederforeningen
Danske HF og VUC hver især arbejdet med bud på fremtidens AVU.
PÅ DET KØBENHAVNSKE

Tilbage til de gamle dyder

I VUC-sektionen har man kaldt oplægget for ”VUC – tilbage til fremtiden”. Det
er ikke færdigbehandlet og vedtaget politisk, understreger Lotte Klein, men de
overordnede holdninger og ønsker er klar.
- Vi forestiller os, at de gamle VUC-dyder bliver bragt frem igen. Vi vil gerne revitalisere VUC som det voksentilbud, der var, før 95 procent-målsætningen, siger
hun og forklarer, at det blandt andet betyder, at målgruppen dermed igen bliver de
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Forberedelseskurserne fik
deres eget kapitel i fritidsloven med udbud af folkeskolens 9.-10. klassefag
som enkeltfag for voksne. Undervisningen blev
i princippet åben for alle.

HF-enkeltfag kom til. HF
var i 1967 skabt som en
samlet uddannelse, men
var opbygget, så den passede perfekt som enkeltfagsuddannelse for voksne i sin fleksible struktur.

Undervisningspligten
blev hævet fra syv til ni år.

Her kom ”lov om prøveforberedende enkeltfagsundervisning for
voksne”, der slog fast, at forberedelseskurserne var uddannelsessystemets officielle ”sweeper” og ”second chance”. Amterne blev driftsherrer. Forberedelseskurserne var
nu en formel del af det samlede uddannelsessystem.
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voksne både med og uden dansk som modersmål, dem i arbejde,
de ledige tæt på arbejdsmarkedet og dem, der ikke er så tæt på.
Sektionen er bekymret for, om man gør tilbuddet for instrumentelt fremover, så det, kursisterne lærer, kun kan bruges i en
konkret situation og på en bestemt arbejdsplads. For netop det
brede almene sikrer bedst mobiliteten på fremtidens usikre arbejdsmarked. Det kan kursisten tage med sig og bruge i mange
andre sammenhænge også. Blandt andet derfor skal der være
fokus på faget medborgerskab. Og det fag skal være for alle –
ikke kun dem, der ikke har dansk som modersmål, understreger Lotte Klein.
Da hun for 30 år siden startede på VUC som underviser, var
der store fyringsrunder i bankerne. Der sad kvinder på holdet,
som var oplært i og havde arbejdet i banken i 20 år:
- Og de syntes jo ikke, at de kunne andet end at sidde i en bank.
Men på VUC opdagede de, at de kunne meget andet, og de fik bekræftet deres tro i form af et eksamensbevis, siger hun og slår
fast, at netop eksamensbeviset fortsat skal være en vigtig del af
VUC-tilbuddet, så det bliver ”et lærested og ikke et værested”.
- Vi er enige i, at VEU-indsatsen skal bruges til at gøre folk
bedre i stand til at fastholde deres arbejde. Men i stedet for at
tale om mennesker med kompetencer, mener vi, at man skal tale
om kompetente mennesker. De skal i alle mulige sammenhænge
kunne flytte sig selv og lade sig flytte. Vi skal også have indarbejdet hele den naturvidenskabelige dannelsesdel i oplægget,
fordi det også er det, der er fremtid i.

brik, siger hun og tilføjer, at det er meget vigtigt for sektionen,
at VUC-tilbuddet har en grad af frivillighed over sig. Man kan
ikke undervise i demokrati og medbestemmelse gennem tvang:
- Så det skal være et fleksibelt og virksomhedsrettet tilbud,
men den enkelte skal være i centrum. En meget vigtig del af
VUC handler om at give den enkelte empowerment. Vi kan og
skal give dem mulighed for at flytte sig og tage hånd om deres
eget liv – også i fremtiden.

Vi kommer mere ud på virksomhederne

Vi er virkelig dygtige til at åbne døre

Den virksomhedsforlagt undervisning var faktisk også det, som
VUC baserede sig på oprindeligt. Og der er ingen tvivl om, at det
vil være virksomhedens behov, der fortsat bestemmer indholdet af tilbuddet – hvilket også ligger i hele FVU-delen, som nu
bliver udvidet med FVU-digital og FVU-engelsk:
- I dag tager vi også ud og underviser på en virksomhed eller en anden institution, men fremover bliver det flere lærere,
der skal gøre det. Derfor er det også meget vigtigt, at ledelsen
sørger for, at de ikke havner som ”satellitter” ude på virksomhederne, men at alle bliver knyttet til det faglige fællesskab på
skolen, siger hun.
- Og der skal være en balance. Det skal hverken kun være et
alment dannende tilbud, men heller ikke kun en ren pølsefa-

Det er en kæmpe udfordring

Anita Lindquist Henriksen er som nyansat rektor på KVUC havnet midt i turbulensen med delingen af de ansatte, hvor en opgørelse altså viser, at et flertal af lærerne helst vil forsætte som
AVU-lærere. Hun har også mærket frustrationen hos de mange,
der venter på en afklaring af deres fremtidige arbejdsplads.
- Jeg synes, at lærerne har været utrolig konstruktive og seje
i denne lange proces. Vi har talt meget om, at det bliver en interessant opgave at være med til at opbygge det nye FGU, men
selvfølgelig er der også en del frustrationer over de mange ubekendte. For de lærere, der vil fortsætte på AVU, er der en usikkerhed om, hvor robust den nye AVU-flade kan blive, og en frygt
for, at den stærke AVU-faglighed bliver ændret eller udvandet,
siger hun og forklarer, at AVU vil komme til at fylde relativt mindre i den store KVUC-sammenhæng i forhold til HF-afdelingen. Fra at have udgjort en tredjedel, kommer den nu til at udgøre 15 til 20 procent af KVUC, som det ser ud lige nu.
Et er, hvad lærerne frygter i forhold til fremtidens AVU, noget andet er, hvad der tegner sig i horisonten. Anita Lindquist
Henriksen er også bestyrelsesmedlem i lederforeningen Danske HF og VUC, der er kommet med udspillet Fornyelse af Almen voksenuddannelse. Det sker for at sikre, at fremtidens AVU
fortsat bliver et stærkt tilbud, efter at FGU’en tager de unge, og
VEU-udspillet banker på med sine ønsker.
- De almene fag er vores kerneopgave, og i trepartsaftalen om
VEU-indsatsen er der netop lagt vægt på, at de brede almentdannende kompetencer er helt grundlæggende og vigtige for
denne indsats, siger hun.
- På VUC er vi virkelig dygtige til at åbne en dør for mange af
dem, der føler, at uddannelse har været en lukket klub. Vi tager
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Folketinget vedtog et 10 punkts
program, der sagde, at enkeltfagskursernes almene kompetencegivende undervisning skulle have
sin egen voksenprofil og egne lærematerialer.

