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kunststøtte til  strejkebøder
Lærerne på erhvervsskolen TEC i København har forsøgt på mere utraditionel 
vis at skaffe penge til betaling af de bøder og løntræk, de er blevet pålagt efter at 
have strejket. De har i samarbejde med Stilladsarbejdernes Kulturfond solgt et 
antal plakater, der symboliserer lærernes kamp for spisepausen.

40 lærere på TEC nedlagde ulovligt arbejdet i november i protest mod, at de 
ikke fik betalt frokost, som det ellers fremgår af OK18. Det er de pålagt bøder og 
løntræk for, og de penge har lærerne nu forsøgt at få samlet ind.

Uddannelsesforbundet oplyser til Uddannelsesbladet, at forbundet ikke har 
kendskab til baggrunden eller det konkrete i samarbejde mellem Stilladsarbej-
dernes Kulturfond og de 40 lærere, og at uagtet det er helt uforståeligt, at TEC 
ikke får bragt den betalte spisepause på plads, så er det ikke lovligt for at strejke.  

kort nyt Af Dorthe Plechinger

af EUX-eleverne på de merkantile uddan-
nelser fortsætter på hovedforløbet efter det 
studiekompetencegivende forløb. Til sam-
menligning fortsatte 40 procent af EUX-
eleverne på de tekniske uddannelser på ho-
vedforløbet og 45 procent af alle erhvervsud-
dannelseselever. Det viser nye tal for EUX-
optaget af elever i 1. halvår af 2016 sammen-
lignet med optaget for 2. halvår af 2015. 

Det er uacceptabelt og gør det tvingende 
nødvendigt at finde ud af, hvordan den mer-
kantile EUX kan styrkes, så flere EUX-ele-
ver gør deres uddannelse færdig, siger un-
dervisningsminister Merete Riisager (LA).

Uvm.dk

Urimeligt at  
lærere skal redde  
VUC Syd
Lærerne på det skandaleramte VUC Syd har 
allerede holdt rigeligt for og levet med usik-
kerhed, afskedigelser og dårligt arbejdsmiljø 
i knap to år. Derfor er det ikke rimeligt, at de 
skal straffes yderligere og løbe endnu stær-
kere for at redde VUC Syds økonomi.

D e t  s k r i v e r  G y m n a s i e s k o l e r n e s 
Lærerfore ning og Uddannelsesforbundet i 
et fælles brev til undervisningsminister Me-
rete Riisager (LA) på baggrund af den red-
ningsplan for VUC Syd, som et midlertidigt 
styre for skolen har skitseret. Her anbefa-
les det, at skolen blandt andet skal slankes 
og effektiviseres.  

Uddannelsesforbundet.dk

bedst i test
Lærerstandens Brandforsikring er Danmarks bedste forsikringsselskab, hvis 
man måler på mest tilfredse kunder. Det viser en ny undersøgelse fra Loyalty 
Group International. 

”Det er grundlæggende det samme produkt, forsikringsselskaberne leverer, 
men der er faktisk ret stor forskel på kundeoplevelsen”,  siger Lars Jepsen, re-
searchchef i Loyalty Group.

3.600 kunder har deltaget i målingen i 2018, og de er blandt andet blevet 
spurgt om service, værdi for pengene, skadehåndtering og image. Og her klarer 
Lærerstandens Brandforsikring sig absolut bedst i forhold til de andre selskaber.

bt.dk

25% 

”Hvis man som underviser oplever en høj grad af 
styring og kontrol i det daglige, og hvis man op-
lever at skulle løse opgaver, der ligger 
langt fra kerneopgaven, så falder 
motivationen og engagementet.  
Og så brænder lyset i fyrtårnet ud 
– og skibene kommer ikke sikkert 
i havn.
uNdeRvisNiNgsmiNisteR meRete RiisageR (la) 
på koNfeReNce i jaNuaR om pRofessioNel 
tRivsels betydNiNg foR kvalitet i 
uNdeRvisNiNgeN.

