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NY UDGAVE AF GASTRONOM
Køb bogen på webshop.praxis.dk

GASTRONOM
5. UDGAVE, 686 SIDER, INDBUNDET

Skolepris:

676 00
Varenr. 31070-1

DKK
ekskl. moms og 
forsendelse

UDKOMMER 
OGSÅ SOM EBOG+

Gastronom er fagets bog og dækker 
den grundlæggende gastronomi.
Bogen tager udgangspunkt i det 
klassiske køkken og  indeholder 
 råvarekendskab, teknikker, 
 tilberedningsmetoder, opskrifter 
og meget mere. Eleverne lærer 
således håndværket fra bunden.

5. udgave af Gastronom er gennem-
arbejdet sprogligt og rummer nye 
opskrifter. Dertil har bogen fået nyt 
layout med fl otte nye billedserier af 
 tilberedningsprocesser og færdige retter.
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Seniorer kan have penge  
til gode
Du skal have dine gamle lønsedler liggende. Du skal være født mellem 
1946 og 1952. Du skal have arbejdet et vist antal timer, før du fyldte 
65 år. Din beskæftigelsesgrad skal være beregnet forkert. Og din ind-
komst skal have været i et bestemt interval.

Der er altså en del betingelser, der skal være opfyldt. Og du skal 
holde tungen lige i munden. Men er de det, og kan du dokumentere 
det, kan du have ret til et nedslag i skat på op imod 100.000 kroner.

Du kan søge om skattenedslag indtil 31. marts 2019.

Læs mere om betingelserne på borger.dk

kort nyt Af Andreas Antoni Lund

Så mange følgere havde Uddannelsesforbundet på sin Facebook-si-
de ved udgangen af 2018.

På sidste års første dag var der 1.656, som fulgte forbundet på 
Facebook.

Stigningen kom især under forårets overenskomstforhandlinger. 

Bliv følger nummer 2.244 på Facebook.com/Uddannelsesforbundet.dk

Ny overenskomst på sprogcentre
Uddannelsesforbundet kunne starte det nye år med at poppe en flaske cham-
pagne. Efter længere tids forhandling lykkedes det nemlig forbundet at få teg-
net en ny treårig overenskomstaftale for undervisningen i dansk som andet-
sprog på AOF og Lærdansk-sprogcentre 2. januar. 

Op til jul var forhandlingerne ellers gået i hårdknude, og forbundet valg-
te derfor at varsle konflikt mod FOAS, som er forhandlingsorganisationen 
for AOF og Lærdansk. Parterne blev som følge af udsigten til strejke kaldt 
til møde i Forligsinstitutionen umiddelbart efter nytår. Men allerede på det 
første møde blev de enige om at forny overenskomsten. 

Med aftalen sikrede Uddannelsesforbundet, at underviserne ved FOAS’ 
sprogcentre ikke får forringet deres arbejdstid og samtidig følger de offent-
ligt ansattes lønudvikling. 

Læs mere på Uddannelsesforbundet.dk/nyheder
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Færre benytter sig af  
aMU- og aVU-kurser

Antallet, der tog et AMU-kursus, faldt i 2018 
med 2,3 procent i forhold til året før. Samtidig 
benyttede færre sig af AVU-kurser, hvor der 
undervises i dansk og matematik på blandt 
andet 10.-klasseniveau. 

Det viser et regeringsnotat, som Jyllands-
Posten er kommet i besiddelse af.

Udviklingen går stik imod målene i den se-
neste trepartsaftale mellem regeringen, løn-
modtagerne og arbejdsgiverne. Den skal nem-
lig få flere danskere til at uddanne sig hele livet.

Nyt udspil skal få flere unge  
i job
Ungehjælp og uddannelsesbonus skal løfte unge væk fra 
kontanthjælp. Der skal være bedre uddannelsesdækning 
i tyndt befolkede områder. Flere erhvervsskoler og gym-
nasier skal lægges under samme tag. Gymnasier skal be-
lønnes for at hjælpe elever med at skifte til en erhvervs-
uddannelse. Og institutionslovgivningen for gymnasier, 
VUC’er og erhvervsskoler skal harmoniseres.

Sådan lyder nogle af hovedpunkterne i et ungeudspil, 
som regeringen fremlagde kort før jul.

Se forbundets reaktion på Uddannelsesforbundet.dk/ 
nyheder

2.243 
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lærerne pjækker ikke Fra skolen

I september 2018 udtrykte jeg her i fagbladet stærk 
bekymring over sygefrekvensen på medlemmernes 
arbejdspladser. Den bekymring har jeg stadig. Men 
jeg blev endnu mere bekymret, da innovationsmini-
ster Sophie Løhde og beskæftigelsesminister Troels 
Lund Poulsen omkring årsskiftet fremlagde en rap-
port om sygdom blandt offentligt ansatte. Den kon-
kluderer på forkerte og usammenlignelige grundlag, 
at offentligt ansatte er langt mere syge end privatan-
satte. Især Sophie Løhdes helt urimelige angreb på 
kollegerne i den offentlige sektor er påstande af vær-
ste skuffe. Ministeren insinuerer, at vi ikke er robu-
ste nok og har let til sygemelding. 

Rapporten blev heldigvis problematiseret af flere 
eksperter. Og lad mig slå det helt fast: Lærerne og 
vejlederne er enormt robuste og loyale overfor deres 
arbejdsplads, elever og kursister. Derfor er det helt 
utilstedeligt at gå til angreb på kollegerne og påstå, 
at de nærmest ”pjækker fra skolen”. 

En minister, der har ansvaret for udviklingen af 
den offentlige sektor, bør være en samarbejdspart-
ner og sparringspartner for arbejdsgivere og arbejds-
tagere i forhold til at få velfærdsstaten til at fungere 
optimalt. Det er altafgørende i et moderne samfund. 
Så hvorfor henvendte innovationsministeren sig ikke 
til arbejdsmarkedets parter for at få en fornemmelse 
af, hvad der er årsag til rapportens konklusioner om 
offentligt ansattes sygefravær? 

Vi ville straks kunne have svaret hende, at det psy-
kiske arbejdsmiljø halter på mange uddannelsesste-
der. Medarbejderne i den offentlige sektor løber utro-
lig stærkt – og nogle i undervisningssektoren løber 
ofte så stærkt, at de bliver syge af det. Der er ikke tid 
til fællesskab og fordybelse – ej heller til feedback 
til elever og kursister. Manglende mulighed for for-

beredelse gør, at undervisningen gennemføres med 
lav kvalitet. Det frustrerer såvel elever som lærere. 
Hertil kommer udlicitering af for eksempel AMU og 
dansk som andetsprog – med og uden virksomheds-
overdragelse – hvilket skaber dybe frustrationer. 

Løsningen ligger lige for. Politikerne i Folketinget 
skal afskaffe omprioriteringsbidraget og prioritere 
ekstra investeringer i uddannelse. Så vil der nem-
lig ikke kun være midler til maskiner og bygnings-
masse, men også til at genetablere et arbejdstempo, 
som kan medvirke til kvalitet og en god arbejdsplads.  
Desuden bør alle ledere og tillidsvalgte medarbej-
dere have obligatorisk uddannelse i at spotte med-
arbejdere med blandt andet stresssymptomer. Ar-
bejdsmiljørepræsentantens årlige uddannelsestil-
bud skal gøres obligatorisk, og større institutioner 
bør lave et personalenetværk med fokus på daglig-
dagens stressniveau og kollegernes reaktionsmøn-
stre. Derudover er det helt essentielt, at Trio-samar-
bejdet – samarbejdet mellem ledelse, arbejdsmiljø- 
og tillidsrepræsentant – styrkes. 

Vi må gennem vores nye hovedorganisation, FH, 
også kæmpe for flere ressourcer til Arbejdstilsynet 
og sikre mulighed for flere tilsyn på arbejdsplad-
serne. Og så kan det ikke gå stærkt nok med at få la-
vet en bekendtgørelse for det psykisk arbejdsmiljø – 
herunder håndtering af stress.

Sidst, men ikke mindst skal tilliden mellem de 
offentlige arbejdsgivere og medarbejderorganisati-
onerne genskabes. Et arbejde, der skal starte med, 
at Sophie Løhde og regeringen viser tillid til de of-
fentligt ansatte og indgår i en professionel dialog om 
genskabelse af en offentlig sektor, hvor kvalitet, om-
sorg og anerkendelse er i højsædet. 

Døren er åben, og vi gir gerne kaffen!

Morten Bay,  
næstformand for  
Uddannelses- 
forbundet
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08  temA: UddAnnelsesforbUndet gennem 10 år

  I 2009 blev de tre forbund LVU, DTL og DPL slået sammen til én 
  lærerorganisation – Uddannelsesforbundet. Hvordan er det 
  gået uddannelsesmæssigt, fagligt og politisk i de 10 år – og 
  hvorfor? Læs hvad blandt andet de forskellige eksperter og 
  medlemmer svarer.

26  sprogkUrsIster kAn også være ordblInde

  Ordblindhed blandt sprogkursister er et meget underbelyst 
  område. Det vil de to undervisere Bodil Birkelund Pedersen og 
  Inga Thomsen gøre noget ved.

30  bAg enhver elev står en lærer

  Mød Rosa Tanggaard, der droppede ud af gymnasiet for at gå 
  på produktionsskolen k-u-b-a, samt hendes vejleder Sandra 
  Neman, der er en af dem, der har givet Rosa mod på at gå efter 
  drømmen om at blive skuespiller.  

34  pAs på dIg selv!

  Usikkerhed smitter. Så når gruppen af marginaliserede unge 
  vokser, og rammerne for ens arbejde bliver usikre – for
   eksempel på det nye FGU – kan det ramme lærere og 
  vejledere… Med mindre de læser chefpsykolog Michael 
  Danielsens råd her. 

Forsideillustration  Julie Flansmose

Tema: Uddannelses-
forbundet gennem 
10 år
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omkrIng 40 procent af arbejdsmiljøre-
præsentanterne må ofte eller indimellem 
gøre brug af fritiden for at kunne nå deres 
opgaver som arbejdsmiljørepræsentant. 
Samtidig får kun 44 procent af arbejds-
miljørepræsentanterne den årlige halv-
anden dags uddannelse, som blev sikret 
ved en lovreform på arbejdsmiljøområ-
det, der blev vedtaget tilbage i 2010. Det 
er især på det private arbejdsmarked, at 
det kniber med at få sendt arbejdsmiljø-
repræsentanterne afsted til det årlige ef-
teruddannelsesforløb. 

Det viser to store spørgeskemaunder-
søgelser foretaget i efteråret 2018 af ho-
vedorganisationerne FTF og LO, som nu 
ved årsskiftet har slået sig sammen til 
Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH.

- Undersøgelserne viser, at arbejds-
miljørepræsentanterne savner klarhed 
og viden om deres rolle og opgaver på ar-
bejdspladsen – men det kan mere uddan-
nelse være med til at rette op på, mener ar-
bejdsmiljørepræsentanterne. 46 procent 
af dem peger på, at mere uddannelse vil 
styrke deres position som arbejdsmiljø-
repræsentant, siger Morten Skov, der er 
næstformand i FH.

Ifølge FH er andelen af lønmodtagere, 
der er psykisk overbelastede, steget med 
alarmerende 17 procent fra 2012 til 2017. 
Andelen af muskel-skelet-belastede er 
steget med 15 procent i samme periode. 
Og for syvende år i træk er der anmeldt 
mere end 42.000 arbejdsulykker til Ar-
bejdstilsynet.

indflydelse på traditionelle opgaver 

Undersøgelserne viser også, at det mest 
er i forhold til opsporing og forebyggelse 
af et dårligt arbejdsmiljø, at arbejdsmiljø-

 respekten for arbejdsmiljø-
repræsentanten skal højnes 

Den nye hovedorganisation, FH, har gjort 
2019 til Arbejdsmiljørepræsentant året. 
Målet er at skærpe anerkendelsen af ar-
bejdsmiljørepræsentanternes store dag-
lige indsats for at skabe og fastholde et 
sikkert og sundt arbejdsmiljø. Arbejds-
giveren har ansvaret for et sikkert og 
sundt arbejdsmiljø, men det er ofte ar-
bejdsmiljørepræsentanternes fortjene-
ste, at de daglige opgaver på arbejdsplad-
sen løses, uden at kollegerne kommer til 
skade, bliver fysisk eller psykisk ned-
slidte eller er nødt til at sygemelde sig 
på grund af smerter eller stress. 

Læs mere om Arbejdsmiljørepræsen-
tantåret  på www.fho.dk/arbejdsmil-
joe/amir-2019/

FoRkæmpeRNe FoR ARbeJdsmilJøet 
mANgleR tid og Ny videN 
Det kan være en udfordring at finde tid til at varetage hvervet som 
arbejds miljørepræsentant. Desuden får kun under halvdelen af arbejds
miljørepræsentanterne de faglige opdateringer, som de har krav på. 

A F  i N g e  g l e e R U p  /  F oto :  e m m A  l Ay c o c k

repræsentanterne har størst indflydelse. 
Det kniber mere med at få lov at lave re-
elle ændringer af arbejdsmiljøet. 

For eksempel oplever 70 procent af ar-
bejdsmiljørepræsentanterne, at de har 
indflydelse på forebyggelse af problemer 
i arbejdsmiljøet. Mens det kun er 61 pro-
cent, der oplever, at de har reel indflydelse 
på, hvordan arbejdsmiljøproblemer løses, 
når de er opstået. 