AVU-reformen trådte i kraft. Voksne fik
dermed en lovfæstet ret til almen kompetencegivende uddannelse på niveau svarende til folkeskolen. Det folkeoplysende
aspekt og arbejdsmarkedets behov indgik på lige fod med forberedelse til videre uddannelse. Tilbuddet skulle være tilgængeligt indenfor rimelig tid og afstand.

Daværende undervisningsminister Ole Vig Jensen (R) kom med
planen ‘Uddannelse til alle’, der betød en 95 procent-målsætning, som
blandt andet VUC skulle være med
til at løfte.
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AVU bliver en krumtap

Danske HF og VUC’s udspil peger på tre vigtige formål med fremtidens AVU: AVU skal give kompetencer til arbejdsmarkedets behov, og fagene skal opdeles mere smidigt i moduler. AVU skal spille
en central rolle i at sikre mobilitet i uddannelsessystemet. Og AVU
skal være den uddannelse, der understøtter både social og kulturel integration i forhold til kursister over 25 år med en anden etnisk
baggrund såvel som voksne etniske danskere, der ikke har fået taget en uddannelse.
- Så vi ser AVU som en krumtap i forhold til at sikre mobilitet i
bred forstand – både i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet,
socialt, men også personligt for den enkelte. Målet er jo, at folk får
mulighed for at forsørge sig selv gennem et helt liv, uanset hvordan
deres vej har været eller er.
Derfor er det også vigtigt, at AVU fortsat er del af et formelt uddannelsessystem, og at man sikrer et AVU-tilbud, der er tilpasset
den enkelte, understreger Anita Lindquist Henriksen. Grundprincippet skal i det hele taget være fleksibilitet, men også studiekompetence og almendannelse. Det er oplagt at tage udgangspunkt i en realkompetencevurdering, så kursisten kun tager de elementer, vedkommende mangler.
Danske HF og VUC arbejder lige nu sammen med Undervisningsministeriet om at se på, hvordan man bedst sikrer det:
- Grundtanken er, at vi inden for rammerne af de store brede forløb laver en slags modulisering, der sikrer, at vi kan matche arbejdsmarkedsdelen, siger hun og forklarer, at man også her ønsker, at der
oprettes nogle af de samme fag i AVU’en som i FGU’en: Medborgerskab og Teknologiforståelse – samtidig med, at de klassiske hovedfag bevares og matcher 9. og 10. klasse fuldstændigt.

SÅDAN HAR
VI FORBEREDT OS
PÅ NYE TIDER
Dinna Balling, rektor,
Horsens HF & VUC
AF DORTHE PLECHINGER

folk ind og lader dem vokse som mennesker. Vi giver dem det faglige
fundament og muligheden for at lade det pege forskellige steder hen.
Min uddannelseschef har kaldt det en flersporet motorvej, og det er
jo vigtigt, at AVU bliver det og netop ikke en blindgyde, understreger
hun og slår fast, at vi alle skal være flere år på arbejdsmarkedet, og
at mange vil skifte retning og spor undervejs – også Dansk Industri
taler om, at udviklingen på arbejdsmarkedet går så stærkt, at det er
vanskeligt at forudse behovet for uddannet arbejdskraft nu, siger hun.
- Derfor er vi nødt til at kompetenceudvikle os hele livet, og der
ser vi, at AVU fortsat kommer til at spille en helt central rolle, forklarer Anita Lindquist Henriksen med lederforeningens kasket på.

- Det har absolut ikke været nemt at sikre en god
lokal proces med et ministerium, der uden videre
information løbende ændrer centrale tidsfrister i
den udmeldte procesplan, og en regering, som lancerer et EUD-udspil med stor betydning for vores AVU-afdeling midt i det hele. Det gør det lidt
sværere at sikre en tryg og gennemskuelig proces.
- Jeg synes, vi er lykkes med at få begge skoleformer italesat som noget nyt og spændende. Vi er i
gang med et større projekt om forandringskompetencer. Og her er der coaching med alle medarbejdere, som vi slutter af med en samtale mellem
medarbejdere og ledere. Her bliver de også med
coachinghjælp forberedt på, hvad de gerne vil.
Jeg tør ikke spå om, hvordan det præcist falder
ud med fordelingen af lærere, men mit håb er, at
det kommer til at gå nogenlunde lige op.
- Det bliver spændende, hvad der sker efter den
30. november, når medarbejderne bliver delt i to
bunker, og om deres ønsker kan imødekommes.
Det håber vi et langt stykke hen ad vejen. Vi har
haft stor fokus på processen frem til den dato og
på at gøre det så ordentligt som muligt, men nu
begynder vi at snakke om, hvad vi skal gøre efter.
- Det nye VUC får en klarere voksenpædagogisk
profil og kan fokusere på kerneopgaven med at uddanne voksne, der af forskellige grunde mangler
uddannelse, nu hvor FGU’en tager de unge. Cirka halvdelen af dem, vi har nu, som er under 25 år,
har ofte nogle andre behov. Og jeg vil ikke udelukke, at en ufaglært på 30 år, som ønsker en omskoling, kan føle sig en smule afskrækket i dag over at
skulle ind på vores AVU-hold med en stor mængde mere utilpassede unge. Den person kan vi give
et bedre tilbud efter august 2019.
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Mere end 100.000 voksne deltog årligt i VUC-undervisningen. Strategien var tværgående skolesamarbejder mellem de erhvervsrettede, almene og folkeoplysende skoler. Gennemsnitsalderen på AVU
var tæt på 40 år, mens den på HF
lå under 30 år. Man talte om ”det
hele VUC”.

Forberedende voksenundervisning (FVU)
i læsning og matematik afløste de hidtidige
læsekurser og AVU-basisforløb. Blandt andet på grund af en ny VEU-reform, der handlede om forenkling, samordning og målretning. De kortuddannede og det formelt kompetencegivende kom i fokus. VUC’s mission
blev i stigende grad rettet mod de unge. De
tosprogede kom til at fylde mere på AVU.

VUC overgik til selveje. ”Ungepakker” med
brobygning til HF og erhvervsskoler blev
standardtilbud på VUC, og toårigt HF blev
en del af udbudspaletten. Hermed udviskedes voksenprofilen. Samtidig gik antallet af
VUC’ere ned fra cirka 60 til knap 30 centre.
Der blev indført brugerbetaling, og den folkeoplysende dimension i livslang læring
nedtonedes.