UNDERVISNINGSPAKKER
TIL FGU-UDDANNELSEN

NÅ SIKKERT I MÅL MED VORES 

SKRÆDDERSYET TIL FGU-UNDERVISNING

• HELHEDSORIENTERET
• PRAKSISNÆR UNDERVISNING
• SYNLIGE LÆRINGSMÅL
• PROGRESSION OG EVALUERING
• DIFFERENTIERING

IPRAXIS WEBBOG

Med FGU|Praxis arbejder eleven med fagligt tonede produktioner og projekter
i forløb, kaldet iPraxis. Undervejs kobles almen teori på i webBøger.

Både iPraxis-forløb og webBøger er digitale. 

Læs mere på fgu.praxis.dk



UddannelsesForbUndet
Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K, tlf. 7070 2722, info@uddannelsesforbundet.dk, w w w.uddannelsesforbundet.dk.  
Telefontid: mandag-torsdag kl. 9.00-12.00 og 12.30-15.30, fredag kl. 9.30-12.00. Formand: Hanne Pon toppidan. Næstformand: Morten Bay.  
Sekretariatschef: Birgitte Johansen. 

Uddannelsesbladet
Redaktion: ansv. redaktør Inge Gleerup, journalist Dorthe Plechinger, journalist Marie Begtrup, jounalist Heidi K. Güttler, jounalist Andreas A. 
Lund. Henvendelser til redaktionen: Uddannelsesbladet, Nørre Farimagsgade 15, 1364  København K, tlf. 7070 2722, blad@uddannelsesforbundet.dk.  
Design og produktion: OTW A/S. Tryk: Green Graphic, Svanemærket trykkeri, licens 541-546. Annoncer: Allan Christensen, AC-AMS 
Media ApS, tlf. 2172 5939. Annoncepriser, udgivelsesplan, deadlines mv. se www.uddannelsesforbundet.dk. Oplag 11.013. Kontrolleret 
af Specialmediernes Oplagskontrol.  Abonnement: Marianne Jørgensen, maj@uddannelsesforbundet.dk, tlf. 7070 2722. 

mener:

maRts 2019

brUg din stemme Før Folketingsvalget
Melodien Med ”nødvendighedens politik” blev ind-
ført af Thorning-regeringen.  Med Bjarne Corydon 
som den glade kapelmester blev taktstokken brugt 
til at slå an til en stram økonomisk reformpolitik. Si-
den er melodien videreført som underlægningsmu-
sik til alle nye politiske tiltag.

Kendingsmelodien har indvarslet massive be-
sparelser i hele den offentlige sektor under regerin-
ger fra begge sider i folketingssalen. 

Nu er vi med hastige skridt på vej mod et folke-
tingsvalg, og det er på høje tid at gøre op med ”nød-
vendighedens politik”. Ikke for at føre uansvarlig øko-
nomisk politik, men for at få en værdi- og ideologi-
diskussion som afsæt for de politiske beslutninger. 
Hvad vil de politiske partier? Hvad går de til valg 
på? Hvordan ønsker de vores samfundsressourcer 
prioriteret? Kort sagt: Hvilket samfund ønsker de?

I Uddannelsesforbundet gør vi vores til, at følgende 
emner kommer til at fylde i valgkampen:
•  Uddannelse til alle – og især til de, der har fået 

mindst uddannelse
•  Ungdomsuddannelser, der sikrer alle unge en 

god vej videre i livet og arbejdslivet
•  Et rummeligt arbejdsmarked, hvor man kan 

holde til at arbejde, og som giver mulighed for 
fleksibel tilbagetrækning
•  En konstruktiv integrationsindsats, hvor god 

danskuddannelse giver afsættet til aktivt med-
borgerskab, fast tilknytning til arbejdsmarke-
det og muligheder for efter-/videreuddannelse
•  Tid og råd til kvalitet i den offentlige sektor. 
Lad os i fællesskab holde kandidaterne for de for-

skellige politiske partier op på deres holdninger til de 
fem emner. Vil kandidaterne være med til at under-
støtte uddannelse og integration? Vil de være med 
til at understøtte en velfungerende offentlig sektor 
og et velfungerende arbejdsmarked? Og hvordan vil 
de gøre det?