I forhold til den lovpligtige arbejds-
pladsvurdering – APV – som skal foreta-
ges hvert tredje år, oplever 69 procent, at 
de har indflydelse på at udforme AVP’en. 
71 procent bliver inddraget i at løse de pro-
blemstillinger, der er opstået. 
Når der er større forandringer på ar-
bejdspladsen, oplever kun 13 procent af 
arbejdsmiljørepræsentanterne, at de er 
blevet inddraget i processen. •

I begyndelsen af januar var 1.500 arbejdsmiljørepræsentanter samlet for at markere 
starten på Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019. De fik ny viden og mulighed for at danne 
nye lokale netværk på tværs af fag.
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Forlaget Synope

ISBN 978-87-91909-22-1

MIDTVEJS TIL DANSK – trin for trin

En grundbog til undervisningen i dansk på midtvejs niveau.
 
Bogen er primært beregnet for sprogskolernes DU3 modul 3 eller tilsvarende forløb og er en  
efterfølger til de populære grundbøger: ’På vej til dansk’ og  ’Videre mod dansk’.

Bogen opfylder ministeriets mål for modulet og placerer sig i forhold til ’Den Fælles Europæiske 
Referenceramme for Sprog’ midtvejs mellem Waystage (A2) og Treshold (B1).

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

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

Supplerende materialer:

Lydfiler: Bogens tekster er indtalt med henblik på selvstændig træning af udtale og lytteforståelse. 
Lydfilerne hentes frit på: www.synope.dk.

Projektorsider og repetitionskort: I tilknytning til bogens kapitler tilbydes supplerende  
projektorsider og repetitionskort. Disse giver mulighed for andre måder at arbejde med stoffet 
på og hentes frit på forlagets website.

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

   Mayanna J. Riis

108734_cover_midtvejs til dansk_.indd   1 18/05/18   09:56

BEGYNDERSYSTEMER

DU2:
Vi taler dansk 1
Vi taler dansk 2
Vi taler dansk 3

DU3:
På vej til dansk – trin for trin
Videre mod dansk – trin for trin
Midtvejs til dansk – trin for trin

DANSK UDTALE

BREVE/SKRIFTLIG 
FREMSTILLING

DANSK  
TALESPROG

Alle bøger er velegnede ved klasseundervis-
ning, differentieret undervisning, selvstændigt 
arbejde, par- eller gruppearbejde.

Læs mere på www.synope.dk
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UddAnnelsesforbUndet blev UndfAn-

get, da tre lærerforbund tilbage i 2009 
blev gift sammen til ét.

Og det var et ægteskab, som gav og gi-
ver god mening ifølge arbejdsmarkeds-
forsker ved Aalborg Universitet Laust 
Høgedahl. Men Uddannelsesforbundet 
stod allerede som spæd over for en barsk 
virkelighed. 

- Forbundet blev født ind i en vanskelig 
tid, hvor vi gik fra en buldrende højkon-
junktur i starten af 00’erne til en brat op-
bremsning med finanskrisen i 2008 og en 
helt anden politisk dagsorden i kølvandet 
på finanskrisen, forklarer Laust Høgedahl.

Dermed måtte Uddannelsesforbundet 
ifølge arbejdsmarkedsforskeren træde 

ForbUndet 
der bleV Født 
i krisetider
Uddannelsesforbundet fylder ti år. Men forbundets fødselsdato har 
betydet, at det har måttet springe barndommen og teenageårene 
over og i stedet blive voksen med det samme.

A F  A N d R e A s  A N to N i  lU N d 

i l l U s t R At i o N  J U l i e  F l A N s m o s e

F oto :  c o l o U R b o x  m . F l .

v o x p o p p e R  d o R t h e  p l e c h i N g e R

teMa: UddannelsesForbUndet 10 år

de 10 største  
begivenheder 
på 10 år

2010 2013

Forberedelseskurserne fik de-
res eget kapitel i fritidsloven 
med udbud af folkeskolens 9.-
10. klassefag som enkeltfag for 
voksne. Undervisningen blev i 
princippet åben for alle. 

Lærernes arbejdstidsaftale bliver fjer-
net ved et lovindgreb oven på lockout-
en af lærerne i forbindelse med over-
enskomstforhandlingerne med de of-
fentlige arbejdsgivere.

kilde: UddANNelsesFoRbUNdet

sine første skridt med en defensiv dags-
orden, hvor det handlede om at parere 
nedskæring efter nedskæring fra poli-
tisk side.

et barn af et ægteskab mellem tre

Fødselsdatoen for Uddannelsesforbun-
det skulle vise sig at være godt timet, ly-
der det fra forbundets første – og stadig 
siddende – formand, Hanne Pontoppidan. 
Hun var allerede forud for ægteskabet 
formand for et af de tre giftemodne for-
bund, LVU. Det vil sige, at LVU havde væ-
ret giftemoden i længst tid. Forlovelsen 
med DTL og DPL kom i løbet af 00’erne. 

For LVU havde det allerede længe 
forud for vielsen været et mål at samle 

Uddannelsesbladet 01 / 2019 9
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”de Fedeste ideeR FåR 
mAN i bRUseReN – ikke i et 
FoRbeRedelses lokAle”
AMUlærer Hansgert Hesselbjerg 
Kristensen, Learnmark Horsens
Det vigtigste, der er sket inden 
for mit område, er…
… at vi har fået smadret et ordent-
ligt arbejdsmiljø med lov 409 – el-
ler den måde, nogle skoler tolker og 
administrerer loven på. På min tid-
ligere arbejdsplads skulle vi gøre 
rede for samtlige minutter og for-
svare, hvad vi brugte tiden på ud-
over lektionerne. Det er jo ødelæg-
gende for almindelig god undervis-
ningskultur. På mit nuværende ar-
bejde bliver man ansat til at under-
vise et vist antal lektioner om året, 
og så blander de sig ikke i, hvad man 
laver, hvornår. Den tillid gør, at man 

har lyst og overskud til at udføre et 
bedre arbejde.

Hvis jeg må ønske, hvad der skal 
ske på mit område…
… er det, at vi igen får en arbejdstids-
aftale, der siger, at hvis man passer 
sin undervisning, har man sin løn 
hjemme. Og så er det ligegyldigt, 
hvor man forbereder sig. Den fedeste 
idé til efteruddannelsesområdet fik 
jeg, da jeg stod under bruseren der-
hjemme klokken 6.30. Ofte får man 
mere på plads i hjernen på cyklen el-
ler turen med hunden, end man gør 
i et forberedelseslokale på skolen.

alle lærerorganisationer inden for voksen- 
og ungdomsuddannelserne i en faglig orga-
nisation.

Det var det, fordi det overordnet var det 
samme mål, som de faglige organisationer 
havde: At de unge fik gode uddannelser, og 
der var ordentlige arbejdsvilkår for lærerne.

- Derfor var det rigtig vigtigt, at vi gik sam-
men. Og det var rigtig vigtigt, at vi gik sam-
men på det tidspunkt, så vi fik sat et fælles mål 
for, hvad vi ville, før besparelserne på uddan-
nelserne for alvor tog fart. Siden 2009 er der 
i eskalerende grad blevet tænkt i besparelser 
og effektiviseringer af uddannelsessektoren, 
forklarer Hanne Pontoppidan. 

tvunget til at blive voksen tidligt

Spørger man forbundsformanden, har Uddan-
nelsesforbundet både lært at kravle og gå – ja, 
sågar at løbe. Forbundet er altså trods sin unge 
alder hverken barn eller teenager. Forbundet 
blev fra første dag tvunget til at være voksent.

- Jeg har altid syntes, at vi har haft et kom-
petent forbund, som har kunnet det, det skal 
kunne. Kravene til specialviden på alle mu-
lige områder inden for uddannelsessektoren 
er vokset markant de seneste år. Og der har 
vi fulgt med. Men der bliver mere og mere 
travlt. Og det er bekymrende, slår forbunds-
formanden fast. 

teMa: UddannelsesForbUndet 10 år

2015 2015 2015 2016

Omprioriteringsbi-
draget bliver vedta-
get – alle uddannel-
sesområder skal fin-
de besparelser på to 
procent hvert år.

Uddannelsesforbun-
det tegner overens-
komst med UCplus – 
den første af en stri-
be overenskomster 
med private udby-
dere af sprogcentre.

Overenskomstforhand-
lingerne med staten ender 
blandt andet med lønstig-
ninger, men uden en over-
enskomst for lærerens ar-
bejdstid og med et såkaldt 
privatlønsværn.

Ydelsen for ele-
verne på produk-
tionsskolerne bli-
ver halveret.

Det er ifølge hende bekymrende, fordi det er en afspej-
ling af, at forbundets medlemmer – lærerne og vejlederne 
– skal løbe meget stærkere nu, end de skulle for ti år siden. 

Med finanskrisen på mange måder lagt bag os kan 
man håbe, at der blot er tale om en sprint for såvel for-
bund som medlemmer. Tiden vil vise, om det i virkelig-
heden bliver en maraton. •

2014

Erhvervsskolerefor-
men bliver vedtaget 
– med blandt andet 
adgangskrav og fle-
re undervisningsti-
mer til følge.
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løb hUrtIgere på mindre fedt at tære af. Det har væ-
ret det gennemgående tema i dansk uddannelsespolitik 
de seneste år. Uanset om det har været Tina Nedergaard 
(V), Christine Antorini (S) eller Merete Riisager (LA), 
der har siddet på posten som undervisningsminister. 

- De fede år er ovre, og hele uddannelsessektoren må 
leve med, at man konstant vil have mere for pengene, 
konstaterer Jacob Fuglsang, der er uddannelsesredak-
tør på dagbladet Politiken.

UddANNelses politik:
10 Magre år
Der skal løbes længere på energi
depoterne. Det har været ordren 
fra politikerne de seneste år. 
Spørgsmålet er, om benene kan følge 
med, og hvor mange kulhydrater og 
fedt, der er tilbage i og på kroppen.
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Den forberedende grunduddan-
nelse (FGU) bliver vedtaget – især 
lærere fra produktionsskolerne 
og VUC, men også lærere fra kom-
bineret ungdomsuddannelse og 
erhvervsgrunduddannelsen skal 
have FGU som ny arbejdsplads.

Overenskomstforhandlingerne med 
de offentlige arbejdsgiver resulterer 
blandt andet i lønløft, nedsættelse af 
en arbejdstidskommission og sikring 
af den betalte spisepause.

Tre erhvervsskoler og et 
AMU-center mener ikke, 
at overenskomstaftalen om 
betalt spisepause gælder for 
dem, hvorfor blandt andet 
Uddannelsesforbundet ind-
leder en faglig voldgiftssag.

Og selv om det efterhånden er blevet til ti magre år, 
ser der ikke ud til at komme mere sul på uddannelses-
området i fremtiden, vurderer han.

- Finanskrisen er blevet brugt som begrundelse for 
at spare, men jeg tror, at besparelserne vil blive ved. 
Filosofien i de ledende politiske lag er, at man ikke vil 
sætte skatten op. Så den eneste måde velfærdsstaten 
kan forbedres på, er ved at kræve mere for de samme 
penge. Det er et grundvilkår, mener Jacob Fuglsang.

selv den skaldede bliver pillet

Det tydeligste eksempel på afmagringspolitikken er 
det såkaldte omprioriteringsbidrag, der betyder, at 
stort set alle uddannelsessteder skal finde besparel-
ser på to procent hvert år. 

- Man tror, at man bare kan skære ned på drif-
ten og samtidig fastholde kvaliteten. Men det vi-
ser sig jo flere steder, at det kan man ikke, påpeger 
 Jacob Fuglsang.
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•	 		Det er kun ti år siden. Men verden så  
alligevel noget anderledes ud. Det var året, 
hvor Barack Obama blev indsat som USA’s 44. 

præsident. Anders Fogh Rasmussen (V) 
blev udnævnt til NATOs generalsekretær. 
Og Lars Løkke Rasmussen (V) overtog 
statsministerposten for første gang.

•	 		I 2009 var det kun et år siden, den 
første smartphone, iPhone 3, blev 
lanceret. Og det var før Uber, Instagram, 

Spotify, Airbnb, Snapchat, 
bitcoins, Tesla og iPad 

fandtes. 

•	 		Finanskrisen, der  
var brudt ud i efteråret 
året før, begyndte for alvor 
at kunne mærkes, og den 
anden bank pakke blev 
bevilget af staten. 

”lov 409 betød,  
At mAN mistede gNisteN”
Faglærer Gert Kejser, erhvervsskolen Tradium
Det vigtigste, der er sket på mit 
område, er…
… at vi gik fra at have forberedelsestid til 
ikke at have det.  Det har sænket kreati-
viteten. Lige pludselig skulle man over-
våges i alt. Førhen arbejdede man, fordi 
det var sjovt, og måske arbejdede man 
også for meget, men man fik glæde ud af 
det. Lov 409 betød, at man mistede gni-
sten til at lægge det ekstra i sit arbejde

Hvis jeg må ønske, hvad der skal ske 
på mit område…
… er det, at vi får nogle flere aftaler på 
plads. De breder sig heldigvis også, fordi 
vores tillidsmænd laver et stort arbejde 
for det. Der burde også gøres noget ved 
undervisningspresset. Man sætter pro-
fitten over pædagogikken. Vi skal spa-
re hele tiden og får ikke den nødvendi-
ge forberedelsestid. I nogle tilfælde skal 
man undervise 36 lektioner om ugen. Det 
hører ingen steder hjemme, hvis man vil 
have kvalitet – eller hvis der skal være tid 
til at tænke sjove tanker.  
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”FøRst kom 
lockoUteN  
– NU kommeR 
FgU”
AVUlærer Helle 
Elisabeth Dyrby 
Andersen, HF  
& VUC Fyn i 
Odense
Det vigtigste, der er sket på mit 
område, er…
... lockouten i 2013. Her blev vores ar-
bejdsforhold ændret voldsomt. Men 
det var en fin oplevelse, at vi holdt 
sammen og kæmpede – som vi også 
gjorde ved OK18. Så kom FGU, hvor 
nogle af os blev overdraget. Det var 
og er en sej omgang. Hvorfor skal det 
ske, før nogen rigtig ved, hvor man 
skal hen, og hvad man skal lave? Der 
er jo endnu ingen i den anden ende til 
at tage imod os. På vores skole er det 
gået hårdt ud over de ældre medarbej-
dere, som er virksomhedsoverdraget, 
selv om vi kun har et eller to år tilba-
ge på arbejdsmarkedet. Vi når kun lige 
at være med i kaos. Det er utroligt, at 
man ikke har sat en øvre grænse al-
dersmæssigt. 