Lene Yding, rektor VUC & HF
Nordjylland og næstformand
i Danske HF & VUC

- Min tilgang har været, at dét,
jeg ved, ved tillidsrepræsentanterne – og dermed også lærerne. Vi har hele vejen igennem kørt en hel åben proces,
hvor jeg gerne vil sige, hvad
jeg ved og ikke ved, men jeg vil
ikke gætte. I vores geografiske område betyder det meget,
hvor folk helt fysisk kommer
til at arbejde. Der bliver fire
FGU-institutioner med store
dækningsområder. Så når folk
spørger, om de kan risikere at
komme til at arbejde i en anden
by, må jeg sige, at ja, det kan de
godt. Jeg ved det ikke, og jeg vil
ikke gætte.
- Vi har gjort et stort forarbejde, har udarbejdet en procesplan sammen med tillidsrepræsentanterne, så vi ved, hvor
vi er, har bearbejdet alt det, vi
selv kunne og lavet alle de forberedende øvelser. Vi har lavet
kompetenceprofil-skemaer for

samtlige medarbejdere og også
bedt om deres ønsker. Og nu vil
vi snart bare gerne kunne komme videre.
- Vi er meget opmærksomme
på, at det slider på folk, og at
ens tålmodighed måske ikke
er helt så stor, som den plejer
at være. Og vi må også forholde os til, at nogle i processen
begynder at se sig om efter andet arbejde. Jeg synes selv, at
ventepositionen er lidt svær
at være i. Men de ligger sandsynligvis vandret i ministeriet, fordi det er en svær opgave. Og så vil vi hellere have et
godt og gennemarbejdet materiale med vejledning i, hvordan vi skal gøre tingene, så vi
gør det rigtigt.
- I Nordjylland har vi meldt ud,
hvilke ledere der skal virksomhedsoverdrages. Jeg ved godt,
at andre har valgt en anden
rækkefølge. Men det er ikke
en let situation at være i som
leder heller, og jeg tror, at man
er en bedre leder for processen, hvis man selv ved, hvor
man skal være. Også her har
jeg måttet pege på nogle, som
ikke selv har ønsket at blive
virksomhedsoverdraget.
Det er i sidste ende mig, der
skal træffe beslutningen ud
fra en samlet betragtning af,
hvordan vi bedst muligt løser
opgaven.
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T E K S T O G F OTO A F D O R T H E P L E C H I N G E R

I SU har vi helt fra starten af
sagt, at 2018 bliver et mærkeligt år. Først venter vi, og
så kommer der to grupperinger af medarbejderne, som vil
rette sig mentalt ind efter det,
de skal fremover. Vi kan lige så
godt anerkende, at den faglige udvikling vil gå i to forskellige retninger. Samtidig skal
AVU-kursisterne stadig have
en fremragende undervisning.
Det er jo ikke deres skyld. Så vi
må finde nogle måder at være i
det på indtil 1. august næste år.

UDSIGTEN
FRA EN TILLIDS
REPRÆSENTANTSTOL
Det er en udfordring at være en
tillidsrepræsentant, der gerne vil
oplyse sine kolleger bedst muligt, i
disse tider. Fællestillidsrepræsentant
Michael Hougaard Holme-Bak, HF
& VUC Fyn, undrer sig blandt mange
ting over rækkefølgen i processen
med delingen af lærere.

der er fællestillidsrepræsentant på HF & VUC Fyn, ville gerne i højere grad have kunnet berolige sine kolleger med mere konkret viden om, hvordan deres arbejdssituation bliver efter 30. november i år – og 1.
august næste år – hvad enten de vælger FGU eller AVU. For de
savner i dén grad svar.
- Jeg føler mig forpligtet på, at kollegerne er ordentligt oplyste, og det har været en udfordring med det her. For selv om vi
ved noget om processen om FGU og AVU, og jeg selv har sørget
for at læse op på lovgivningen, er der stadig en masse, vi ikke kan
få svar på fra Undervisningsministeriet, siger han og tilføjer:
- De ser jo ikke folk, der står og higer efter svar. Det er ikke dem,
MICHAEL HOUGA ARD HOLME-BAK,

2017
FGU bliver politisk vedtaget og får
som konsekvens, at man deler kursisterne i unge under 25 år og voksne over. VUC bliver delt, og omkring
halvdelen af lærerne flytter over i
FGU-institutioner.
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En lille pause over en kop kaffe
er stærkt tiltrængt lige for tiden...

hvilket kunne konkretisere tingene noget
mere, men det arbejde er ikke færdigt, før
overdragelsen sker.
- Jeg synes, det har været en meget
langtrukken proces, hvor man drypvis
kommer med små informationer, men hvor
vi faktisk har brug for dem nu for at få en
forklaring på, hvad FGU’ens indhold især
er, siger Michael Hougaard Holme-Bak.
Skal vælge

der møder folk hver dag og skal mærke de
her frustrationer, når man ikke kan få noget at vide. Det gør man som tillidsrepræsentant. Det kan jeg nok leve med, men jeg
bliver irriteret og tænker, at det er for dårligt. Det er dybest set ikke at passe på dem,
der passer på en stor opgave, mener han.
Vi er på VUC i Odense i den store relativt nybyggede institution klods op ad banegården. Har fundet et undervisningslokale, hvor vi kan presse en lille time ind,
inden nye kursister dukker op denne eftermiddag med en forsigtig banken på
døren. Og Michael H
 ougaard Holme-Bak
fortæller, hvordan det har været – og er –
at befinde sig i et arbejdsmæssigt limbo
på en arbejdsplads som tillidsrepræsentant. Sidste år var der fyringer på stedet,
i foråret var der sammenbrudte overenskomstforhandlinger, men nu fylder
spørgsmålene om FGU eller AVU som
fremtidig arbejdsplads det hele – og han
har ikke svarene.
- Der har helt klart manglet en nærmere beskrivelse af, hvad en FGU er, før
folk skulle vælge. Jeg er godt med på, at
det er en svær opgave, når uddannelsen
ikke eksisterer endnu, men så synes jeg,
man har valgt en forkert rækkefølge. Man
lægger valget og overførelsen af medarbejderne til FGU’en, før man har beskrevet, hvad de skal over til, siger han. Læreplansarbejdet er ganske vist sat i gang,

Lærerne på HF & VUC Fyn har udfyldt
et spørgeskema om, hvad de har lyst til
at arbejde med efter 1. august næste år.
Der er lagt vægt på tre kriterier: Opgavevaretagelsen, frivilligheden og fagligheden. For ledelsen ønsker, at valget sker
frivilligt, men man skal vælge. Det sker
af hensyn til mellemlederne, der skal placere folk. Hvis de får 90 procent svar ind,
hvor der står ”Ved ikke”, kan de ikke bruge
det til noget som helst, forklarer Michael
Hougaard Holme-Bak.
Men man kan vel også risikere, at de får
90 procent, der ønsker AVU?
- Det kan de sagtens. Jeg vil tro, at det
faktisk er et realistisk scenarie, selv om
det kan variere lokalt. Og det er en udfordring rent organisatorisk, for hvor fed en
organisation bliver der at arbejde videre
med, hvis så mange ikke ønsker at være i
den, spørger han.
Fællestillidsrepræsentanten understreger, at lederne har været helt ærlige
om, at lærerne skal vide, at AVU bliver noget helt andet end i dag: Mere VEU-rettet, kommer højst sandsynlig til at foregå
som både dag- og aftenundervisning og i
højere grad på virksomheder. Men igen –
der er tale om gisninger, for heller ikke på
det område kender man vilkårene endnu.
- Det er især ude i de små afdelinger,
at det vil være anderledes. Vi er forpligtet til at dække det fynske område meget bredt med mange små afdelinger, og
dem skal man sørge for kan opretholde sig
selv. Det kan betyde mere aftenundervis-