Vi har simpelthen behov for, at politikerne kommer 
med bud på, om og hvordan de vil sikre ordentlige ud-
dannelser, der kan gavne både den enkelte og udvik-
lingen i hele Danmark. Det indebærer blandt andet:
•  Ressourcer til almene uddannelsestilbud i både 

byer og yderområder
•  Gang i AMU-aktiviteten 
•  Ordentlig økonomi på erhvervsuddannelserne, 

så man undgår at samlæse hold og uddannelser
•  At kommunerne giver deres nyetablerede FGU 

luft under vingerne
•  Indførelse af faste takster til Danskuddannel-

serne, så indvandrerne lærer dansk nok til at 
blive ordentligt integreret. 

De seneste valgkampe er blevet grimmere og grim-
mere, både i menneskesynet og i debatformen. Man 
går efter manden eller kvinden – ikke bolden. Kan-
didaterne har fokus på, hvad de andre gør og ikke 
gør. Det krydres eventuelt med lidt løfter om gaver 
i den kommende valgperiode. Men folketingskan-
didaterne taler ikke ret meget om, hvad det er for et 
samfund, de ønsker sig, og hvordan de vil nå derhen. 
Hvornår har vi sidst hørt politikere tale om, at et in-
kluderende samfund med stor sammenhængskraft 
er vigtigt for dem? Om betydningen af en veluddan-
net befolkning og arbejdsstyrke? Og om villigheden 
til at betale det, det koster, for at bevare disse ting?

Det vil jeg opfordre til, at vi gør vores for at få valg-
kampen drejet hen på, her inden gongongen lyder til 
næste valgperiode. De spørgsmål skal stilles. De re-
fleksioner skal gøres. 

Så brug din stemme før valget. Når du møder en 
folketingskandidat, der deler løbesedler ud på byens 
gågade, ved indgangen til supermarkedet eller vil 
have en snak foran stationen. Spørg dem, hvad de vil. 

Ellers er vi blot på vej til endnu fire år med ”nød-
vendighedens politik”. 

Hanne  
Pontoppidan,  
formand for  
Uddannelses- 
forbundet
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et saMarbejdsudvalg – eller MED-
udvalg – kan faktisk bruges til at få stor 
indflydelse. Selv på en større politisk be-
slutning, der allerede er truffet. Det viser 
en aktuel sag fra Haderslev Sprogcenter, 
hvor blandt andet en meget ihærdig ind-
sats fra tillidsrepræsentant og lærer på 
sprogcentret, Rikke Kristoffersen, resul-
terede i den usædvanlige situation, at en 
byrådsbeslutning blev ændret:  Haderslev 
Byråd traf i slutningen af januar en ny be-
slutning og trak konkurrenceudsættelsen 
af hendes arbejdsplads tilbage.

- Vi følte os virkelig kørt over i oktober 
sidste år, da vi et par dage før byrådsmødet 
pludselig fandt ud af, at vi var på dagsorde-
nen. En udlicitering af vores arbejdsplads 
skulle besluttes som del af budgetforliget, 
men vi var ikke blevet hørt. Så vi spurgte 
os selv, om man virkelig kunne det, siger 
Rikke Kristoffersen om hendes og de øv-
rige ansattes reaktion. Og hun fortæller 
også, at alle de ansatte troede, at slaget var 
tabt, da budgetforliget med krav om kon-
kurrenceudsættelse herefter blev vedta-
get af et enigt byråd på mødet.

HUn kæmpede imod 
konkUrrenceUdsættelse  
– og vandt
En politisk beslutning om at konkurrenceudsætte danskuddannelsen 
er nu omstødt i Haderslev Kommune. Det skyldes i høj grad en aktiv 
tillidsrepræsentant, Rikke Kristoffersen, der brugte mulighederne i MED-
samarbejdsudvalget og de gode argumenter. Nu er der arbejdsro de næste år. 

a f  d o R t h e  p l e c h i N g e R  /  f oto :  pa l l e  p e t e R  s ko v

Rikke Kristoffersen er glad for, at 
de fik politikerne i tale – og at de 

lyttede til de ansatte.
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 disse argumenter brugte  
de ansatte 

Konkurrenceudsættelsen skulle spare Hader-
slev kommune for 500.000 kroner. Men med-
arbejderne argumenterede med, at det også ko-
ster noget at konkurrenceudsætte, som bør ta-
ges med i beregningerne:

•  For eksempel omkostninger til udbudspro-
ces og materialeudarbejdelse samt eventu-
elt opsagte medarbejdere. De kunne risike-
re at havne på offentlig forsørgelse til udgift 
for jobcentret og kommunen. Det anslås i hø-
ringssvaret at koste 1,6 millioner kroner det 
første hele år.