Hvis jeg må ønske, hvad der skal 
ske på mit område…
… er det, at vi kan få lov at holde fast i 
den løn og de betingelser på FGU’en, 
som vi har haft på VUC. Men jeg skal 
da ikke klage, hvis de blev bedre! Og 
så håber jeg, der på sigt kommer lidt 
samling på os og råd til at få skabt et 
ordentligt sted, hvor alle vi spredte 
FGU-lærere kan samles. 

”bRUg FoR RUm til At Følge 
med – FoR det gåR stæRkt”
Underviser Anette Ristorp Ohlsen, Københavns 
Erhvervs akademi 
Det vigtigste, der er sket inden for mit 
område, er…
… fremdriftsreformen. Jeg har været i det 
her game i næsten 20 år, og i løbet af de sid-
ste 10 år har vi fået flere studerende, som 
ikke er helt så uddannelsesparate som før-
hen. Der er en stor aldersspredning. Det 
spænder over unge, der kommer direkte 
fra gymnasiet, til ældre, der har været ude i 
erhvervslivet og er blevet forældre. Det gi-
ver nogle pædagogiske udfordringer. Om-

vendt har det betydet, at jeg som undervi-
ser har udviklet mig meget pædagogisk.

Hvis jeg må ønske, hvad der skal ske 
på mit område…
… er det dog svært at få øje på ting, der bør 
ændres. Udviklingen kan jo ikke stoppes. 
Og jeg er i virkeligheden meget tilfreds 
med forandringer og har en arbejdsplads, 
som giver mig enormt meget rum til at 
følge med. For det går stærkt. 

Selv om der har været vækst i den dan-
ske økonomi siden finanskrisen, er bespa-
relserne på driften af uddannelserne fort-
sat, påpeger formand for Danske Profes-
sionshøjskoler  Stefan Hermann. 

Omprioriteringsbidraget blev således 
først vedtaget i 2016. Der er dog enkelte 
uddannelsesområder, der er gået fri. Det 
gælder erhvervsuddannelserne, som med 
sidste års finanslov slap helt for ompri-
oriteringsbidraget, og den nye forbere-
dende grunduddannelse (FGU). Stefan 
Hermann var formand for en ekspert-
gruppe, der skulle komme med oplæg om 
FGU til politikerne.

- På uddannelsesområdet bliver selv 
den skaldede pillet lige så meget som den 
kornfede. Især den nuværende regering 
mener, at der kan spares. Så er der – af-
hængigt af de politiske styrkeforhold – 
en stedvis forståelse af, at der skal penge 
til at skabe udvikling, pointerer Stefan 
Hermann.

Men når politikerne igennem snart et 
årti har krævet, at der skal løbes hurtigere 
og længere, glemmer de, at man ikke kan 
løbe nogen vegne på tomme energidepo-
ter, mener Uddannelsesforbundets for-
mand, Hanne Pontoppidan. 

- Og det er der, vi er, påpeger hun. 

Hånden der har ført kniven

Hvis finanskrisen var anledningen til 
at skære uddannelserne ind til benet, 
så er Finansministeriet hånden, der 
har ført kniven.

Historisk set har magten ellers ligget 
ude i ressortministerierne. Finansmi-
nisteriet havde blot vetoret. I dag er der 
imidlertid ikke megen politik, der bli-
ver forhandlet, uden at Finansministe-
riet sidder med som helt central spiller. 

- Finansministeriet er blevet en 
uhyre central spiller, og der er en tænk-
ning i, at alt kan sættes i regneark. Men 
det er vanskeligt at sætte job, der hand-
ler om relationer, i regneark, pointerer 
Hanne Pontoppidan.

- Samtidig med at man politisk i sti-
gende grad har talt om differentieret un-
dervisning og behovet for, at den enkelte 
elev bliver så dygtig som muligt, har man 
skåret skolernes økonomi så meget, at 
lærerne ikke har mulighed for at forbe-
rede differentieret undervisning. Det er 
derfor, vi ser så mange lærere, som en-
ten forlader faget, går ned med stress 
eller sidder for nedrullede gardiner og 
forbereder sig i fritiden for at kompen-
sere. Det er fuldstændigt uacceptabelt, 
fastslår forbundsformanden. •
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teknIsk pædAgogIk. Det kalder professor ved 
Danmarks Pædagogiske Universitet Per Fibæk 
Laursen, den optimisme omkring og tro på, at 
undervisningen kan rationaliseres og effektivi-
seres med målbeskrivelser, tests, evalueringer 
og brug af it.

- Man har tænkt, at man kan forbedre under-
visning og sikre højere fagligt udbytte. Nogle har 
set det som lidt af et vidundermiddel, forklarer Per 
Fibæk Laursen.

Måling og vejning er blevet acceptabelt

Skal Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør på 
Politiken, sætte en overskrift på de seneste ti års 
pædagogik, er den, at der kræves mere af elever og 
kursister, og at det er blevet langt mere acceptabelt 
at sætte tal på det, eleverne skal kunne.

- Drømmen om at sætte mål, karakter og tal på 
undervisningen er blevet mere markant. Nogle af 
de diskussioner vi i dag har omkring karakterer 
og tal, ville man ikke have drømt om at have for 

pædAgogik:  
troen på tal 
og test  
Har toppet
Den blinde tro på, at undervisningen 
kan forbedres ved at måle og veje alt, har 
domineret de seneste ti års pædagogiske 
tilgang. Men den ser ud til at have toppet,  
og nu svinger pendulet en anden vej.

teMa: UddannelsesForbUndet 10 år

A F  A N d R e A s  A N to N i  lU N d  

 i l lU s t R At i o N :  J U l i e  F l A N s m o s e

ti år siden. Jeg vil for eksempel have forsvoret, at der 
skalle komme adgangskrav for blandt andet erhvervs-
uddannelserne, forklarer Jacob Fuglsang.

At vi lever i en tid, hvor ønsket om at dokumentere 
og evaluere er blevet større, kan Per B. Christensen, 
der blandt andet er formand for Lærerkommissionen 
og tidligere formand for Børne- og Kulturchefforenin-
gen, nikke genkendende til. 

- Det er på mange måder fornuftigt nok. Man skal 
bare passe på, at det ikke tager overhånd, og at man 
begynder at måle på ting, som egentlig er sekundære. 
Det vigtigste er, at de unge lærer noget og trives på de-
res uddannelser, advarer Per B. Christensen.

pendulet svinger væk fra talfikseringen

Den tekniske pædagogik toppede ifølge Per Fibæk 
Laursen i den første del af Uddannelsesforbundets 
nu tiårige levetid.

- I de senere år er der kommet større skepsis over for, 
om hele den der tekniske pædagogik nu også har kun-
net holde, hvad den lovede. Der er en mere ydmyg hold-
ning til, hvorvidt undervisning kan rationaliseres og 
effektiviseres, lyder analysen fra Per Fibæk Laursen.

At der er kommet større interesse for et begreb 
som dannelse, er ifølge ham et af tegnene på den ud-
vikling. Han hæfter sig samtidig ved, at der de sene-
ste par år ikke er kommet lige så mange nye effekti-
viseringstiltag fra politisk side som tidligere – selv 
om der omvendt ikke er mange af dem, som tidligere 
er blevet vedtaget, der er blevet rullet tilbage ingen. 

Jacob Fuglsang er enig i Per Fibæk Laursens vur-
dering af, at den tekniske pædagogik har toppet.

- Udviklingen på uddannelsesområdet er tit lidt 
penduldrevet herhjemme. Vi går fra en yderlighed til 
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en anden og glemmer tit midterpositionen, me-
ner Jacob Fuglsang.

Han tror, at pendulet for talfikseringen har 
været så langt ude, som det kan komme. 

- Nogle vil sige, at skruen har fået et 
vrid, så den er knækket over. Ser man 
for eksempel på karakterområdet, så 
er undervisningsminister Merete Ri-
isager (LA) stadig meget begejstret for 
det. Men signalerne fra en anden me-
get markant minister – uddannelses- og 
forskningsminister Tommy Ahlers (V) – 
er omvendt, at karaktererne skal tælle min-
dre, eksemplificerer Jacob Fuglsang. 

sværere at være tro mod principper

Det er dog ikke kun kravene til eleverne, der 
er steget. Også underviserne er ofre for en til 
tider nærmest blind tro på, at undervisning 
kan effektiviseres og rationaliseres, mener 
formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne 
Pontoppidan.

- Det groteske er, at man de seneste ti år har 
gjort den enkelte lærer fagligt dygtigere, men 
at man som system ikke udnytter de mulighe-
der, der ligger i det, forklarer hun.

Tværtimod er det ifølge forbundsforman-
den blevet sværere at være tro mod sine pæ-
dagogiske principper som lærer. 

- Klasserne er blevet større. Man spænder 
over flere forskellige niveauer, når man under-
viser. Og læreren skal klare mange flere ting 
på meget kortere tid. Det gør det svært at være 
tro mod sin faglighed. Det gør det svært at ba-
sere sin undervisning på overvejelser og forbe-
redelser, der er tilpasset den enkelte elev, pro-
blematiserer forbundsformanden. 

Ifølge Jacob Fuglsang er der to grupper, som 
præger det politiske syn på, hvad god pæda-
gogik er. Den ene kalder han fagstrammerne. 
Den anden betegner han som en progressive.

- Nogle gange er det den ene gruppe, der fører 
ordet. Nogle gange den anden. Fagstrammerne 
har ført ordet i lang tid, mener Jacob Fuglsang.

I hvilken retning pendulet nu kommer til at 
pege, tør han dog ikke at give et bud på. •

 
vende
 pUnkter 
på         åR 

Målstyringen har toppet

UddAnnelsesInstItUtIonerne er gået frA at være ram-
mestyrede til at være taxameter- og kontraktstyrede. Man 
måler på nogle bestemte parameter, såsom frafald og af-
gangskarakterer. 

I de første år af Uddannelsesforbundets levetid kom der 
mange nye styringstiltag på skolerne. Blandt andet ledelses-
kommissionen er imidlertid udtryk for, at der kommer mere fo-
kus på faglig og pædagogisk ledelse af institutionerne igen. Po-
litikerne anerkender, at man ikke alene kan styre på bestemte 
parametre, men at man også skal have fokus på, hvordan man 
fremmer god faglig ledelse af uddannelsesinstitutionerne. 

Skoler fusionerer stadig 

de seneste tI år er fusionerne af skoler fortsat – ikke mindst 
af erhvervsskoler. 

Det kan der være både faglige og økonomiske gevinster ved. 
Men en udfordring kan være, at institutionerne bliver så store, 
at det ikke længere er et trygt miljø for elever og kursister. 

teMa: UddannelsesForbUndet 10 år
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Kilder: Per B. Christensen, formand for Lærerkommissionen, 
Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskoler, og Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet

VUC får ny målgruppe

dA vUc’erne opstod tIlbAge I 70’erne, var det som 
enkeltfagskurser for voksne og i høj grad ufaglærte. 
Det har ændret sig de senere år. Nu er det dem under  
30 år, som er blevet målgruppen.

VUC er på det seneste kommet under et dobbelt pres. 
Institutionen står til at miste de under 25-årige til den 
forberedende grunduddannelse (FGU). Samtidig er 
VUC presset af reformen på erhvervsskoleområdet, 
der kan føre til, at der bliver et større udbud af alment 
kvalificerende aktiviteter på erhvervsuddannelserne.

Folkeoplysningen er under pres
fordI UddAnnelsesnIveAUet i samfundet generelt er steget, og 
fordi der er kommet mange konkurrerende undervisningstilbud, er 
den traditionelle folkeoplysningsaktivitet i AOF, LOF og FOF under 
pres. Det er en udvikling, som har taget yderligere fart de seneste ti år. 

Noget lignende gør sig gældende for daghøjskolerne, som nærmest 
er blevet decimeret de seneste 10-15 år. 

Færre vælger en erhvervsuddannelse

for tI år siden var målet, at 95 procent af en ungdomsårgang 
skulle tage en ungdomsuddannelse, og at 30 procent skulle 
tage en erhvervsuddannelse i 2025. De mål har blandt andet 
en reform i 2014 skulle understøtte. 

Men på trods af de politiske indsatser på området er ud-
viklingen gået den anden vej – færre vælger en erhvervsud-
dannelse, og det gælder både voksne og unge. 

En helt ny uddannelse skabes

vedvArende polItIsk opmærksomhed om-
kring de unge, der har svært ved at bide sig fast 
i arbejdsmarkedet eller få sig en uddannelse, 
kulminerer i, at politikerne vedtager den for-
beredende grunduddannelse (FGU). 

Vejledningen koordineres

I 2003 kom der en vejledningsreform, som var et forsøg på at 
samordne og professionalisere vejledningsindsatsen. 

Med oprettelsen af den forberedende grunduddannelse 
(FGU) forsøger politikerne at samordne vejledningen endnu 
mere ved at koordinere hele rådgivningsindsatsen af de unge i 
overgangen mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne. 