ning og sammenlæsning af undervisningen, siger han.
I forhold til FGU’en er der usikkerhed
om, hvor ens arbejdsplads rent geografisk
vil være efter 1. august næste år. Og det
betyder meget på Fyn. Øen er delt op i tre
institutioner i det nordlige og sydlige Fyn
samt en Jyllandsafdeling. Middelfart har
nemlig besluttet at gå med trekants-områdets FGU, hvilket betyder, at rækkevidden for ens arbejde kan være helt til Billund. Men hvor man helt præcist havner,
ved ingen endnu. Og det er i øvrigt heller
ikke op til den nuværende ledelse på HF
& VUC Fyn at bestemme. De nye FGUbestyrelser har ledelsesretten.
Derfor er det også vigtigt at få ledelserne på plads i de nye FGU-bestyrelser,
så der bliver taget hånd om de medarbejdere, der kommer til FGU’en efter 30. november. Og derfor har Michael Hougaard
Holme-Bak rejst det som en hastesag i
den FGU-bestyrelse, han selv er blevet
indstillet til at sidde i, og hvor der i skrivende stund er indkaldt til første møde.
Hvordan bliver min hverdag?

Det er de helt konkrete og jordnære ting,
tillidsrepræsentantens kolleger er optaget
af, som for eksempel: hvordan bliver mit
arbejde som lærer på FGU’en, hvor meget
vil det pædagogiske fylde, hvor meget får
jeg tid til at arbejde med det nye – og hvordan takler jeg at have to fokuspunkter.
- Det er da en enorm udfordring, og jeg
vil gøre, hvad jeg kan, for at få det afklaret. Allerhelst så jeg, at ministeriet hjalp
med en afklaring og sagde: ”Sådan gør vi
i hele landet efter den 30. november. Der
er styr på det”.
- Skrækscenariet er, at medarbejderne
skal sørge for to opgaver, uden at nogen
har skabt rammerne for, at det kan lykkes godt. Jeg er ret sikker på, at de kommende FGU-ledere og VUC-ledere vil
gøre, hvad de kan for at passe på medarbejderne. Men hvis Undervisningsministeriet ikke hjælper med at lave nogle
vilkår, hvorunder det kan lade sig gøre,
så har vi en udfordring. Det ved medarbejderne og spørger ind til. Det er nok det,
der fylder mest personalemæssigt efter
30. november, siger M
 ichael Hougaard
Holme-Bak. •
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Supervision som
redskab til inklusion
Supervision i lærergruppen er en overset mulighed for at styrke
gennemførsel og læringsresultater, lyder det fra forfatterne til denne
kronik. De har arbejdet med supervision i praksis og udviklingsprojekter.
En stor del af de unge på erhvervsskolerne har sociale udfordringer, som
påvirker deres trivsel og udvikling. Undervisere, der formår at komme
elevernes udfordringer i møde, skaber bedre rammer for eleverne.

skal tilbage på
erhvervsuddannelserne, som skal have
samme status og prestige som de boglige uddannelser. Det er ønsket fra politisk hold. Samtidig med at erhvervsuddannelserne skal oprustes i anseelse,
skal skolerne løfte en social opgave. Det
skal de, fordi erhvervsskolerne er et relevant uddannelsestilbud til mange af de
elever, som oplever udfordringer på bogligt orienterede uddannelser. Samtidig
er skolerne økonomisk trængte. Det betyder, at presset øges på den enkelte underviser, som både har mange elever og
mange elever med forskellige mål og behov i samme undervisning.
Denne kronik er skrevet af Jakob og
Suna, og er resultatet af erfaringer med,
hvordan supervision kan styrke uddannelser. Jakob har mange års erfaring med
supervision af fagprofessionelle, som i deres arbejde løfter en social opgave. Suna
har igennem fem år været engageret i udviklingen af erhvervsuddannelserne som
forsker og konsulent, hvor metoder som
didaktiske samtaler og aktionslæring, der
låner fra supervision, har vist sig særligt
DEN FAGLIGE STOLTHED

AF SUNA CHRISTENSEN
O G J A KO B H A S S I N G P E D E R S E N
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velegnede til at skabe et kompetenceløft
tæt på praksis.
Jeg, Suna, har ofte oplevet undervisere,
der var frustrerede over at opleve pres på
undervisningen. Både udefra i form af besparelser og reformer, og indefra i kraft af
mangfoldige behov blandt elever med forskellige sproglige, sociale og boglige forudsætninger. I forbindelse med udviklingsprojekter har jeg også ofte oplevet, hvordan tid til refleksion har forløst didaktiske muligheder for at rumme elevers individuelle forudsætninger og give alle elever plads i klassefællesskabet. Den viden,
undervisere har brug for, for at komme videre, er oftest allerede til stede i undervisergruppen. Det kræver blot fælles tid
og rum for at kunne forstærke praksis og
dermed tilbuddet til eleverne, som i sidste ende er målgruppen.
Jeg, Jakob, har ofte oplevet undervisere give udtryk for, at elevers sociale problemer har taget tid og ressourcer fra den
egentlige opgave, nemlig undervisningen.
Og når jeg har superviseret på tværs af
skole og den sociale sektor har der ofte været en rådvildhed hos de involverede fag-

personer om, hvor et socialt problem ”hører til” – og dermed, hvem der skal ”løse”
det. Opskriften er i bund og grund den,
at problemet hører til i en kontekst, som
alle involverede må lære om, frem for at
der tales om, at et problem er noget, andre
bør ”fixe”. Vi kan ikke reducere et problem
ved kun at have én synsvinkel eller én beskrivelse af det. Hvis fagpersoner opmuntres til at finde flere sider ved problemet,
kan alle involverede typisk også nå frem
til, hvordan de hver især og i fællesskab
kan handle anderledes og dermed bidrage
til en forandring af situationen.

case på uro, som alle i teamet arbejdede
sammen om at udvide deres forståelse af.
Inklusion af forskellige elevers forudsætninger i den samme undervisning
kræver ikke (altid) mere viden, men tid og
rum til at anerkende forskellighederne.
Ofte er den viden, der er brug for, allerede
i praksis. Supervision hjælper til at få den
viden, som er tavs på grund af travlhed,
frem. Som det var tilfældet i eksemplet
med den urolige elev, giver det ny indsigt
i, hvad udfordringen ved at deltage i undervisningen egentlig består i for eleven,
og det skaber igen flere handlemuligheder for underviseren.