Medarbejderne har også peget på kvaliteten og 
fleksibiliteten, som er svær at gøre op i kroner 
og ører, men som skal tænkes med i forhold til 
en konkurrenceudsættelse:

•  Blandt andet løser sprogcentret ekstra op-
gaver for Integrations- og Modtagecentret 
uden meromkostninger for kommunen, har 
indtægtsdækket virksomhed i forhold til 
danskuddannelsen, FVU, ordblindeunder-
visningen og arbejdsmarkedsrettede forløb, 
som er med til at forbedre den samlede inte-
grationsopgave i kommunen, og dertil er det 
”et veldrevet sprogcenter med kompetencer 
på et højt niveau, der løbende er tilpasset op-
gaverne”.

Det viste sig imidlertid, at byrådet 
havde begået en fejl. Medarbejdere skal 
høres, når der træffes beslutninger om 
større omstruktureringer og besparel-
ser. Det står i retningslinjerne for MED-
udvalget. Og så gik Rikke Kristoffersen 
ellers i gang og allierede sig med blandt 
andet Uddannelsesforbundet, lederen af 
sprogcentret og repræsentanter i MED-
udvalget for at gøre byrådet opmærksom 
på denne forglemmelse. Det betød, at med-
arbejdernes høringssvar blev taget med 
på et nyt byrådsmøde i november sidste 
år. Og herefter skete det højst usædvan-
lige, at byrådet traf en ny beslutning. Man 
har nu trukket konkurrenceudsættelsen 
tilbage, så Sprogcentret i Haderslev for-
bliver på kommunale hænder.

- Vi er glade for, at vi fik politikerne i 
tale, og at de rent faktisk lyttede til os og 
ændrede deres beslutning, siger en tilfreds 
Rikke Kristoffersen, der især glæder sig 
over, at det skaber arbejdsro.

vi spillede på deres banehalvdel

Budgetforliget fra sidste år indebar, at po-
litikerne ville spare 500.000 kroner ved 
en konkurrenceudsættelse af danskud-
dannelsen for at få penge til øget velfærd i 
Haderslev Kommune. Det var de ansatte 
på sprogcentret nødt til at forholde sig til, 
da de skulle skrive høringssvaret med de-
res argumenter imod en konkurrenceud-
sættelse til byrådsmedlemmerne.   

- Vi var nødt til at spille på deres bane-
halvdel og også finde de økonomiske be-
grundelser i vores svar. Så vi lavede helt 
bevidst en side, der handlede om økono-
mien først, forklarer Rikke Kristoffersen. 

Her har de ansatte på sprogcentret 
blandt andet gjort opmærksom på, at de 
dels selv vil og kan finde besparelser, og 
at hele udliciteringsprocessen altså også 
koster mange penge:

- Vi tillod os også at skrive, at vi i en ud-
budssituation kunne blive usikre på vores 
arbejdspladser – om vi kunne beholde dem 
eller blev arbejdsløse. Mange af de 16 an-
satte er jo bosiddende i Haderslev og be-
taler skat dér. Men det er klart, at vi også 
har slået på vores kvalitet, vores kultur og 
vores samarbejde med jobcentret i sva-
ret. Det håber jeg, at politikerne også har 
set på – at det er bedre med et tæt samar-

bejde med andre kommunale institutio-
ner, siger Rikke Kristoffersen og forkla-
rer, at ja, der er en pris for at have ”spillet 
med” og være bundet op på at skulle spare, 
men at der til gengæld er store fordele for 
de ansatte ved ikke at skulle konkurren-
ceudsættes.  