Sprogcentre får ny rolle i integration

kUrsen over for flygtninge og indvandrere er blevet 
strammere de seneste ti år, og som følge heraf afsættes 
der færre penge til undervisningen af dem. 

Tidligere ansås danskkundskaber som forudsætningen 
for, at flygtninge og indvandrere kunne komme ind på ar-
bejdsmarkedet. I dag er opfattelsen, at kommer de ind på 
arbejdsmarkedet, vil de lære dansk der. 

Færre tager  
AMU-kurser 
selv om ArbejdsmArkeds-

UddAnnelserne (AMU) ud-
bydes flere steder end tidli-
gere, er der færre, der efter-
uddanner sig på AMU. 

Der skal samarbejdes på tværs
frA polItIsk sIde er der en forventning om, at 
der foregår et stærkere tværprofessionelt sam-
arbejde inden for uddannelsesområdet. Det kan 
for eksempel være mellem vejledere og lærere. El-
ler det kan være mellem erhvervsskolelærere og 
grundskolelærere. 
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”deN 
pRoFessioNelle 
veJledNiNg skAl 
bevARes”
Vejleder Palle Bek Høilund, 
UUAalborg
Det vigtigste, der er sket på mit område, er…
… at der kom fokus på vejledningen som profession med 
UU-centrene og Ungdommens Uddannelsesvejledning. 
Man anerkendte, at det er vigtigt med samlet viden og er-
faring på vejledningsområdet. Med UU-vejledningen sam-
lede man vejledningen af elever fra 6. klasse og op til 25-års 
alderen, som tidligere var meget spredt. Men fra august i år 
bliver det kommunalbestyrelsens ansvar at stå for vejled-
ningen i form af Den kommunale ungeindsats, og det kan jo 
have en væsentlig konsekvens for vejledningen.

Hvis jeg må ønske, hvad der skal ske på mit område…
… er det, at UU-vejledningen bliver fastholdt i de nye kom-
munale ungeindsatser. Vi er meget bredt funderet med stor 
viden om uddannelse og beskæftigelse og har meget stor 
erfaring i arbejdet med og om de unge. Vi ved ikke endnu, 
hvad det kommer til at betyde her i Aalborg Kommune, 
men jeg vælger dog at tro på, at der stadig er brug for den 
professionelle vejledning, som vi står for.

”FoRbeRedelseN  
til UNdeRvisNiNgeN 
skAl pRioRiteRes 
høJeRe”
Ungdomsskolelærer Hanne 
Aamand, Byhøjskolen i København
Det vigtigste, der er sket 
på mit område, er…
… lockouten. Den var skelsæt-
tende for lærerjobbet, for ef-
ter den blev det anderledes 
at være lærer – i hvert fald 
hos os. Både på den dårlige og 
gode måde. Den dårlige var, at 
vi ikke mere blev selvbestem-
mende over vores forberedel-
sestid og fik tilstedeværelses-
pligt. Den er blevet løsnet lidt 
op nu, fordi vi har fået en ord-
ning med flextid og fixtid. Og 
det fungerer fint. Den gode 
var, at vi skulle normaliseres. 
Nu har jeg fået et kontor og en 
computer. Det er en stor luk-
sus. Før havde jeg både prin-
ter og computer, som jeg selv 
betalte, derhjemme og skul-
le slæbe ting frem og tilba-

ge. Jeg synes også, at Uddan-
nelsesforbundet støttede os 
enormt godt under lockout-
en, de var der for os og gjorde 
et stort stykke arbejde. 

Hvis jeg må ønske, hvad 
der skal ske på mit 
område…
… er det, at man prioriterer 
forberedelsen til undervis-
ningen højere. Den bliver lidt 
ligesom ”den klarer du lige 
selv”. Jeg ville ønske, der kom 
mere fokus på, at man ikke kan 
lave ordentlig undervisning, 
hvis man ikke er godt forbe-
redt. I stedet er der mere fo-
kus på, at vi overholder alle 
deadlines med UPV’er, OSO-
udtalelser, effektmålinger og 
lignende. 

”spRogUddANNelseN skAl viNkles  
mod behoveNe på Jobbet”
Lærer og projektleder på sprogområdet, Torben Busk Jensen, 
Sprogskolen Kolding
Det vigtigste, der er sket inden for mit område, er…
… at sproguddannelsen har fået mere praktisk brugsvær-
di i dét, vi nu laver i Kolding. Jeg har været med i 27 år og 
altid ment, at kursisterne fik for lidt ud af undervisningen, 
når det skulle overføres til den praktiske verden. Her har vi 
delt op i en sprogskole og en jobrettet sprogundervisning i 
jobcentret. Vi underviser også i kultur og medborgerskab, 
for et job handler også om at kunne smalltalke og snakke 
med sine kolleger.

Hvis jeg må ønske, hvad der skal ske på mit 
område… 
… er det, at vi får en mere fleksibel danskuddannelse, der i 
højere grad er vinklet på brugsværdien. Danskuddannel-
sen skulle stadig være den stærke basis, men med mere fo-
kus på talesproget. Så kunne de sproglige nuancer komme 
senere. Det ville kræve et effektivt system til at samle kur-
sisterne op, når de måske efter nogle år på arbejdsmarke-
det fik brug for at lære de sproglige finesser. 
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forholdet mellem pArterne på statens 
område har aldrig før været så råkoldt, som 
det er i dag. Der er så dyb mistillid mel-
lem de statslige arbejdsgivere og de stats-
ansatte lønmodtagere, at man nærmest 
kan se dampen komme ud af munden på 
dem, når de taler om hinanden.

- Samarbejdet mellem parterne er i 
krise. Det er tydeligt med frokostpausen. 
Blækket er knapt nok blevet tørt, før man 
skændes om, hvad man egentlig har aftalt, 
eksemplificerer arbejdsmarkedsforsker 
ved Aalborg Universitet Laust Høgedahl.

Det er ifølge ham et længere forløb, der 
har ledt op til den isnende stillingskrig. 
Et forløb, der kulminerede med den hi-
storisk skelsættende lærerlockout i for-
bindelse med overenskomstforhandlin-
gerne i 2013. 

Lærerens arbejdstid havde været i po-

litikernes sigtekorn flere gange før. Alle-
rede siden 80’erne. Og med finanskrisen i 
2008 opstod der en anledning til at trykke 
på aftrækkeren. 

- Der var en erkendelse hos politikerne 
af, at hvis man skulle tage opgøret, så 
skulle det være nu. Krisen skabte et vin-
due. Vinduet opstod, fordi finanskrisen 
havde skabt en krisebevidsthed blandt 
lønmodtagerne, gengiver Laust Høgedahl. 

Første slag i en kold krig

Det, der var det særlige med overens-
komstforhandlingerne i 2013, var ifølge 
arbejdsmarkedsforskeren, at politiske mål 
endte med at spille direkte ind på udfaldet 
af en overenskomstforhandling. 

- Regeringen stod med sin højtprofile-
rede folkeskolereform og erhvervsskole-
reform, som den gerne ville have gennem-

oveReNskomsteR:
ForHandlings-
kliMaet er  
sUnket til  
Historisk laVt 
FrysepUnkt
Aldrig før i historien har forholdet mellem 
lønmodtagerne og arbejdsgiverne på statens 
område været så koldt, som det er nu.  

teMa: UddannelsesForbUndet 10 år

A F  A N d R e A s  A N to N i  lU N d  /  i l lU s t R At i o N :  J U l i e  F l A N s m o s e
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ført. Det kunne kun lade sig gøre, hvis man fik ændret på 
lærerens arbejdstidsaftale for at kunne finansiere refor-
merne, der i udgangspunktet var underfinansieret, for-
klarer Laust Høgedahl.

Her skulle baggrunden for lærerlockouten i 2013, som 
også ramte Uddannelsesforbundets medlemmer, findes. 
Lockouten blev stoppet af et regeringsindgreb, som fulgte 
arbejdsgivernes krav. Og dermed blev der skaffet finan-
siering til de politisk højt prioriterede reformer.

Overenskomstforhandlingerne i 2015 blev også rela-
tivt dramatiske. I forhandlingernes ellevte time smed ar-
bejdsgiversiden nemlig et krav om et privatlønsværn på 
bordet som betingelse for, at man ville gå med til de an-
dre aftaler. Privatlønsværnet betød forenklet sagt, at de 
offentlige ansattes løn ikke kunne stige mere end de pri-
vatansattes, mens de offentlige lønninger omvendt gerne 
måtte sakke bagud.

- Det var en torn i øjet på rigtigt mange og var med til 
at lede op til, at vi så fagbevægelsen stå skulder ved skul-
der ved overenskomstforhandlingerne i 2018, fortæller 
Laust Høgedahl. 

Fagbevægelsens sammenhold i 2018 var ifølge ham 
en direkte konsekvens af den adfærd, der havde været 

”stAdig RUdeR  
koNges tid ReNt 
oveReNskomst-
mæssigt”
Aftenskolelærer og yogalærer 
Christina ScheelWhite, 
Kursusringen
Det vigtigste, der er sket inden for mit område, er…
… at der ikke er sket særligt meget. Det er stadig totalt Ru-
der Konges tid rent overenskomstmæssigt. Jeg blev ansat 
som yogalærer for 14 år siden og cyklede rundt fra arbejds-
sted til arbejdssted med korte pauser imellem. Man vid-
ste først 14 dage før, hvad man skulle lave. Så jeg gik hur-
tigt ned med stress. Jeg var så heldig, at jeg fik et fleksjob. 
Det var rigtig meget takket være Uddannelsesforbundets 
socialrådgivere. De gik med fuld damp ind i sagen. Nu har 
jeg faste rammer, kun én arbejdsgiver og tre-fire hold om 
ugen. Det hjælper mig rigtig godt.

Hvis jeg må ønske, hvad der skal ske på mit område…
… er det, at vi får en pensionsordning. Jeg ville også øn-
ske, at man fik højere løn som uddannet og med ancienni-
tet. I dag kan du gå direkte ind uden uddannelse og få den 
samme løn som mig.

teMa: UddannelsesForbUndet 10 år
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”opkvAliFiceRiNg 
AF UNdeRviseRe må 
ikke FoRRiNges AF 
UdbUds kARRUsel”
Anna S. Z. Johansson, 
underviser i dansk som andet
sprog på Daghøjskolen for 
indvandrerkvinder
Det vigtigste, der er sket på mit område, er…
… at der har været de endagskurser, som Uddannelsesfor-
bundet arrangerer, a la It for ordblinde, FVU-konferen-
cer og lignende.

Hvis jeg må ønske, hvad der skal ske på mit område…
… er det, at Uddannelsesforbundet vil kæmpe for, at opkva-
lificeringen af undervisere i Dansk som andetsprog ikke 
bliver forringet i hele denne karrusel af udbud på området. 

”FgU-eleveRNe må 
ikke pRoppes i FoR 
FAste RAmmeR”
Lærer Jane Rosenkilde, 
KUU’en, Klemmenstrupgård 
produktionsskole
Det vigtigste, der er sket på mit område, er…
… at den kombinerede ungdomsuddannelse, KUU’en, blev 
lavet. Jeg har et håb om, at vi kan bruge nogle af de gode 
erfaringer derfra til den nye FGU. Jeg tænker, at det med 
at have været med til at løbe en ny uddannelse i gang da er 
en god ting at have med, når vi skal lave FGU’en. Det, som 
KUU’en og produktionsskolen er bygget på, er en praktisk 
tilgang til at lære nogle ting, og så bliver det understøttet af 
noget teori. Det, kan vi jo se, er godt for de unge.

Hvis jeg må ønske, hvad der skal ske på mit område…
… er det, at FGU’en bliver god. Den her gruppe af unge har 
bestemt ikke brug for, at vi mislykkes. Så jeg håber, at alle 
sejl er sat til for at hjælpe dem, og at man holder sig for øje, 
at deres trivsel er vejen til succes. Mit håb er, at FGU’en 
bliver så fleksibel, at den kan tilpasses den enkelte. Vi kan 
ikke putte en alt for fast ramme ned over de her unge, som er 
så forskellige og kommer med så forskellige problematik-
ker. De har prøvet alt for mange rammer, der ikke passede. 

fra de offentlige arbejdsgivere siden overenskomstfor-
handlingerne i 2013.

privatisering af uddannelser

Selv om slagene ved overenskomstforhandlingerne med 
staten, regionerne og kommunerne har påkaldt sig langt 
størst opmærksomhed de senere år, er der også blevet åbnet 
en anden front for Uddannelsesforbundets medlemmer.

- Uddannelsesforbundet har som udgangspunkt været 
en faglig organisation, som har haft sit største arbejde i 
den offentlige sektor. Og den offentlige sektor er 100 pro-
cent overenskomstdækket – der er styr på tingene, for-
klarer Laust Høgedahl.

Men der er nogle områder, hvor der har fundet en priva-
tisering sted. Det gælder for eksempel sprogcentrene, som 
kommunerne i stigende grad har valgt at udlicitere drif-
ten af, og dele af Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) 
og den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse STU. 

- Det betyder, at Uddannelsesforbundet har skullet 
tage ud og tegne overenskomster med de virksomheder, 
som driver uddannelsesstederne. Det gør man typisk ved 
at bede dem om at indgå en overenskomst. Vil de ikke det, 
kan man trække konfliktvåbnet, som består af strejke og 
blokade, forklarer Laust Høgedahl.

Modsat offentlige arbejdspladser bliver de private nem-
lig ikke automatisk overenskomstdækket. 