Elever er ikke urolige

Alle undervisere ønsker at skabe gode læringsoplevelser for deres elever. Undervisere møder elever, der er socialt udsatte
og psykisk skrøbelige, og som på mange
måder udviser svingende uddannelsesparathed eller motivation. De elever skaber ofte uro i undervisningen. Som presset underviser er det i situationen nemt at
reagere på uroen, for eksempel ved at bede
eleven sidde stille og ikke forstyrre de andre – den ene gang efter den anden. Det er
sværere, i situationen, at se bagom uroen.
Elever er ikke urolige. De kan blive
ramt af uro som en effekt af at opleve sig
forkert, dum eller utilstrækkelig. Så reagerer de for at komme ud af ubehaget
– og forstyrrer sig selv og andre i undervisningen.
For ikke så længe siden var dette perspektiv på uro en aha-oplevelse i en teamsupervision, hvor teamet gennem supervisors nysgerrige spørgsmål kom bagom
det umiddelbare problem. Underviserne
blev her tilbudt supervision med ekstern
supervisor hver anden uge. Det gav en mulighed for lidt på afstand af situationen
at zoome ind på omstændighederne omkring den oplevede udfordring. Således
at elevadfærd (handling), omstændigheder (relationer med betydning indenfor og udenfor klassen) og elevbaggrund
kunne ses samlet og skabe en mere nuanceret forståelse af adfærden. En konkret
udfordring med en bestemt elev blev en

Udvikling tæt på praksis

På den måde kan supervision være en del
af svaret på den professionelle håndtering af en kompleks undervisningssituation. Supervision er en tradition og et
velafprøvet redskab i mange fag, hvor der
arbejdes med mennesker. Særligt på social- og specialområdet og inden for psykiatrien, men i mindre grad inden for uddannelsesverdenen, hvor der i reglen i så
fald er tale om kollegial sparring med et
didaktisk afsæt.

”

Inklusion af forskellige
elevers forudsætninger i
den samme undervisning
kræver ikke (altid) mere
viden, men tid og rum.
Supervision betyder ordret oversat
overblik og handler om at skabe meningsfuld sammenhæng mellem handling og
refleksion og tager ikke afsæt i traditionel fagdidaktisk viden. At tænke professionel læring på denne måde handler om
at betragte arbejdsopgaverne bredere end
som rent faglige.
I supervision kan der skabes den nødvendige refleksive afstand mellem, hvad jeg
gør, og hvordan jeg tænker om det, jeg gør.

Hvad er formålet? Hvilken effekt ønsker jeg? Er det også den effekt, jeg opnår?
Hvad kan jeg gøre, som virker bedre? Det
samme gælder på team-niveau, hvor to eller flere undervisere skal samarbejde om
en fælles opgave. Fokus i supervision er
altså den personlige og den samarbejdsmæssige håndtering af de udfordringer,
man som underviser møder i arbejdet.
Når man holder supervision i et team,
får kollegerne lejlighed til at lytte til hinanden på lidt andre måder end ellers,
blandt andet fordi en udefra kommende
supervisor kan strukturere dialogen og
stille spørgsmål, som måske ellers ikke
altid bliver stillet. Kollegerne kan sammen gøre sig overvejelser om opgaven og
finde ny fælles retning i arbejdet. Både
følelsesmæssige, motivationsmæssige
og relationelle sider af arbejdet kan inddrages undervejs.
En supervisionsgruppe, som typisk består af kolleger fra samme team eller arbejdsplads, udgør på denne måde et læringsfællesskab, og supervision går ud
på at skabe action learning – refleksion
over praksis – hvor udviklingen af nye
forståelser (mentale modeller) muliggør
nye handlemuligheder.
Fælles sprog er adgang til fælles didaktik og pædagogik

Både ledelse og medarbejdere på erhvervsskoler siger ofte, at de savner et fælles
sprog om undervisningen og om eleverne.
Mange erhvervsskoler har været ramt af
sammenlægninger og fusioner og savner i
den nye situation et fælles sprog som motor for fælles retning i arbejdet. Det er en
kompliceret opgave at opbygge en fælles
og entydig didaktisk og pædagogisk tilgang til eleverne.
I supervision får deltagerne mulighed for selv at forstå problemstillinger
og arbejde med handlingsforslag i relation til besluttede mål, værdier eller pædagogisk teori, som det på forhånd er besluttet at arbejde ud fra eller løfte kompetencer til. Supervision kan give et konkret kompetenceløft i form af tilegnelse
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af viden, i form af sikkerhed i at bruge den viden i undervisningen og i mødet med eleverne og ikke mindst
i kraft af det kollegiale fællesskab, som kan opstå igennem supervisionen.
Vi oplever, at supervision er et kvalificeret alternativ til klassisk efteruddannelse, hvor undervisere sendes afsted individuelt. I supervision deler deltagerne
erfaringer og refleksioner, som bliver spejlet i læringsmæssige input både fra supervisor og fra hinanden. Det
er deltagernes konkrete behov, der er styrende for supervisionens indhold, hvilket gør, at hver supervision
er forankret i praksis.
Supervision forstærker relationskompetence

Et vigtigt formål med supervision er at udvikle et større
professionelt handlerepertoire, når man støder på udfordringer, der handler om elevernes trivsel og forskellige forudsætninger for at deltage i undervisning. Elevernes læring kan styrkes, når undervisere gennem
refleksion over relationen bliver klædt på til bedre at
møde det, der foregår inde i hovedet på eleven. Håndtering af udfordringer, der handler om roller og samspil, kan adresseres gennem supervision.

Hvad enten man vil begræde det eller se nye muligheder i udviklingen, er mange faggrupper i vores tid gennemgående kendetegnet ved, at de må tage deres gængse
måder at gøre deres arbejde på op til overvejelse. Undervisning kræver i dag, at man både kan navigere metodebevidst og med kontekstuel følsomhed. Hvis vi blot
gør, som vi plejer, kan det indebære nye problemer, som
ganske vist ikke var tilsigtede, men ikke desto mindre
kommer til at udgøre et nyt udgangspunkt for det videre arbejde. Sociale problemer er i det moderne samfund ikke lokaliseret til ét sted eller én praksis. De er
udviklet og udviklelige – altså mulige at gøre noget ved
– i komplekse samspil. Og her er der ikke nødvendigvis én faglig forståelse, som har forrang frem for andre.
Vi plæderer derfor for refleksive, professionelle læringsrum, der griber og begriber problemerne på mere
omfattende vis og gør fagprofessionelle i stand til at gøre
noget ved dem, imens de lærer noget om dem. Altså action learning som får inklusion til at virke i praksis!
Suna Christensen er antropolog, ph.d. og tilknyttet Supervisionshuset, og Jakob Hassing Pedersen er
psykolog og partner i Supervisionshuset.
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ANMELDELSER
Redaktionen har modtaget følgende
bøger. Nogle af dem vil blive anmeldt i
kommende numre af Uddannelsesbladet.

FAGDIDAKTIK I DANSK

Af Ellen Krogh, Nikolaj Elf, Tina Høegh og
Helle Rørbech, Forlaget Frydenlund, 196 sider, 249 kroner.