- Det, at vi ikke skal det, giver os jo mere 
ro til det, vi skal i arbejdet. Hvis vi var kom-
met ud i konkurrenceudsættelsen, skulle 
vi jævnligt gøre øvelsen igen. Så det gi-
ver nogle bedre rammer at udføre vores 
arbejde under, siger Rikke Kristoffersen.

vi får ikke dét, vi bestiller

Et flertal i Haderslev Byråd endte altså 
med at stemme for beslutningen om at 
droppe konkurrenceudsættelsen på by-
rådsmødet den 22. januar i år. Et af de 
partier, der har skiftet holdning under-
vejs, er Socialdemokratiet. Finn Lykke-
skov, der er næstformand for Beskæftigel-
ses- og integrationsudvalget og medlem 
af Økonomiudvalget i kommunen, afviser 
dog, at han grundlæggende har skiftet me-
ning efter medarbejdernes høringssvar: 

- Jeg har altid strittet imod at konkur-
renceudsætte sprogcentret. Det kan være 
godt med konkurrenceudsættelse, men 
jeg har ikke mange gode erfaringer med 
det – og vi får ikke det, vi bestiller. Men 
når man indgår et budgetforlig, sker det 
somme tider, at man kommer til at nikke 
til noget, man ikke er enig i. Og det gjorde 
jeg også her. Det skal jeg blankt erkende, 
siger han og tilføjer:

- Jeg synes, vi har et glimrende sprog-
center i Haderslev. De ansatte behøver 
ikke at skulle sættes på en prøve i forhold 
til at skulle på andre ledelseshænder. Det 
mener jeg af et godt hjerte. Så for mit eget 
vedkommende har jeg det rigtig fint med, 
at vi ikke udliciterede sprogundervisnin-
gen, og at det var et stort flertal, der var 
med til at beslutte det.  

Er det ikke ret usædvanligt, at man først 
tager en politisk beslutning om noget, og 
så ændrer den? 

- Jo, det er usædvanligt. Men de an-
satte gik ind i det med fynd og klem og 
kom og fortalte os, at de selv kunne finde 
besparelsen. Hvad skulle så lige få byrå-
det til at smide en halv million kroner ud 
– eller hvad det nu koster med et omfat-

tende udbudsmateriale? Det ville kun ske 
af ideologiske årsager. 

vi holder dem fast på besparelsen

Borgmesteren Hans Peter Geil fra Ven-
stre var også en af dem, der ændrede hold-
ning efter høringssvaret.

- En af årsagerne var, at vi stadig hol-
der fast i den besparelse på de 500.000 
kroner, som er lagt ind i budgettet. Der er 
ingen tvivl om, at sprogcentret har leve-
ret varen hidtil, så hvis de også fastholder 
besparelsen, tager vi dem på det og siger, 
at vi til gengæld holder fast i, at det er en 
kommunal opgave, siger han. •
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nU tør jeg 
tale med 
kUnderne

a f  d o R t h e  p l e c h i N g e R  /  f oto :  b R i a N  R a s m u s s e N

 bag enhver elev står en lærer

Hvad er det, læreren kan, der rykker en 
kursist? Det giver en række elever og 
kursister deres svar på i serien. Den-
ne gang fortæller Rana Atfea, som er en 
både dygtig og erfaren frisør fra Syrien, 
hvordan hun lærte at tale med kunder-
ne i Salon Souna i Viborg, hvor hun nu 
har fået fast ansættelse. Det skete med 
hjælp fra sprogmentor Sofie Grods Han-
sen fra Sprogcenter Midt. 

Jeg har haft min egen salon i Damas-
kus i 13 år. Lamas hed den (Berørt af 
skønhed, red.). Men vi flygtede til Dan-
mark, fordi der var krig i Syrien. Det blev 
meget svært i forhold til vores tre børn, 
fordi også skolerne blev ramt af mange 
bomber. Flere børn blev dræbt, og vi var 
alle bange, når de skulle i skole. Pludselig 
var vores hus også ødelagt, så vi måtte bo 
hos min mands forældre. Her boede også 
hans bror og familie, så vi var 13 personer 
og nogle gange 15 i ét hus. Det var svært 
at bo så mange sammen.    