- Derfor har Uddannelsesforbundet måttet tage ud og 
slås på nye slagmarker. Det er nok en udfordring, som vi 
kan forvente, vil fortsætte i fremtiden. Vil man have en 
høj overenskomstdækning på det private arbejdsmarked, 
kræver det, at man er villig til at konflikte sig til det. Man 
kan godt forvente, at der kan komme en periode, hvor der 
skal bruges mere krudt på de private overenskomster, spår 
arbejdsmarkedsforskeren. •

””Samarbejdet mellem 
parterne er i krise. Det er 
tydeligt med frokostpausen. 
Blækket er knapt nok blevet 
tørt, før man skændes om, 
hvad man egentlig har aftalt.
ARbeJdsmARkedsFoRskeR  
lAUst høgedAhl
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SUDOKU SVÆR

Selv om de fleste kommende ledere og medarbejdere på FGU er fundet, så bliver der 
travlhed for at få de nye FGU-institutioner klar til åbningen i august. For eksempel står det 

ikke klart for alle, hvad der præcist skal undervises i og hvordan.



HVOR  
GODT ER  
DU FORSIKRET, 
HVIS DU MISTER 
JOBBET?

Tegn FTFa Lønsikring i dag og få de første 
seks måneder til halv pris.

 
Få mere at vide om FTFa Lønsikring.  
Sms Lønsikring til 1980, så ringer vi dig op.  
Eller ring direkte til os på 70 13 13 00. 

Læs mere på ftfa.dk/loensikring 

Med en lønsikring er du garanteret et beløb  
oven i dagpengene, hvis du bliver ledig. 
Du kan være lønsikret og få dækning, helt til 
du fylder 65 år.
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20. og 21. marts 
Unge på kanten  
- hvordan lykkes du, så de kommer med? 
 
En konference for dig med interesse i de udfordrende 
barrierer og vanskeligheder, der gør det til en særlig 
opgave at få de unge på kanten med i fællesskabet. På 
konferencen præsenteres du for relevant viden, metoder 
og redskaber, som du kan tage med hjem og omsætte i 
dit eget arbejde. 
 
For:  Undervisere, formidlere, vejledere og ledere  
 og andre med interesse heri. 
Tid og sted:  Kl. 08.30 til den efterfølgende dag kl. 15.30 
 Odense Congress Center 
 Ørbækvej 150, 5220 Odense Sø 
Kontakt:  Tine Mai Petersen,  
 tmp@uddannelsesforbundet.dk 
Pris: 4.000 kroner 
 

Tilmelding:  SENEST 17. februar 

09. maj 
Temadag: Ordblindekursister med dansk som  
andetsprog (en gentagelse af temadagen fra oktober) 
 
Har du som sprogunderviser udfordringer med tilrettelæggelse  
af undervisning for ordblinde kursister med dansk som andet- 
sprog? Så deltag i denne temadag. 
 
For:  Sprogundervisere 
Tid og sted:  Kl. 09.30-15.30 i Uddannelsesforbundet
 Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K 
Kontakt:  Pernille Nihøj, pni@uddannelsesforbundet.dk 
Pris: Medlemmer: 1.200 kroner
 Ikke-medlemmer: 1.500 kroner 
 
Tilmelding: SENEST 29. marts

04.-05. april  
Diagnose, identitet og ungdomsuddannelse  
Det andet af tre moduler, som kan tages uafhængigt af hinanden 
 
På dette kursus arbejder vi med at forstå og understøtte   
identitetsudviklingen hos unge med diagnose.. Den unge vil  
lettere kunne arbejde med sig selv og sin uddannelse, hvis der  
er mulighed for at få den rigtige guidning fra lærerne. 
 
For:  Alle 
Tid og sted:  Kl. 10.00 til den efterfølgende dag kl. 13.00  
 Comwell Klarskovgaard 
 Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør 
Kontakt:  Tine Mai Petersen
 tmp@uddannelsesforbundet.dk 
Pris: Senest den 3. februar • særpris 3.700 kroner
 Senest den 3. marts • pris 4.500 kroner
 Inkl. forplejning og overnatning i enkeltværelse 
 
Tilmelding:  SENEST 03. marts

09. april
Temadag: Brug af smartphone/tablet i OBU 
 
Er du ordblindeunderviser, og mangler du teknisk overblik og  
ideer til at undervise dine kursister i brugen af smartphone/tab-
let som støtte til deres læsning og skrivning? 
 
For: Ordblindeundervisere 
Tid og sted:  Kl. 09.30-15.30 i Uddannelsesforbundet 
 Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K 
Kontakt:  Pernille Nihøj, pni@uddannelsesforbundet.dk 
Pris: Medlemmer: 1.200 kroner
 Ikke-medlemmer: 1.500 kroner
 
Tilmelding:  SENEST 12. marts

Læs mere, og tilmeld dig forbundets møder og konferencer på:  
uddannelsesforbundet.dk/arrangementer

UDPLUK AF   
MØDER OG KONFERENCER
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UDPLUK AF   
MØDER OG KONFERENCER

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

Systimes FGU-pakke indeholder læremidler til:

FOKUS PÅ FGU
Bliv klar til august 2019 med Systimes FGU-pakke

• Matematik
• Dansk
• Dansk som andetsprog
• Engelsk
• Samfundsfag

• Naturfag
• PASE
• Teknologiforståelse
• Identitet og medborgerskab 
• Screeningsværktøj

Få FRI adgang til alle udgivelser 
med Systimes Pluslærer-ordning

Følg med 
i udviklingen 

og læs mere på
  systime.dk
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sprogkUrsister 
kan også Være 
ordblinde
Ordblindhed hos sprogkursister 
er et underbelyst område, og der er 
ikke udviklet nødvendige redskaber. 
Men ordblindeunderviserne 
Bodil Birkelund Pedersen og Inga 
Thomsen har ikke tænkt sig at give 
op. De er i stedet gået i gang med at 
opsnuse kursister og samle viden på 
området. Og du kan hjælpe dem.

A F  d o R t h e  p l e c h i N g e R  /  F oto :  c o l o U R b o x

 bodil og ingas ønskeseddel til området

1.  En solid afdækning af, hvilke dansksproglige 
forudsætninger, der skal være, for at man kan 
forvente en succesfuld undervisning. Kan 
man groft sagt lande i Kastrup Lufthavn og 
gå direkte ind i ordblindeundervisningen?

2.  Mere standardiseret testmateriale til tospro-
gede. Det eneste fælles på området er Den dy-
namiske ordblindetest, som afdækker, hvor 
let deltageren har ved at tilegne sig basale af-
kodningsfærdigheder på et lille, nyt alfabet – 
Dot-testen

3.  Mere undervisningsmateriale til denne mål-
gruppe – for eksempel noget, der tager ud-
gangspunkt i, at kursisterne er voksne, og at 
de kommer fra andre kulturer 

4.  Der skal arbejdes på at udvikle samarbejdet 
mellem sprogskole og VUC. I dag er sprogsko-
len stedet, hvor der ikke er flere tilbud, når 
man er igennem den afsluttende danskud-
dannelsesprøve. Men det ville give rigtig god 
mening med større bevågenhed om ordblind-
hed og ordblindeundervisning her

5.  En afklaring af, hvad det er vigtigt, at kursi-
sterne skal lære. Det kan godt være, at de kan 
læse ord, som er lydrette, men ikke nødven-
digvis nemme at forstå. Et ord som asyl er 
lydret, men betyder noget meget komplekst. 
Så skal man som OBU-underviser være lige-
glad med det: Nu lærer du bare at læse – du 
behøver ikke tænke på, hvad det betyder? 

dre andre lærere til at tage fat på området i stedet for at have be-
røringsangst, siger Bodil Birkelund Pedersen.

Hun er ordblindekoordinator på Vestegnens Sprog- og Kom-
petencecenter, hvor man er i gang med at opruste i forhold til at 
undervise denne ordblinde gruppe blandt danskuddannelses- og 
FVU-kursisterne. Og sammen med konsulent Inga  Thomsen fra 
Køge Handelsskole deltog hun med en workshop om Ordblind-
hed og dansk som andetsprog på den store Ord18-konference i 
december sidste år. Her gav de begge udtryk for, at de savner vi-
den om og værktøjer på området. 

Det er et stærkt underbelyst felt, hvor man ikke ved, hvor 
mange ordblinde, der er tale om, hvordan man med mere stan-
dardiserede og supplerende test på området kan arbejde mere 
sikkert, når kursisternes sproglige forudsætninger på dansk er 
meget ringe, og hvad der derfor virker bedst i undervisningen for 
dem. Det er kort sagt et område med mange ”trials and errors”. 

- Ja, man kan hurtigt liste alle udfordringerne op og alt det, 
vi ikke ved på området. Men vi skal passe på ikke at blive for 
sortseende eller handlingslammede, siger Inga Thomsen i en 
pause efter workshoppen:

- I stedet må vi prøve os frem og skaffe mere viden gennem 
eksperimenterende undervisning. Og det er vi i gang med nu. 
Men vi gør det på et fagligt velfunderet grundlag. Vi beder jo 
ikke kursisterne om at hoppe op og ned på en trampolin, men 

der fIndes Ikke de rette testværktøjer til at finde ud af, hvor 
gode ordblinde kursister med anden sproglig baggrund er til at 
stave og læse dansk. Der findes heller ikke undervisningsma-
terialer til netop denne gruppe. Men der findes insisterende og 
ildbesjælede ordblindeundervisere, der arbejder ihærdigt på 
at skaffe det.

- For mig er der ingen tvivl om, at det nytter, og jeg vil opfor-
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har begge en virkelig god viden fra den al-
mindelige ordblindeundervisning og be-
gynder-læseundervisning. Vi ved bare ikke, 
om vi kan overføre den viden 100 procent til 
ordblindeundervisningen af andetsprogs-
kursister, tilføjer hun.

der var flere, end man troede

De to undervisere lærte hinanden at kende 
gennem et fælles ordblindenetværk på Sjæl-
land og har siden brugt hinanden som spar-
ringspartnere. De arbejder nemlig begge 
med voksne, der skal lære dansk, og som 
kan være ordblinde. Inga Thomsen er den 

mere teoretiske med sin audiologopæd-
baggrund, mens Bodil Birkelund Pedersen i 
højere grad er praktikeren med 20 års ord-
blindeundervisning bag sig.

- Det er måske derfor, jeg kan virke lidt 
skråsikker, når jeg siger, at det nytter noget 
at opspore og undervise ordblinde blandt 
disse kursister. Og det trigger mig, hvis an-
dre siger, at det alligevel ikke kan nytte no-
get at sende en sprogkursist med et meget 
lille ordforråd til ordblindeundervisning. 
Det kan det. Jeg er slet ikke i tvivl, siger hun.  

Men hvor mange kursister snakker vi om?
- Vi ved det ikke. Man regner med, at fem 

 sådan kan du være med til 
at spotte for ordblindhed

Rent statistisk sidder der nogle i din 
undervisning, der er ordblinde. Som 
udgangspunkt fem-syv procent. Men 
det kan være en særlig udfordring at 
finde dem i sprogundervisningen, 
for hvad er almindelige udfordringer 
med at læse og skrive dansk – og hvad 
er ordblindhed. Alligevel giver Bodil 
Birkelund Pedersen og Inga Thom-
sen her nogle af de pejlemærker, du 
kan være opmærksom på.

Hvis kursisten:

•  læser langsomt og upræcist

•  har svært ved at læse ukendte ord 
og fagord

•  har svært ved at forstå og huske 
indholdet i teksten

•  har vanskeligheder med at stave 
især ukendte ord og fagord

•  har svært ved at formulere sig 
skriftligt (”har det hele inde i ho-
vedet”, men kan ikke få det skrevet 
ned)

•  så vidt muligt undgår at skrive 
(ringer for eksempel i stedet for 
at sms’e)

•  kan have mangelfuldt ordforråd

•  har stor forskel på de mundtlige 
færdigheder og læse/stavefærdig-
hederne

•  arbejder langsomt med det teore-
tiske stof…

kan vedkommende være ordblind. inga thomsen

er konsulent i kursusafdelingen på 
Køge Handelsskole, hvor der næ-
sten udelukkende er kursister med 
dansk som andetsprog i ordblinde-
undervisningen. 

 bodil birkelund pedersen

koordinator for ordblindeundervisningen på Vestegnens 
Sprog- og Kompetencecenter. Hun har hidtil stået alene 
som ordblindevejleder, men fra årsskiftet er der i alt fem 
lærere, der beskæftiger sig med ordblindeundervisning 
på centrets tre afdelinger. 

Der findes ikke tal for, hvor 
mange ordblinde, der er blandt 
sprogkursisterne, men man regner 
med, at der er mindst lige så 
mange som i befolkningen generelt 
- nemlig fem til syv procent.
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til syv procent af danskerne er ordblinde, og grundantagelsen hos 
os er, at der minimum er det samme antal blandt danskuddannel-
ses- og FVU-kursisterne, siger Birgit Birkelund Pedersen. 

Hun henviser til tallene fra en teknisk rapport om læsescree-
ning for voksne på FVU-niveau:

- Der fandt man i pilotundersøgelsen, at der var flere ordblinde 
blandt de tosprogede, end man troede, og at der er nogle, man ikke 
får fanget. Min leders opdrag til mig efter nytår er derfor, at jeg skal 
ud at opsøge dem på vores store FVU-afdeling og lave noget sam-
arbejde omkring FVU-screeningen, som alle kursister skal igen-
nem. Det er i FVU-gruppen af tosprogede, vi skal finde flere ord-
blinde kursister. 

en ny gruppe uopdagede ordblinde

Udfordringen er, at de testværktøjer, som findes, generelt er udvik-
let til at finde danskere med ordblindhed. Derfor kan de være misvi-
sende, når det gælder kursister med et andet modersmål. Og derfor 
er Bodil Birkelund Pedersen nødt til at bruge en særlig spørgeguide 
udviklet til kursister med dansk som andetsprog ved interviews:

- Og hvis den indikerer ordblindhed, vil jeg teste dem med Dot-
testen – Den dynamiske ordblindetest – som er udviklet til kursi-
ster med dansk som andetsprog. Og jeg vil supplere med en test, 
som er udviklet i samarbejde med VUC, siger hun.