Fagbøger
DANSK BASISGRAMMATIK FOR UDLÆNDINGE

Af Anne Hilt, Eva Jensen og Lise Rifbjerg,
hæfte 71 sider
INTERN EVALUERING AF
UNDERVISNINGEN

Af Michael Andersen, bog 167 sider
FIND DIT HVORFOR

Af David Mead og Peter Docker, bog 188
sider
FOLKESTYRET I ARBEJDE

Af Kaare R. Skou, bog 284 sider
SE MIG

Af Lone Marek og Morten Hansen
Thorndal, hæfte 119 sider
UNGE, SKOLE OG DEMOKRATI

Af Jens Bruun m.fl., bog 329 sider
ADVARSLER FØR FOLKEDRAB

Af Anders Jerichow m. fl., bog 196 sider
DEN GODE ELEVSAMTALE

Af Lotte Juul Lauesen, bog 259 sider
MEDIER OG POLITISK KOMMUNIKATION

Af Finn Rasmussen, bog 169 sider
DRENGES OG MÆNDS INKLUSION PÅ
KØNNEDE UDDANNELSER

Af Steen Baagøe Nielsen, bog 263 sider
BOGSTAVELIGT

Af Martin Hauerberg Olsen, bog 151 sider
DIALOGBASERET UNDERVISNING

Af Michael Bang Sørensen, bog 135 sider
Romaner
DU SKAL ELSKE OG DØ

Af Adil Erdem, bog 271 sider

Danskfaget har siden begyndelsen af 1900-tallet
haft status som centralt
dannelsesfag i grundskolen og gymnasiet. Det har
det også i vore dage, men
balancen mellem tradition og fornyelse er under
konstant forhandling og
forandring på alle niveauer.
Denne beskedne, men glimrende bog tager udgangspunkt i en række cases, som viser,
hvordan danskundervisning kan undersøges,
diskuteres og ikke mindst udvikles. Dermed
kommer læserne tæt på konkret praksis på
mange forskellige niveauer.
Forfatterne nævner selv følgende udgangspunkt: ”Vi vil indkredse danskfagets didaktik
ud fra 1) Hvad gør det muligt at erfare og praktisere ”dansk” som en sammenhængende og
meningsfuld didaktisk fagkonstruktion, og 2)
Hvordan det aktuelle danskfag i praksis balancerer mellem tradition og fornyelse” – side 5.
Det er yderst dristigt at samle dette særdeles facetterede fag i en og samme udgivelse.
Men det er på alle måder lykkedes. Måske fordi forfatterne på hver deres måde repræsenterer forskellige niveauer og tilgange til stoffet. Desuden har alle tidligere publiceret bøger, artikler og diverse indlæg.
Bogen henvender sig primært til lærere i
grundskolen, lærerstuderende, studerende
inden for pædagogik på flere niveauer og disses undervisere.
Med følgende kapitler kommer man godt
og grundigt rundt:
• Litteratur og kultur
• Skriftlighed og skrivedidaktik
• Mundtlighed og mundtlige tekster
• Medier, tekst og tegn.
Bogen slutter med et kapitel om teori og metode, som både kan bruges fagfagligt og tværfagligt for eksempel ved større skriftlige opgaver på STX og HF, men også mange andre uddannelser som KVU og lignende.
Bogen rummer ingen foto, men nogle få og
aldeles glimrende figurer.
Denne udgivelse sker i serien Didaktik, som
rummer en meget lang række didaktikbøger til
talrige fag og niveauer.
Ligesom de øvrige er også denne bog præget af et smukt og velformuleret sprog. Analyserne er grundige, og konklusionerne er flot

underbyggede. Samlet set en glimrende bog til
et noget forsømt område, hvilket forlaget fortjener ros for at have støttet. Mest ros går dog
ubetinget til skribenterne, som har ydet en fornem indsats.
Ole Fournais
THE WRITER – HÅNDBOG TIL SKRIFTLIG
ENGELSK

Af Jesper Engsted. Forlaget Columbus, 72
sider, 70 kroner plus moms.
De fleste danskere kan
som regel klare sig fornuftigt på engelsk. Og
når vi er sammen med
personer med engelsk
som modersmål, får danskerne ofte meget ros. Vi
tror – med andre ord – at
vi kan begå os på engelsk,

men holder det nu?
Måske når vi skal tale sproget, men noget helt andet er, om vi kan klare os med det
skriftlige?
Det vil denne beskedne bog hjælpe med at
råde bod på.
I et kort og klart sprog og med mange gode
råd og anbefalinger kan bogen give vore elever
og studerende nogle yderst anvendelige redskaber til at blive bedre til det skriftlige engelsk.
Det er en særdeles overskuelig og anvendelig håndbog, som vil kunne bruges på alle
niveauer – også for lærerne – med disse enkle afsnit:
• Skriveprocessen
• Skrivegenrer
• Sprog
• Skønlitteratur og sagprosa
• Kilder (i en opgave)
• Tjekliste.
Mange engelsklærere har gennem en længere årrække konstateret, at særligt det analytiske essay er en svær genre. Ofte mister eleverne nemt overblikket over de forskellige del
elementer, som karakteriserer et godt essay.
Til at hjælpe eleverne ved de hyppige digitale skriftlige eksaminer og i arbejdet med elevernes materialebevidsthed med særligt fokus på nettet rummer bogen et glimrende afsnit om kilder. Særdeles godt og nyttigt afsnit!
Et andet yderst anvendeligt afsnit er side
45 med flere tekstbokse med gloser og begreber, som giver anledning til forvekslinger – for
eksempel ”Quite/quiet” og lignende.
Man fornemmer tydeligt, at forfatteren
Jesper Engsted har mange års erfaring med
undervisning og kender til elevernes proble-
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mer med sproget – især de skriftlige udfordringer. Han skal have megen ros for en beskeden,
men yderst brugbar håndbog til et noget forsømt område. Forlaget Columbus skal ligeledes roses for denne meget relevante udgivelse.
Denne anmelder har dog en lille bekymring
for bogens hæftning: Vil den holde, når bogen
kommer i dagligt brug? Den lille bog er yderst
stram i ryggen, hvilket mange elever sikkert
hurtigt vil blive irriteret over. Så vil man typisk ”brække” bogen bagover for at få den til
at åbne sig noget mere. Kan den holde til det?
Jeg tvivler meget… Problemet med hæftningen
må være en svipser hos forlagskonsulenten.
Summa summarum: En særdeles brugbar
bog til elever og studerende på mange niveauer. Den bør naturligvis være til rådighed for alle
elever, kursister og studerende med skriftlige
opgaver på engelsk.
Ole Fournais
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MOBNING