Mange mennesker sagde dengang, at 
Danmark var et godt land for flygt-
ninge. At der bor dejlige mennesker. Der-
for ville vi gerne dertil. Men vi vidste ikke 
helt, hvad det var, vi kom til. Først rejste 
min mand, og efter cirka et år blev vi alle 
familiesammenført. Min mand boede i 
den lejlighed i Silkeborg, hvor vi nu alle 
bor. Og da vi kom, tænkte jeg, at det var 
sådan en pæn by. Så først gik vi alle bare 
rundt og så på Silkeborg. Folk smilede til 
os og var venlige. Jeg var ikke bange, jeg 
var bare glad, og det var mine børn også. 
Meget glade. 

Min far er stadig i Syrien. Han bliver der, 
fordi han er 83 år og en gammel mand. Min 
mor er død, men min søster bor stadig i Sy-
rien og hjælper min far. Vi taler sammen i 
mobilen eller gennem whatsApp. Jeg kan 
blive lidt ked af det, fordi jeg måske ikke 
skal se dem igen, men jeg er meget glad for 
at være i Danmark. Nu har jeg boet her i tre 
år og tre måneder.

Vores børn er perfekte til dansk. De er 
18, 17 og 15 år. Den største går på gymna-
siet, min datter går i en international skole 
og min søn i 9. klasse. De siger til mig, når 
jeg siger noget forkert. Børnene lærer hur-
tigt – men for os tager det længere tid. De 
lærer også dansk fra danske film, eller un-
derteksterne fra de engelske. Jeg når al-
drig at læse det hele – måske får jeg bare 
læst to ord. Men det bliver bedre og bedre. 

Jeg startede på sprogcenter Midt i Sil-
keborg efter en måned. Nogle gange si-
ger arabiske mennesker, at man ikke lærer 
dansk på skolen, men lærer mere dansk på 
en arbejdsplads. Men jeg siger, at nej, sko-
len er meget vigtig. Jeg lærte at tale dansk 
i skolen. Vi har en kontaktfamilie, som 
sprogskolen har fundet til os. De retter mig 
også, hvis jeg siger noget forkert. Og så har 
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Rana Atfea kom på idéen med 
at lave en arabisk kvindesalon 
i underetagen hos Salon 
Souna. Mange kvinder vil 
ikke smide tørklædet i en åben 
salon med udsyn fra gaden. Nu 
har hendes chef Samh Alwater 
fået den bygget, og kvinder kan 
både blive klippet, farvet og få 
permanent i håret her.

vi to danske familier, som vi besøger, og 
som besøger os. 

Da jeg skulle i praktik, skrev jeg et CV 
om min baggrund som frisør. Men det 
var lidt svært at få arbejde i en dansk sa-
lon, når man ikke taler godt dansk. Min 
sagsbehandler Lisbeth er rigtig god, og 
hun sagde, at hun ville søge en arabisk 
salon til mig. Måske ville kunderne sige 
okay, selv om jeg ikke talte ligesom dem 
og havde tørklæde på. Den fandt vi i Sil-
keborg, hvor jeg var cirka ni måneder. 

Det største problem var, at når jeg prøvede at 
sige noget, sagde de: Hvad siger du? Og så blev 
jeg bare stille.

Nu arbejder jeg i salon Souna. Her kommer 
også mange danske kunder. Jeg var lidt bange for 
at snakke i begyndelsen, men Sofie træner med 
mig, og min chef og kollega hjælper mig med at 
oversætte. Jeg skulle først træne en telefonsam-
tale med Sofie. Og hun lærte mig også, hvordan 
man får en dialog med en kunde. At man snak-
ker om vejret, familien eller børnene. Når jeg 
har forstået, hvad der skal ske med håret, spør-
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spRogmeNtoR  
sofie gRods haNseN:  
sproget er  
en magtFaktor 

Man kan da ikke lære noget sprog på 10 ti-
mer? Sådan kan man godt tænke som sprog-
lærer. Men det kan man, fordi man kommer så 
tæt på sin kursist og kursistens sprogbehov og 
forudsætninger i de her forløb. Det giver dog 
først rigtig god mening med en sprogmentor, 
hvis kursisten har en sproglig basis. Han eller 
hun skal have et ordforråd og en forståelse for 
sprogets struktur, før det virker. Og dér, hvor ar-
bejdsgiveren udtrykker, hvilken vej kursisten 
skal – og hvor kursisten er enig – er det meget 
virkningsfuldt.