Inga Thomsen tilføjer:
- Alene det at vide, hvor mange vi snakker om, kan jo også 

sætte en motivation i gang. I mange sammenhænge vil man 
have, at det skal lykkes at få disse kursister i uddannelse 
og arbejde, men her skal man lige være opmærksom på, om 
nogle af dem er ordblinde.

Og Bodil Birkelund Pedersen kan da også se et mønster 
i de henvendelser, hun er begyndt at få fra jobcentrene. Her 
er man blevet opmærksom på, at mange af de tosprogede 
voksne bliver bremset i deres udvikling på arbejdsmarke-
det, fordi de er ordblinde. 

- De bliver testet og visiteret til ordblindeundervisning 
hos os i stedet for på VUC. Og det er voksne med dansk som 
andetsprog, som egentlig er ude på arbejdsmarkedet og kla-
rer sig rimeligt godt på arbejdsdansk. De kan ikke vende til-
bage til deres uddannelse på sprogcentrene, men bliver visi-
teret til os, siger hun og tilføjer, at masser af hendes kolleger 
på sprogskolen godt ved, hvad ordblindhed er:

- Men det at spotte og have fokus på det, er et stykke ar-
bejde, der skal opdyrkes. For vi har i hvert fald ikke fundet 
alle i forhold til vores grundopfattelse af, hvor mange ord-
blinde der er i denne gruppe, siger hun. •
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”jeg kan ikke 
genkende 
Mig selV i 
billedet aF en 
restgrUppe”

A F  d o R t h e  p l e c h i N g e R  /  F oto :  sA R A  g A l b i At i

 bag enhver elev  
står en lærer

Hvad er det, læreren eller 
vejlederen kan, der ryk-
ker en elev eller en kur-
sist? Det giver en række 
elever og kursister deres 
svar på i denne serie. For 
Rosa Tanggaard på 19 år 
har opbakningen fra hen-
des vejleder på produkti-
onsskolen k-u-b-a, San-
dra Neman, betydet, at 
hun tør forsøge at udle-
ve drømmen om at blive 
skuespiller. 
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Hvis jeg bliver her en dag mere, så dør 
jeg! Sådan tænkte jeg i en spansktime i 
gymnasiet. Men så gik det op for mig, at 
jeg jo bare kunne gå. Jeg rejste mig og gik 
ud ad døren og hen til k-u-b-a og meldte 
mig ind. En gymnasielærer spurgte: ”Ja-
men, har du ikke et alt for stort intellekt 
til at gå på en produktionsskole?”. Og jeg 
tænkte: ”Skal man være dum for at gå der?” 

Jeg begyndte på en klassisksproglig 
linje på Gefion Gymnasium. Men alle-
rede det første år kunne jeg mærke, at et 
eller andet var lidt skævt. Set i bakspej-
let savnede jeg nok at bruge min krop og 
være kreativ. 

Jeg var meget syg i 2. g, og det endte 
med, at jeg fik utroligt stort fravær. 

Så satte jeg mig en morgen og tænkte, at 
jeg blev nødt til at tage ansvar for mig selv 
og finde noget andet. Så jeg søgte på ”tea-
ter”, men de højskoler, der kom op på net-
tet, havde jeg ikke råd til, fordi jeg skulle 
flytte hjemmefra. Men så stod der plud-
selig ”Teaterværksted”. Og da jeg klik-
kede på det, var det på k-u-b-a.

Alle omkring mig syntes, det var en 
dårlig idé at droppe ud. Min mor mente, 
jeg skulle gøre 2. g færdig. Min far har først 
nu vænnet sig til tanken om, at jeg ikke 
skal læse på uni. Det er gået op for mig, at 
der faktisk ikke er andre end dig selv, der 
ved, hvad der er godt for netop dig. Jeg var 
ikke så gammel og selv lidt i tvivl, så jeg 
har først skullet lære, at jeg faktisk er i 
ret god kontakt med det, der gør mig glad. 

Der er mange fordomme om, at elever 
på produktionsskoler er unge, der ikke 
gider lave noget. Måske fordi politikere 
og andre fra samfundets top har en reto-
rik om, at det er en restgruppe af unge, 
der går her. Det må skyldes uvidenhed, 
men også en holdning om, at den eneste 
vej, samfundet skal gå, er gennem vækst. 
Jeg kan ikke genkende mig selv i billedet 
af en restgruppe, for jeg føler mig faktisk 
meget stærk. Og det har overrasket mig, 
at næsten alle eleverne på k-u-b-a er helt 
vildt ambitiøse og meget kreative.   

Jeg havde en stærk følelse af at være 
kommet et sted hen, hvor der var plads 
til at fejle. Det er det allermest vigtige 
for at udvikle sig menneskeligt og teater-
mæssigt. Jeg kunne vågne og glæde mig 
helt vildt til at komme herhen: Tænk sig, 
at jeg får lov til at gå på det her fantastisk 
kreative sted med voksne, der ser mig, og 
de dejligste venner, og at jeg får lov til at 

gøre det, jeg elsker allermest i hele verden. 
Jeg følte mig meget privilegeret.

Vi kan alle noget forskelligt her og 
favner den forskellighed hos hinan-
den. Det var lidt svært for mig at forstå 
i starten, at nogle af eleverne ikke havde 
helt den samme tilgang som mig. Men vi 
forstod at skabe noget utroligt godt sam-
men. Det har jeg lært meget af. Jeg kan 
selv være meget kontant, og for mig er det 
utroligt vigtigt at være ambitiøs og mål-
rettet. Men jeg har fået så meget indsigt 
i at være sammen med nogle mennesker, 
der kom med nogle helt andre forudsæt-
ninger. Jeg er blevet bedre til at rumme 
det, fordi vi netop er en gruppe, der er af-
hængige af og kan løfte hinanden i stedet 
for at konkurrere. 

Lærerne er vildt kompetente. En ca-
deau fra mig til dem. Den lyst og kærlig-
hed, de har til deres fag, brænder bare helt 
igennem. De sætter dagsordenen for, at 
vi bliver en gruppe. Da vi kom og var så 
usikre, satte de os i nogle teaterøvelser, 
hvor vi alle sammen var på udebane. Vi 
så hinanden i sårbare situationer, og det 
skabte en kæmpe rummelighed. Lærerne 
har både ambitioner for deres fag og os. 
De ville ikke kunne stå inde for en fore-
stilling, hvis den ikke var god. Og man 
mærker, at de ved, hvad de taler. Hvert 
individ har selv et ansvar for at få et godt 
liv, men k-u-b-a kan hanke op i en og give 
den styrke, det kræver at tage det ansvar. 

Det er ret særligt at have en vejleder 
som Sandra. Hun bakker én op – men på 
en meget ærlig måde. Hvis hun ikke tror, 
det kan blive til noget, vil hun også sige 
det. Det er en meget stor kærlighedser-
klæring til de unge – at man er ærlig over 

Det allervigtigste for at kunne udvikle sig som menneske og i 
teaterverden, er, at der er  plads til at fejle, mener Rosa Tanggaard.      
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Jeg eR veJledeR,  
ikke stUdie veJledeR 

Jeg fik jobbet som vejleder i 2011. Jeg kom fra 
et job i den kommunale beskæftigelsesindsats. 
Jeg er egentlig magister i religionssociologi – 
og har i øvrigt også arbejdet med pædagogisk 
arbejde under studiet. I starten syntes jeg, det 
var helt vildt fantastisk at hjælpe folk videre i 
beskæftigelse, men efterhånden kom der flere 
og flere regler, og det handlede mere om at bru-
ge pisken end om at hjælpe folk. Det gav ingen 
mening for mig.

Når nye elever starter på k-u-b-a, præsenterer 
jeg altid mig selv som vejleder. Jeg siger, at jeg 
ikke er studievejleder, men vejleder i forhold til 
alle aspekter i livet, hvor man kan have brug for 
at finde vej. Og efter en uge har jeg første sam-
tale med dem, hvor jeg siger: ”Jeg kommer til at 
stille dig en masse spørgsmål. Både fordi jeg er 
nysgerrig og fordi, at jo mere jeg ved om dig, jo 
bedre vejledning kan jeg give dig”.

Som vejleder er det aldrig one size fits all-ar-
bejde. Nogle skal have det stramt og firkantet, 
andre skal nurses og klappes på skulderen. En 
af eleverne kunne ikke komme til tiden, og læ-
rerne var ved at få spat. Jeg prøvede alt muligt. 
Jeg ringede, sendte sms’er – men på et tids-
punkt gav jeg eleven det, vi kalder en nul-fra-
værs-aftale. Den gik ud på, at næste gang ele-

for dem. Sandra prøver at gøre det, 
der er bedst for os – og som vi også 
selv synes er bedst. Hun har altid 
været inde for at se vores forestil-
linger, selv om hun jo ikke behø-
ver. Ofte har jeg slet ikke følt, hun 
er min vejleder – det er mere en så 
snakker vi, og hun hjælper mig-ag-
tig-følelse, og det er netop det, som 
lærere og vejledere kan her. Selv-
følgelig er de autoriteter, som ved 
bedre, men vi er mere lige her. De 
taler med os og ikke til os. Og det 
er en kæmpe styrke at blive talt til 
som et voksent menneske.

Det bliver mærkeligt at gå ud, 
men jeg glæder mig også. Jeg tror, 
man skal flytte sig. Jeg skal arbejde 
fuldtid indtil sommerferien, fordi 
nogle af de teaterskoler, jeg gerne 
vil gå på, er ret dyre. Og så søger jeg 
ind som skuespiller efter sommer.  

Jeg håber, at de gode ting fra pro-
duktionsskolen bliver bevaret i 
FGU’en. Og at den ikke bliver med 
karakter. Så ville hele det med, at 
der skal være plads til at fejle, jo 
falde totalt til jorden. Jeg håber 
også, at de ildsjæle, vi ser nu i pro-
duktionsskolen, ikke finder noget 
andet at lave. •

ven kom for sent, blev vedkommende meldt 
ud af skolen. Siden kom eleven ikke for sent 
én eneste gang. For eleven var det et kæmpe 
boost at finde ud af, at vedkommende godt 
kunne komme til tiden, selv om der ikke var  
opbakning hjemmefra. 

Det er en fordom, at vi på en produktions-
skole får skabt en lille boble omkring den 
unge. Og at den brister, når de forlader os. Det 
synes jeg ikke. Vi hjælper dem videre. Jeg kan 
dog godt savne at få lavet en god overgang til 
det nye, for det er der ikke sat tid af til. Jeg si-
ger dog altid til dem, at de kan komme forbi, 
og at jeg gerne hjælper dem, hvis der er no-
get, der kokser.

Rosa er et eksempel på en ung, der nemt kan 
blive lidt glemt i FGU’en. Hun er boglig og 
har gode karakterer. Men også unge som hen-
de kan komme ind i et undervisningsmiljø, 
hvor de ikke føler sig set og hørt og simpelthen 
ikke trives. Det ser vi ske hos et stigende antal 
unge – især piger. Der kan jeg være bange for, 
at FGU’en ikke vil have plads til dem, og så får 
vi bare en anden restgruppe, som vi vil tabe 
på gulvet. Rose var en helt anden pige, da hun 
startede.	Her	er	hun	bare	vokset	og	vokset.	•

Danmarks Læringsfestival

www.danmarkslæringsfestival.dk

Konferencespor specifikt for erhvervsuddannelser d. 13. marts med b.la.:
• Hvordan skaber vi læring med it i undervisningen?
• Teknologiforståelse i erhvervsuddannelserne
• Digitale undervisningsforløb på LMS

Konferencespor specifikt for voksenuddannelser d. 14. marts med b.la.:
• Kom videre med digital voksen- og efteruddannelse
•	 Tre	fluer	med	et	smæk	–	teknologiforståelse	i	voksenuddannelsen
•	 Digitalisering	af	VEU	–	de	første	resultater	og	de	næste	skridt

Besøg også den gratis udstilling med mere end 220 stande og 72 oplæg.  
1/3 af udstillerne har relevant materiale for uddannelsesforbundets medlemmer.

Sandra Neman arbejder som vejleder på produktions
højskolen kuba. Her ser hun gang på gang, hvordan 
de unge vokser, fordi de får et frirum.
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medejere af Lån & Spar

Bliv kunde i  
Lån & Spar Bank
Ring 3378 1971, book 
på lsb.dk/ufb eller  
skriv til ufb@lsb.dk

Sådan får du 5% i rente på din lønkonto
• Du er medlem af Uddannelsesforbundet og har afsluttet din 

uddannelse.

•  Du samler hele 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. november 2018.  
Se alle vilkår på lsb.dk/medlemsvilkaar

Læs mere på www.lsb.dk/ufb

Bare fordi  
du er medlem  
af

Tæt på 100 mio. kroner! Det får vores  
kunder tilbage i januar. Fordi de er 
medlem af en faglig organisation, der 
ejer os.

Som medlem af Uddannelsesforbundet 
kan du få personlige fordele og ekstra 
gode vilkår hos os. For eksempel 5%  
i rente på lønkontoen. Vi synes nemlig 
også, der skal være kontante fordele 
ved fællesskaber.
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det er Udfordrende og fagligt spændende 
situationer, du står i som lærer. Dagligt. Og 
de bliver ikke færre på for eksempel den for-
beredende grunduddannelse, FGU’en, hvor 
en stor gruppe af usikre og ofte marginali-
serede unge vil befinde sig. For ligesom de 
konstant stiller spørgsmålstegn ved, hvad 
de er sat i verden for, kan de også nemt få dig 
til at stille spørgsmål ved din – måske helt 
nye – rolle. Usikkerhed kan smitte. 