Af Helle Rabøl Hansen. Aarhus Universitetsforlag 2018. 73 sider. 129,95 kr.
Denne bog handler om
mobning som et kulturelt
begreb. Helle Rabøl beskriver dermed mobning
som et fænomen, der skal
forstås som en del af fællesskabet i for eksempel
en skoleklasse. Årsagerne
til mobning skal findes i
fællesskabet, og lærerne
må derfor se på klassekulturen, når de vil forebygge og forhindre mobning.
Først i bogen er bragt en art forskningsmæssig beskrivelse af mobbebegrebet. Forskere og
tendenser bliver her opridset, men der bringes
ikke egentlig kildereferencer på siderne. Helle Rabøl tager her udgangspunkt i blandt andet psykologen Dan Olweus, men også forskere som Peter Paul Heinemann og Anatol P
 ikas.
Hun inddrager blandt andet betydningen af,
hvordan elevrettigheder blev synlige i løbet af
1970erne. Disse ting bliver sat i forhold til betydning af fællesskab og identitet. Rabøl bringer her
en spændende reference til blandt andet Etienne Wenger. Her sætter hun begreber som klassens sammenhængskraft, skoleklassekultur og
livstilsgrupperinger i spil. Disse begreber krydres af enkelte dryp af noget, der minder om fortællinger fra skolelivet. Fortællingerne her bliver dog blandet sammen med forskningsstrømningerne. Det virker her lidt uklart, om Rabøl på
disse sider vil lave en forskningsoversigt eller allerede her bringer de mobbehistorier, som hun
beskriver senere i bogen.
Bogens omdrejningspunkt er mobbehistorierne, som starter på side 49. Disse fortællinger er meget interessante. Her opridser Helle
Rabøl også, at man ofte kommer til at forveksle mellem, hvad der mobbes med og, hvorfor der
mobbes. Det vil sige: Bliver eleven mobbet, fordi
han er tyk, eller bliver han mobbet med at han
er tyk (side 53)?
På bogens sidste sider er der helt konkrete
råd til, hvordan man som voksen kan stille sig
selv til rådighed i debatten omkring de unge og
det digitale liv. Rabøl kommer også med konkrete råd til, hvordan man som lærer kan arbejde med antimobning i klasselokalet. Hun
inddrager blandt andet her betydningen af de
fællesskabende didaktikker og så parentesmetoden, som hun i øvrigt også har beskrevet tidligere i sit forfatterskab.
Der er rigtig mange gode ting i bogen, men
over halvdelen af den virker lidt rodet i forhold

til, om forfatteren vil bringe en egentlig forskningsoversigt eller bare gå i gang med sine cases med det samme. Trods denne manglende
uklarhed i opbygningen af bogen, så er budskabet klart; Det er aldrig barnets skyld, hvis han
eller hun bliver mobbet. Årsagerne skal findes
i klassens sammenhængskraft og i klassefællesskabet – eller måske manglen på samme.
Mine forventninger var vist lidt høje, da jeg
skulle i gang med at læse bogen. Bogen er i øvrigt en del af en bogserie ved Aarhus Universitetsforlag.
Lotte Max Bang
KØNSBEVIDST PÆDAGOGIK

Af Tekla Canger, Aarhus Universitetsforlag. 72 sider. 129,95 kr. Del af serien ”Pædagogisk rækkevidde”, der udgives i samarbejde mellem Danmarks Lærerforening og
Frie Skolers Lærerforening.
”Kønsbevidst pædagogik” er
forfatteren Tekla Cangers
samlede introduktion til
dette pædagogiske begreb.
I bogen gør forfatteren op
med et udvalg af myter og
forestillinger, der karakteriserer forholdet mellem
skole og køn. Canger kommer desuden med ” ... bud på, hvordan lærerne kan arbejde kønsbevidst, når de planlægger
undervisningen” ( Citat fra forlagets pressemeddelelse).
Tekla Cangers præmis er i følge bogen at ”...
køn ikke bare er biologi, men også kultur og vaner, som vi selv skaber, ikke mindst i skolen.
Derfor må vi undgå at komme børn og deres køn
i kasser og i stedet udfordre påstande om, at skolen er for piger, eller at drengene er problemet”.
I syv små kapitler diskuteres forskellige didaktiske og almenpædagogiske påstande, iagttagelser og forslag til udvikling. Teksten er formuleret som en direkte, halvprivat henvendelse til læseren. Det gør teksten let læselig
og overbevisende, men fremstår desværre ind
imellem som lidt slesk fortrolighed. Det er en
skam, for derved fastlåses læserens egen frie
refleksion og tænkning.
Kapitlerne er:
• Skal vi tale om køn?
• Kønnet kassetænkning
• Køn og fag
• Undervisningens organisering
• Den kønnede skole
• Lærerens køn
• Kønsbevidst pædagogik
”En feminiseret skole” føres ofte i mar-

ken som argument, når forskelligheder i elevernes præstationer skal
forstås. Hvad er årsager til disse problemer, og hvordan kan de imødegås eller løses?
”Kønsbevidst Pædagogik” debatterer, hvorvidt der overhovedet eksisterer teori og metoder, som er knyttet til lærernes køn. Er der en bestemt kvindelig pædagogik, der fremelsker en bestemt elevtype. Er denne pædagogik i så fald kendetegnet ved for eksempel høj grad af pligtopfyldelse, autoritetstro, stille tale/ ro i timerne? Eller måske gode samarbejdsevner, opvakthed eller så? Er det bedst for drenge at have en mandlig eller en kvindelig lærer? Hvad giver det største udbytte i undervisningen af de små klasser: En mandlig eller kvindelig lærer? Diskussion
af disse og lignende spørgsmål udgør kernen i denne bog.
Som et velkomment bidrag til forståelse af skolens betingelser og problemer minder forfatteren om et vigtigt stykke skolehistorie: At holde
skole var fra begyndelsen tænkt som et roligt frirum for børnene. Uden
total overvågning af voksne og deres høje krav om udholdenhed og fysisk
krævende indsats. Indlæringen uden for skolen var langt op i vor tid også
først og fremmest kopiering. Såkaldt far-søn oplæring. Eller mor-datter. I skolen blev drenge og piger undervist sammen, og i heldigste fald
gav skolen plads til ideer og en vis selvstændig tankegang.
Lad denne lille bog være oplæg til både uhøjtidelige pædagogiske diskussioner og seriøs, visionær skoleudvikling.
Marianne Bindslev

nyere tid. Her kan man læse om både baggrunden, selve hændelsen og
efterfølgende retsag. Det drejer sig om sagerne om Fadime Sahindal,
Ghazala Khan og Banaz Mahmood. Alle tre sager er tragiske illustrationer af den foregående tekst. Hentet fra det virkelige liv i nutids Danmark. Gengivet både nænsomt og solidarisk med aktørerne uden dog at
acceptere begivenhedernes gang.
De sidste sider i bogen er en god og sjældent set sammensat litteraturliste. Her er henvisninger til relevant læsestof fra flere genrer: skønlitteratur, avisartikler, regeringens nationale handleplaner og fagbøger.
”Når ære er på spil – en metodebog om æresrelaterede konflikter i
Danmark” holder, hvad den lover i indledning og præsentation. Emnet
indeholder stof til meget diskussion, meningsdannelse, undren og eftertanke for mange grupperinger i Danmark. Både socialarbejdere, kolleger, skolekammerater og naboer til mennesker, der er part af sådanne konflikter.
Trods det at forfatteren i den gode sags tjeneste er lige ved at knække halsen for at inddrage alle hjørner af konflikten, kan bogen absolut
anbefales.
Skulle nogen få den kætterske tanke ”hvor svært kan det være”, viser denne bog til overflod, at der hele tiden er brug for nuancer og viden ” ..... I et komplekst felt, som medier, meningsdannere og politikere
ofte kommer til at forenkle”. Sådan lyder forlagets anbefaling af bogen.
Marianne Bindslev