Jeg vil gerne rose Samh, fordi han har været 
meget tydelig til at definere sine ønsker for 
Rana. Jeg har været sprogmentor på flere ar-
bejdspladser, og nogle gange er ønsket fra che-
fen bare: ”Hun skal blive bedre til dansk, så vi 
kan tale sammen”. Det er lidt svært at arbejde 
med. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvad kur-
sisten skal kunne for at indgå i konteksten på 
stedet. For hvis hun kan åbne den første dør, 
komme derind og bruge sproget en lille smule, 
sker der en accelerering af mere sprogbrug. Jeg 
tror, at motivationen bliver større på den måde. 
Og den er enormt vigtig for sprogindlæring.

Rana skulle blive i stand til at være alene i 
salonen og tage telefonen. Det var ønsket fra 
Samh. Og så har vi arbejdet sammen om at op-
stille forskellige scenarier for, hvad kunden 
kan spørge om. Hvis kunden vil bestille en tid, 
taler vi om de tidsudtryk, man bruger. For ek-
sempel ”hurtigst muligt”, ”efter påske” eller 
”sidst på dagen”. Og så prøver vi at skrive disse 
dialoger ned, som Rana kan øve sig på og støtte 
sig til. Det handler om at bygge et stillads rundt 
om kursisterne for at støtte dem i de forskelli-
ge situationer. 

ger jeg, om kunden har børn, om de 
arbejder – og så snakker vi sammen 
om det. Hvis de taler langsomt, for-
står jeg det hele. 

Det er nyt for mig at klippe mænd. 
Det gjorde jeg ikke i Syrien. Og jeg 
brugte aldrig maskiner til at klippe 
kvinder, men det har jeg lært her. Sy-
riske kvinder bliver ikke klippet så 
kort som danske kvinder. Og på sy-
riske saloner kommer kvinder ofte 
hver dag for at blive føntørret og få 
lagt makeup. De går ikke på arbejde 
uden makeup. I Danmark bruger 
kvinder ikke meget makeup. 

Engang kom en kvinde herind, 
som gerne ville klippes med eta-
ger. Hun ville kun have klippet en 
smule etage i sit hår, men jeg mis-
forstod hende og klippede ekstra 
meget af. Jeg blev meget ked af det, 
da jeg fandt ud af misforståelsen, 
og det blev hun måske også. En god 
dag for mig er, når jeg har haft rig-
tig mange kunder og har snakket 
meget dansk. Jeg bliver også meget 
glad, når kunden forstår mig, og jeg 
forstår hende. •

Frisører smalltalker jo rigtig meget. Og Rana 
turde ikke selv komme med et udspil til, hvad 
de skulle tale om. Men når kunden begynder 
at tale om noget, har Rana ikke kontrollen 
over samtalen, og så bliver det svært. Derfor 
aftalte vi, at hun skal tage initiativet. Hvis 
det er fredag eller mandag, skal hun spørge 
til weekenden. Hvis det er en ung person, skal 
hun spørge til uddannelse. Her handlede det 
om at give Rana nogle helt konkrete værktø-
jer til at styre samtalen.

Man kommer tættere på den enkelte kur-
sist som mentor. Det siger jo sig selv, når jeg 
har 10 timer alene med dem. Og fordi vi har 
en tættere relation, og fordi forholdet hviler 
på respekt og tillid, kan jeg finde ud af, hvor 
jeg kan presse hende hen – og hvordan. Det 
handler om at se kursisten som et helt men-
neske med erfaringer og kompetencer. Rana 
er en meget ambitiøs kvinde, så det skal jeg 
have respekt for og ikke bare se hende som 
en ”sprogindlærer” eller en ”kursist”. Jeg skal 
forstå, hvad det er, hun kommer fra, og hvad 
hun kommer med som menneske. Og det ta-
ger jeg udgangspunkt i. 