- Denne usikkerhed skal du tage alvor-
ligt. Du skal have et øje på dig selv samti-
dig med, at du har et øje på det, du er sat i 
verden for at lave, siger chefpsykolog Mi-
chael Danielsen.

Michael Danielsen har en meget bred 
erfaring med de sårbare og ofte marginali-
serede unge på kanten af fællesskabet gen-
nem utallige samtaler med dem i sine 10 år 
i Psykiatrifonden. Men han har også arbej-
det med de medlemmer af Uddannelsesfor-
bundet, der møder gruppen i deres vejled-
ning eller undervisning. Han og hans firma 
Wellbeing Institute arbejder for tiden med 
nogle af de nye bestyrelser for FGU-institu-
tionerne om den kæmpe omstilling, mange 
af de nyansatte lærere kommer til at stå i 
her, og den usikkerhed, det giver. 

de unge har brug for et udviklingsrum

Gruppen af socialt udsatte unge er vokset. 
Blandt andet fordi dét, der forventes af et 
ungt menneske i dag, er mere end tidligere, 
og fordi det forventes i en tidligere alder end 
før. Derudover er der en ny stor gruppe unge 
mennesker, der imod bedre vidende tvivler 
meget på sig selv. De tvivler på deres egen 
robusthed og mentale helbred og dermed 

deres evne til at klare livet, forklarer Mi-
chael Danielsen:

- Den udvikling ændrer sig ikke, med 
mindre vi laver nogle strukturelle foran-
dringer. Vi er nødt til at gentænke de ram-
mer, vi tilbyder forskellige typer unge til 
at finde sig selv og komme godt ind på li-
vets vej. Og vi er nødt til at gentænke det 
her præstationsfokus.

 Han forklarer, at de unge ofte oplever, at 
hvert eneste valg, de træffer, tæller for li-
vet. Derfor vælger mange unge gymnasiet 
for at vinde tid, mener han. FGU’en kan få 
samme funktion. Også her vil man udvide 
det, der på psykologsprog hedder Morato-
riet, og på almindelig pædagogisk dansk 
hedder udviklingsrummet. Det vil sige, at 
man vil give de unge tid og rum til at tænke 
sig om, så de kan træffe et valg. 

- Så hele grundtanken med FGU er god. 
Men så kommer alle indvendingerne. For 
måden, man effektuerer FGU på, er helt 
uigennemtænkt. Du står med en hel år-
gang, som ikke ved, hvad de skal forholde 
sig til. Du står med nogle undervisnings-
miljøer, der ikke engang nu ved, hvad deres 
virkelighed, opgaver og rammer er. Det er jo 
stupidt at forestille sig, at det ikke vil have 
voldsomme konsekvenser for både kvali-
teten af undervisningen, undervisernes 
mentale helbred og for de unge, siger Mi-
chael Danielsen.

pas på forråelsen

Den voldsomme usikkerhed, som mange 
unge oplever og reagerer på, sætter sig nemt 
hos vejlederen eller underviseren. Det vil 
ifølge chefpsykologen måske i særlig grad 

pas på dig selV!

Usikkerhed smitter. Så når gruppen af usikre og marginaliserede 
unge vokser, og rammerne for ens arbejde bliver usikre, kan det 
ramme lærere og vejledere. Med mindre man ruster sig. Og det har 
chefpsykolog Michael Danielsen gode råd til her.

A F  d o R t h e  p l e c h i N g e R

 konference om unge  
på kanten

Konferencen Unge på kanten holdes 
den 20.-21. marts på Odense Congres 
Center og er blandt andet arrangeret 
af Uddannelsesforbundet. Her holder 
Michael Danielsen oplæg om, hvem 
de unge er, og hvordan man som un-
derviser og vejleder bedst passer på 
sig selv i mødet med dem, blandt an-
det på FGU.  Konferencen henvender 
sig til undervisere, vejledere med fle-
re, og giver ny viden, nye metoder og 
redskaber, som kan bruges i ens eget 
arbejde.

Se mere på uddannelsesforbundet.dk/
arrangementer 
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ramme mange af de nye ansatte på FGU. Medarbejderne kan nemt blive i 
tvivl om, hvorvidt de er de rette til at gå ind med det, de kan, eller de rigtige 
til at rammesætte, korrigere og vise vej:

- Usikkerheden kan forplante sig både i forhold til dit faglige liv, men også 
i forhold til, om du føler, du er kompetent nok, på rette hylde eller vidende 
nok. En underviser kan være ekspert i didaktik, formidle en viden og give 
kundskaber videre til de unge mennesker. Men hvis der kommer en ung med 
for eksempel psykisk sygdom, er der jo brug for en anden form for støtte og 
behandling, før den unge er i stand til at indgå i en egentlig undervisning. 

Reaktionen på denne usikkerhed hos underviseren eller vejlederen kan 
være forråelse eller belastningsreaktion – dét, som mange andre kalder stress.

Forråelsen kommer, når man oplever en situation, som man ikke kan 

håndtere og derfor føler en afmagt overfor. Reak-
tionen bliver at skabe en distance mellem sig selv 
menneskeligt og dem, det handler om. Det kan med-
føre en forrået tone i stil med: ”Det er også bare ele-
verne, der ikke er dygtige eller motiverede nok, de-
res forældre, der ikke er gode samarbejdspartnere, 
kollegerne, der aldrig bakker mig op, og min ledelse, 
der ikke forstår, hvilken svær opgave jeg står med”.

På den måde risikerer man at skubbe andre væk 
og komme til at stå meget alene. Og det kan i vær-
ste fald medføre en belastningsreaktion, forklarer 
Michael Danielsen.

er det bare mig?

Hvis man ikke vil ende med at være denne bitre læ-
rer eller med at føle sig udbrændt, skal man gøre sig 
klart, at usikkerhed er noget, alle oplever, møder og 
mærker i deres arbejdsliv.

- Det kræver, at man lige stopper op og tager en 
dyb indånding eller tre, ryster lidt på hovedet og stil-
ler sig selv spørgsmålet, ”hvor meget er mit, og hvor 
meget hører til hos den anden eller de andre”? Den 
del, der hører til mig, skal jeg gå til mit faglige net-
værk med. Måske har jeg brug for opkvalificering. 
Eller bare for at puste ud. Det kan også være, jeg bli-
ver nødt til at gå til min leder og sige, at det er en op-
gave, jeg ikke føler mig klædt på til at løse, siger Mi-
chael Danielsen. 

Han tilføjer, at det kan være, man alligevel bli-
ver pålagt opgaven: 

- Men dér kan jeg så som erhvervspsykolog sige, 
at ”fordi du har gjort opmærksom på det, er du langt 
bedre rustet til ikke at blive påvirket af det på en 
dårlig måde”. 

Hvis usikkerheden ikke er din, er den jo de an-
dres. Og der må man gå tilbage til gruppen for at få 
den parkeret der, hvor den hører hjemme.

- Her kan der igen ske to ting. At gruppen siger, 

Usikkerhed skal tages dybt alvorligt – ellers risikerer 
man, at det udvikler sig til forråelse og senere stress - 
eller en belastningsreaktion, som chefpsykolog Michael 
Danielsen kalder det.
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Ja, for søren, vi ved ikke en skid om, hvad 
der foregår, og så får man en god konstruk-
tiv diskussion af, hvordan man får place-
ret tingene det rigtige sted. Eller man kan 
blive afvist med et Det må du selv ligge og 
rode med. Og igen må jeg sige: Så ved du i 
det mindste, hvad du har med at gøre. Du 
bliver påført noget udefra, som ikke er dit 
eget, og så må du tage den derfra. Det er 
altså en indstillingsmæssig eller men-

tal manøvre, man foretager, tilføjer Mi-
chael Danielsen.

reagér, når du ser tegnene

Michael Danielsen har igennem sine 
mange år i arbejdet med at forebygge 
stress eller belastningsreaktioner set, 
at personlig stresshåndtering ikke rig-
tig virkede. Og det ser heller ikke ud til, 
at de efterfølgende indsatser med fokus 
på ledelsens ansvar gør:

- I dag siger min viden og erfaring, at 
for langt de fleste af os er kontaktfladen 
til vores nærmeste leder simpelthen for 
lille. Og den distance er vi nødt til at tage 
alvorligt og sige, at det altså handler om 
dem, der er tæt på dig i hverdagen. Det er 
kollegagruppen, du skal bede om at være 
dine hjælpere i forhold til at fange et mu-
ligt negativt mønster, siger han.  

Så selv om det er ledelsens ansvar, at 
der bliver gjort noget ved belastningsre-
aktioner, skal man som kollega også lære 
de første tegn at kende. Enten hos sig selv 
eller ens kollega. Og reagere. 

- Vi – det vil sige du og jeg – skal være 
den, der lige rækker fingeren op og siger, 
at Hov, er vi måske gået fra den godmodige 
tale til noget helt andet her, når en kollega 
bevæger sig væk fra en konstruktiv, fag-
lig debat. Når vi får den viden om, at det 
kan ske for alle, og kan genkende møn-
stret tidligt, kan vi ofte tage det i opløbet. 

Også FGU-bestyrelserne, som Michael 
Danielsen aktuelt arbejder med, taler han 
med om, hvordan man takler usikkerhed. 
For eksempel i forhold til, hvad vi egent-
lig ved om mennesker, når der sker store 
forandringer, som der gør ved en ansæt-
telse i den spritnye uddannelse – hvordan 
det gennemsnitlige menneske reagerer:

- Det er vigtigt at tage alvorligt og få 
startet de her diskussioner så tidligt som 
muligt for netop at tage tingene i opløbet. 
For hvis vi gør det og får en viden og mu-
lighed for at handle, reagerer vi professi-
onelt og ordentligt og med rettidig omhu, 
siger Michael Danielsen. •

Det faglige indhold og valg af destination går hånd i hånd. 
Vi kender de faglige muligheder på destinationerne og 
med et stort kontaktnet over alt i Europa, kan vi tilbyde et 
skræddersyet program til netop jeres studietur.

Vi sætter fokus på studieturens 
centrale omdrejningspunkt 
– det faglige indhold

Med 15 års erfaring i at arrangere studierejser tilbyder vi:

 ٚ Skræddersyede studierejser over alt i Europa
 ٚ Stort fagligt program på de fleste destinationer
 ٚ samme rejsekonsulent fra start til slut
 ٚ Altid konkurrencedygtige priser

Kontakt os på telefon 44 94 60 90  
eller send os en email på  
info@grupperejsebureauet.dk 

– vi sidder klar til at hjælpe dig.

Få inspiration og 
hent vores faglige 

katalog online!
grupperejsebureauet.dk

Den 
faglige guide

inspiration til studieturens  
faglige indhold

”Det er kollegagruppen, du 
skal bede om at være dine 
hjælpere i forhold til at fange 
et muligt negativt mønster.
cheFpsykolog michAel dANielseN
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støt Unge med Angst – en gUIde tIl 

forældre og fAgprofessIonelle

Af Malene Klindt Bohni. Forlaget Straarup 
& Co., 116 sider, 229 kroner.

    
Angst er blot en fase, man 
skal igennem. Det er en ud-
bredt holdning. Men vi ved 
fra talrige undersøgelser, 
at angst desværre oftest 
ikke er noget, der hverken 
forsvinder eller går over af 
sig selv.”

Med denne indledning 
fastlægger forfatteren, Malene Klindt Bohni, 
både anledningen og præmissen for sin bog. 
Her møder den almene, folkelige erfaring så-
vel videnskab som anden professionel indsigt.

I bogen gennemgås den nyeste viden om 
angst hos børn og unge. De forskellige angst-
lidelser, udbredelse og årsager. Læseren præ-
senteres for de forskellige metoder, der benyt-
tes i det etablerede danske behandler-system. 
Alt gengivet klart, overskueligt og fordomsfrit. 
Undervejs er der desuden case-eksempler fra 
klinisk praksis.

Både sprog og indhold i ”Støt unge med 
angst” er tilpas nærværende, seriøst og af-
dæmpet, og det gør bogen velegnet som guide 
for både professionelle og private med inte-
resse for emnet.

Bogen får den bedste anbefaling.
Marianne Bindslev

de pædagogiske Fags grUndlag  

og anVendelse

Af Hans Vejleskov og Thyge Winther-Jen-
sen. Aarhus Universitetsforlag, 134 sider, 
200 kroner.

    
I disse år foregår en både 
s æ r d e l e s  f r u g t b a r  o g 
yderst principiel diskussi-
on om udviklingen af de 
pædagogiske discipliner. 
Denne beskedne bog bi-
drager på allerbedste vis til 
denne diskussion og har 
mange grundige overvejel-

ser og beskrivelser af dette område, der af man-
ge let opfattes som et noget diffust emne.

Man må sige, at de to forfattere fra starten 
– det vil sige allerede i bogens indledning – slår 
tonen an med præcise spørgsmål som:

•  Hvad forstår vi med didaktisk og pæda-
gogisk teori?

•  Holder de senere års nye teorier?
•  Hvordan har det ændret sig gennem de 

seneste årtier?
”Vi diskuterer læring, uddannelse og skole 

som aldrig før. Det er både godt og skidt. Godt, 
fordi vi forholder os kritisk og mangfoldigt til 
pædagogik. Og skidt, fordi vi ofte diskuterer 
uden en grundlæggende forståelse for fagets ide-
historiske sammenhæng og uden en fælles af-
klaring af, hvad pædagogik er og kan som viden-
skab,” forklarer forfatterne i bogens indledning. 