NÅR ÆRE ER PÅ SPIL

Af Susanne Willaume Fabricius. Forlaget Frydenlund. 208 sider.
249,95 kr.
”Denne bog tilbyder et praksisnært og erfaringsbaseret indblik i socialfagligt arbejde indenfor
æresrelaterede konflikter i Danmark. Formålet er
at skabe nuancer i et komplekst felt, som medier,
meningsdannere og politikere ofte kommer til at
forenkle”.
Citat fra forfatterens forord. Altså tydeligvis en
bog, der er beregnet til at udbygge fagpersoners viden om dette emne. Desuden gennemgår bogen forskellige metodiske greb som samtaleteknik, risikovurderinger, anbringelser, supervison, tolkesamarbejde og lovstof.
Det er alt sammen engagerede og nyttige bidrag til både debat og
praktisk arbejde med æresrelaterede konflikter. Som en mere personlig og følelsesladet kommentar står Rushy Rashid Højbjergs håb for bogen, udtrykt i hendes forord:
”... Den vil også være nyttig læsning for de unge, som tumler med splittelsen mellem to kulturer, og som kan bruge bogen til at forstå forældrenes bevæggrunde samtidig med, at de kan få viden om, at der rent faktisk er en mulighed for at få hjælp, hvis man ikke ønsker at underlægge
sig sine forældres normer og kultur”.
Bogens 208 siders tekst dækker tre aspekter af temaet om ære. I
første del beskrives, forklares og problematiseres den afgørende kerne
– kollektivets kontrol og rettigheder over individets seksuelle og personlige frihed.
I anden del præsenteres faglige metoder, redskaber til intervention og
lovstof. Særdeles nyttigt og en støtte for alle involverede professionelle til at undgå ” at tabe hovedet” i lutter ivrigt engagement. Det vil nemlig i følge forfatterens erfaring kun føre til yderligere svigt at den unge,
der er ramt af konflikten.
I tredje del af bogen genopfriskes tre af de mest omtalte æresdrab i
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DUET 4
1

2

er på gaden med tre nye emner inden for:

skole • arbejde • by

3

DUET

udgivelse også modul 4. DUET 4 består af en grundbog (inkl. lyd) og en lærervejledning med kopiark. Grundbogens 3 emner er:

kursisterne får styrket alle vigtige sprogkompetencer
ARBEJDE

BY

Mundtlighed: DUET 4 har fokus på mundtlighed i overensstemmelse med ministe-

i medinddragende og vel tilrettelagte

riets nye bekendtgørelse. Gennem sproghandlinger og dialoger øver kursisterne
prosodi og udtale af bøjningsendelser. Nyttige udtryk og vendinger bliver automa-

undervisningsforløb.

tiseret, og de lærer at udtrykke holdninger og meninger. Specielt udviklede sprogkort ligger klar i lærervejledningen.
Skrivning: I de skriftlige opgaver arbejder kursisterne videre med udtryk og
vendinger fra det mundtlige ordforrådsarbejde.
Læsning: Læseteknisk fortsætter kursisterne morfemarbejdet fra DUET 3, bl.a.

De mange dialoger og læsetekster er rodfæstet i

med rod- og bøjningsmorfemer. Læseteksterne er alle tekster fra hverdagen som
fx mødeskema fra arbejdspladsen, skema over dagpengesatser, køreplan eller
skilte i byen.

et moderne kommunikativt sprogsyn og er hentet

Hvert kapitel inddrager relevant hverdagsmatematik som fx budget over fritidsaktiviteter og beregninger af statistik.

fra hverdagens offentlige rum. Vigtige udtryk og

3

MODUL 4

DUET er en grundbogsserie, der indtil videre dækker modul 1, 2, 3 og med denne

DUET’s erfarne forfattere sikrer i ny DUET, at
SKOLE

2

1

249,-

Danskuddannelse 1, modul 4

eksklusive moms

Den afsluttende modultest har afsæt i det indlærte og er således både en
repetition og et tjek af, hvor meget man har lært.

vendinger automatiseres ved hjælp af ordkortøvelser;

Joanna Haskiel
Kirsa Freimann Olesen

det udvikler de nødvendige kompetencer, som
kursisten skal bruge til at udtrykke holdninger og
meninger.
Inden for sprogets mindre enheder arbejder kursisten
også systematisk med prosodi, grammatik og

www.alfabetaforlag.dk

DUET 4 består af
en grundbog
(inkl. lyd) og en
lærervejledning
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DUET
MODUL 1-2

DUET er et grundbogsmateriale, der henvender sig til modul 1 og 2 på
Danskuddannelse 1. Materialet består af 7 elementer:
• En grundbog
• En film i 8 sekvenser med 2-3 spørgestrukturer i hver

morfemforståelse.

2

• Et alfabethæfte inkl. film med alfabetlyde
• Bogstavkort
• Interaktive tavler til klassebrug og individuelt brug
• Film med tallene 0-100.000 og ordenstal 1.-31.
• Lærervejledning inkl. kopiark.
DUET gør kursisterne mere selvhjulpne og aktive i indlæringsprocessen.
Brugen af flere forskellige medier (bog, film, lyd og interaktive tavler) giver

Dansk for begyndere – grundbog

læreren mulighed for at lave differentieret undervisning, samtidig med at
kursisterne kan arbejde selvstændigt og i eget tempo med opgaverne.
Således kan kursisterne øve og repetere strukturer, udtale og ordforråd,

Hvert kapitel integrerer matematik fra hverdagen,
hvor kursisten skal forstå budgetter, skemaer og
statistikker. Bogen afsluttes med en modultest, der er

både i klassen og derhjemme uden lærerstøtte.
DUET samler alt det, kursisterne skal kunne på modul 1 og 2. Gennem
grundbogens 8 kapitler kommer kursisterne til at arbejde med emner som:
FARVER

BOLIG

KLOKKEN

UGEDAGE

FAMILIE

ARBEJDE

TAL

SKOLE

ÅRSTIDER
TRANSPORT

Rigtig god fornøjelse med arbejdet!

Joanna Haskiel
Kirsa Freimann Olesen
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