Derfor kan man samle forfatternes overve-
jelser over pædagogikkens udvikling således:

1. Den hastighed, hvormed synspunkter og 
fokus på feltet har ændret sig i løbet af de se-
neste godt 30 år

2. Den mærkbare tvivlrådighed i opfattel-
sen af, hvad der forstås ved didaktisk og pæ-
dagogisk teori

3. Den historieløshed, som gennem de se-
nere år har præget didaktikkens og pædago-
gikkens felt.

Undervejs mærker man særdeles tydeligt 
forfatternes store og brede erfaring inden for 
især de teoretiske dele af pædagogikken med 
følgende kapitler:

1. Pædagogik som forskningsområde
2. Pædagogik som et sammensat, men auto-

nomt forskningsområde
3. Didaktik
4. Didaktik i småbørns- og børnehavepæ-

dagogik
5. Pædagogik og pædagogisk psykologi
6. Pædagogik og psykologi i læreruddan-

nelserne
7. Pædagogik og psykologi i pædagogud-

dannelserne
8. Afslutning.
Bilag: teorier, didaktik, love og bekendtgø-

relser, lærebøger – og hertil omfattende refe-
renceliste.

Forfatterne ønsker klart og tydeligt, at vi 
alle – både studerende og for længst uddan-
nede – skal være kritiske brugere af pædago-
gisk, psykologisk og didaktisk teori. De opfor-
drer kraftigt til, at vi via grundige analyser og 
seriøse overvejelser bryder med nutidens tro 
på evidens.

Deres argumentation munder ud i en ræk-
ke alternative principper, som lovgivning, til-
rettelæggelse og udøvelsen af alle former for 
lærer- og pædagoguddannelser burde kunne 
forholde sig til.

Bogens beskedne størrelse til trods rum-
mer den talrige skemaer og fakta-bokse, som 
alle medfører større og bedre overblik over det 
undertiden noget tunge stof. Omvendt møder 
læseren ingen fotografier, hvilket måske nok 
er naturligt bogens emne taget i betragtning.

Fagbøger

innoVations kogebogen

Af Marlene F. Ballebye og Dorthe R. Kjær, 
hæfte 101 sider
tanker oM ondskab - en teMabog til 
FilosoFi

Af Maline Gehrt-Bendixen og Uffe A. Han-
sen, bog 146 sider
bonjoUr lyon

Af Maria Hassing, bog 230 sider
ks-bogen

Af Maria Madsen, Anna A. Fejbæk m.fl., 
bog 231 sider
Feedback og reFleksion

Af Uffe Hansen m.fl., hæfte 81 sider
coMpany, cUltUre, coMMUnication

Af Gitte Jæger Nehlsen, bog 183 sider

Redaktionen har modtaget følgende 
bøger. Nogle af dem vil blive anmeldt i 
kommende numre af Uddannelsesbladet.
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De to forfattere skal have megen ros for at 
samle en lang række analyser og overvejelser 
i en lettilgængelig udgivelse – og forlaget for at 
have støttet projektet.

Bogen vil kunne bruges af alle undervisere 
på alle niveauer lige fra universiteter, voksen-
uddannelser, ungdomsuddannelser, folkesko-
le, børneinstitutioner med flere. Samlet set an-
befales bogen på det bedste til alle kommende 
lærere og pædagoger samt ikke mindst vejle-
dere, mentorer og lignende. 

Ole Fournais

relAtIonskompetence

Af Louise Klinge, Aarhus Universitetsfor-
lag, 71 sider, 129,98 kroner.

    
Det er vigtigt at være nær-
værende, når du undervi-
ser. Ikke bare i forhold til, 
om du er mentalt til stede, 
men også i din relation til 
den anden – i det her til-
fælde eleven. Hos Louise 
Klinge får vi eksempler 
hentet fra den nærværen-

de og den mindre nærværende lærers under-
visning, og selv om eksemplerne er hentet fra 
folkeskolen, kan de sagtens udvides til andres 
undervisning også. 

Der er en tydelig inddeling af helten og skur-
ken, hvor helten formår at give eleven success-
oplevelser i skolen og en følelse af at blive set og 
hørt. Som en underviser, der læser dette, vil man 
naturligvis helst være helten. Hvilken lærer øn-
sker at give sin elev en oplevelse af ikke at bli-
ve favnet? Hvilken underviser ved ikke, at det-
te er vigtigt i forhold elevens udvikling? Mit gæt 
er, at det gør de fleste, men at mange desværre 
også vil kunne identificere sig med den ikke så 
nærværende, kortluntede og fortravlede skurk.

Det er ikke bogens ærinde at forklare og for-
tælle, hvad der gør (den stakkels lærer) mindre 
nærværende. Til gengæld gøres der opmærk-
som på, at de rette rammer skal være tilstede: 

”Det er derfor afgørende, at skoledagen 
er indrettet, så lærere i overvejende grad kan 
mønstre det nærvær, der skal til, for at de rent 
faktisk kan have børnene på sinde nu og her i 
undervisningen”. 

Problemet er, som der også bliver nævnt, at 
skoledagen i dag i folkeskolen er ramt af inklu-
sion, testning og 28 i klassen. At disse forhold 

bliver nævnt, synes jeg, er vigtigt og en formil-
dende omstændighed, for ellers kunne jeg godt 
forledes til at mene, at Klinge dunker den pres-
sede lærer oven i hovedet. Måske skal det næv-
nes her, at Klinge generelt er på elevens side.  

Klinges bog bidrager til diskussionen om, 
hvad der er god undervisning. Problemet er, at 
selvom man som underviser eller en anden fag-
person, der arbejder med mennesker, ønsker 
at skabe nærværende relationer, så kan netop 
rammerne være en forhindring. 

Da jeg havde læst den bog, følte jeg derfor et 
behov efter at læse en anden bog: Hvordan man 
kunne gøre rammerne for nærværet bedre? 

Jeg vil give Klinges bog tre stjerner, fordi 
jeg synes, at den i højere grad skulle have ind-
draget den kontekst, som lærerne befinder sig 
i. En ekstra halv stjerne gives for den kærlig-
hed, man fornemmer til eleven og bogens po-
sitive ærinde.

Man skal retfærdigvis nævne, at eksem-
plerne i bogen er hentet fra folkeskolen - altså 
eksemplet på den gode og dårlige underviser. 
Principperne er dog gældende i alle undervis-
ningssituationer. 

Marie Christensen

Vi rykker klasseundervisningen ud i virkelige 
rammer, og sammensætter rejseoplevelser der 
giver masser af faglig ballast. I bestemmer ind-
holdet - men vi har også masser af gode ideer!

Faglighed i Rom, Berlin eller Barcelona?
Vi tilbyder spændende fagligt program i hele 
Europa samt i USA og Kina. Få inspiration til 
venstre i billederne og kontakt os endelig, hvis I 
vil høre mere, på 8020 8870.

Fast og erfaren kontaktperson fra start til slut

Studierejser med afsæt i jeres faglige mål

24/7 adgang til jeres rejsedokumenter

Tryghed uden uventede overraskelser

Iværksætteri: 
Online business i Rom

RING PÅ 8020 8870 - INFO@ALFATRAVEL.DK

Kunst og design: 
Graffiti tour i Berlin

IT:
Supercomputeren Marenostrum i Barcelona

Historie: 
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kæMp For kloden – når politik, Videnskab og erHVerVsliV 

saMMen tager ansVar

Af Claus Strue Frederiksen og Vincent F. Hendricks, Gyldendal, 
174 sider, 200 kroner.

    
I en tid med både store sultproblemer og enorme 
flygtningelejre på den ene side - og med flere og 
flere eksempler på flotte donationer til humani-
tære formål og lignende fra magtfulde koncerner 
på den anden side dumper denne lille, men sær-
deles spændende bog ned.

Der er på ingen måde tale om en almindelig 
skolebog eller en uddannelsesbog i normal for-
stand.

Men i stedet kan man betegne udgivelsen som en debatbog - i den 
seriøse afdeling. 

Som debatbog burde målgruppen være helt tydelig, men det er 
den på ingen måde.

Udgangspunktet er ellers ganske klart fra begyndelsen. 
”Vi risikerer at blive den første generation i verdenshistorien, der 

efterlader en klode i værre forfatning, end den var, da vi overtog den,” 
argumenterer den ene forfatter, professor i filosofi Vincent F. Hen-
dricks, som sammen med sin kollega ved Københavns Universitet 
Claus Strue Frederiksen gennem mange år har beskæftiget sig ind-
gående med globale emner.

Forfatterne fokuserer særligt på de menneskeskabte klimaforan-
dringer og disses globale rækkevidde, men også på den stigende øko-
nomiske ulighed, de massive flygtningestrømme, den tiltagende spred-
ning af misinformation på nettet og rovdriften på klodens ressourcer.

Alt dette burde føre til, at samfundets centrale aktører i hidtil uset 
grad skulle koordinere og samarbejde efter fælles mål. 

”Hvis virksomheder, forskere og politikere ikke udsætter sig selv 
og hinanden for et massivt pres og løfter i flok, bliver de alvorlige pro-
blemer næppe løst,” mener Claus Stue Frederiksen.

Denne debatbog indfører et for mange helt nyt ansvarlighedsbe-
greb: Unified Social Responsibility  (USR), som bygger videre på de 
tre kendte begreber Corporate Social Responsibility (CSR), Scientific 
Social Responsibility (SSR) og Political Social Responsibility (PSR).

Her henviser forfatterne til FN’s resolution fra 2015 med de 17 ver-
densmål - og her kikser bogen:

På side 32 er disse verdensmål gengivet, men desværre med sær-
deles små bogstaver - og endnu værre trykt på grå baggrund, så det er 
mere end besværligt at tyde teksten.

Det gør man bare ikke, hvis man ønsker sin bog udbredt. Her har 
forlagets konsulent i høj grad svigtet sin opgave.

Bogens sprog rummer ofte lange sætninger, afsnit med svære for-
muleringer og endnu flere svære fagudtryk.

 Måske i tråd med det alvorlige emne rummer bogen ingen foto-
grafier, men til gengæld en del tankevækkende vittighedstegninger.

Bogen slutter meget betegnende med disse fire perspektiveren-
de, latinske sentenser:

•  Semper ardens: altid brændende - det vil sige et langt sejt træk i 
arbejdet med USR

•  Carpe diem: at gribe dagen - det vil sige at forstå problemerne og 
at forsøge at løse dem

•  Sapere aude: oplysningstidens motto ”vov at vide” - løsninger 
kræver ny viden

•  Festina lente: at skynde sig langsomt, det vil sige ingen hurtige, men 
derimod langsigtede løsninger.

Bogen vil være svær at bruge direkte i undervisningen på vore uddan-
nelser, men kan - helt eller delvist - uden tvivl give inspiration til man-
ge undervisere på alle niveauer og i talrige faglige sammenhænge ikke 
mindst ved tværfaglige projekter.

Derfor bør alle uddannelsesinstitutioner til biblioteket anskaffe den-
ne debatbog, som desuden bør være til rådighed for alle undervisere, som 
inddrager emner som forbrug, ressourcer, økologi og andre tilknyttede fag.

Forfatterne skal roses for en yderst tankevækkende debatbog - des-
værre med en noget uklar målgruppe.
Ligeledes ros til Gyldendal, men ikke til dets konsulent.

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

Ny dyrk dansk er Dyrk dansk med nye tekster. 

Alle tekster følges op af øvelser og opgaver, 

som får de danskfaglige redskaber i brug og 

styrker de sproglige kompetencer.  

Til teksterne hører:

 forfatterpræsentation 

 førlæsningsopgave

 tekstlæsningsopgave

  tekstboks med danskfaglige redskaber og 

begreber

 sprogligt fokus

 skriveopgave 

For yderligere at støtte det indlærte er der 

udviklet digitale læseforståelsesspørgsmål 

til alle tekster samt digitale spørgsmål til de 

danskfaglige begreber. 

Ny dyrk dansk er til unge og voksne, som 

modtager danskundervisning på G-niveau på 

FGU, VUC, produktionshøjskoler, ungdoms- 

skoler, efterskoler, tekniske skoler, handels-

skoler og i folkeskolens afgangsklasser.

Dyrk dansk – med et helt nyt udvalg af noveller, digte og artikler

NY DYRK DANSK

NY DYRK DANSK

N
Y DYRK DAN

SK

SUSANNE MAARBJERG OG ANNE WEILE

SUSANNE M
AARBJERG OG ANNE W

EILE

Ny dyrk dansk – med et helt nyt udvalg af danske noveller, 
digte, film og artikler.

Til hver tekst følger:
•	 forfatterpræsentation 
•	 førlæsningsopgave
•	 tekstlæsningsopgave
•	 tekstboks med danskfaglige redskaber og begreber
•	 sprogligt fokus
•	 skriveopgave
•	 interaktive multiple choice-opgaver.

Genrerne i Ny dyrk dansk er: noveller, lyrik, eventyr, film og tv 
og sagprosa. Ved afslutning af hver genre evaluerer kursisten 
sig selv og det indlærte og har også mulighed for at tage en 
interaktiv test.

Ny dyrk dansk er en alt-i-ét-danskbog til unge og voksne, der 
modtager danskundervisning på meritniveauerne G-D på FGU, 
VUC, ungdomsskoler, efterskoler, erhvervsuddannelser og i  
folkeskolens afgangsklasser. 

Til  
FGU og 

VUC
 219,-
eksklusive moms 

Følg Alfabeta på Facebook.com/alfabetaforlagegmont

www.alfabetaforlag.dk