Sproget er en magtfaktor mellem menne-
sker. Hvis jeg behersker sproget, og kursisten 
ikke gør, sker der noget med hierarkiet i vores 
samtale. Så jeg tænker meget på at tale Rana 
op. Det er meget vigtigt som sproglærer og 
sprogmentor, at man kan sætte sig ud over det 
sproglige niveau og komme ind til det menne-
skelige drive, som alle mine kursister har, og 
dyrke det. Hvert forløb handler om nye men-
nesker, men man kan godt blive dygtigere til 
og bedre til at forstå det andet menneske og 
blive en slags ressourcespejder. • 

Det bedste mentorforløb får man, når kursisten har 
en sproglig basis, når arbejdsgiveren klart fortæller, 
hvad han har brug for sprogligt, når kursisten får 
små sproglige succeser – og når mentoren ser det hele 
menneske bag kursisten. Alt det sørger Sofie Grods 
Hansen for sker.

 et tilbud om sprogmentor

Sprogmentorer er et tilbud, som nogle 
kommuner gør brug af. I Silkeborg, Vi-
borg og Horsens kommune kan flygtnin-
ge, der er meget tæt på at komme i ordi-
nær beskæftigelse, eventuelt få tilbudt 
et 10 timers mentorforløb.  
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der ser ud til at være sammenhæng 
mellem ærlighed og karrierevalg. Ær-
lige mennesker vil hellere arbejde i den 
offentlige sektor end folk med en mere 
lemfældig omgang med sandheden. Så-
dan lyder den opsigtsvækkende konklu-
sion i et studie fra Københavns Univer-
sitet. Her har forskere blandt andet un-
dersøgt sammenhængen mellem karri-
erevalg og villigheden til at snyde i spil 
for egen vindings skyld.

- Vi var motiverede af at finde forskel-

ærlige 
mennesker 
arbejder Helst  
i det oFFentlige
Ærlige mennesker stiler i højere grad efter en karriere i det offentlige, 
mens de mere uærlige går efter pengene og hellere vil arbejde i den 
finansielle sektor. Det viser opsigtsvækkende dansk forskning, der 
måske kan overføres til også lærerverdenen.
a f  m i k k e l  k a m p  /  f oto :  c o l o u R b o x

 offentligt ansatte donerer  
flere penge væk

En anden forskel på de studerende, som vil ar-
bejde i henholdsvis det private og det offentli-
ge, er, i hvor høj grad de donerer penge. De stu-
derende fik en lille sum penge for at deltage i 
undersøgelsen, og derefter fik de muligheden 
for at donere en del af den til velgørende for-
mål. De, der hælder til et offentligt job, viste 
sig i højere grad at donere penge væk.  

len på korruption på tværs af lande. Nogle 
lande er altid korrupte, mens andre lande 
– som Danmark – altid ligger på de øverste 
pladser på listen over de mindst korrupte 
lande. Det er ofte blevet forklaret med le-
vestandard og lønnen i det offentlige, for-
tæller adjunkt Nikolaj Arpe Harmon, der 
sammen med tre kolleger har haft en an-
derledes tilgang i deres studie.

- Vi undersøgte, om der er forskel på, 
hvem man tiltrækker i den offentlige sek-
tor, når det handler om ærlighed. Det in-
teressante er, at man i Indien har fundet 
præcis den modsatte sammenhæng end 
i Danmark. De mindst ærlige er mere til-
bøjelige til at søge job i den offentlige sek-
tor i Indien. Måske fordi man der ofte har 
en højere løn i det offentlige end i det pri-
vate, fortæller han.

snyder mere i spil

Men hvordan finder man ud af, om men-
nesker er ærlige eller uærlige? Forskerne 
har brugt et forsøg, som er velafprøvet fra 
andre studier. 862 studerende fra stats-
kundskab, økonomi og jura har svaret på 
en række spørgsmål, som blandt andet 
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 Forskningen bag

Forskerne Asmus Leth Olsen, Frederik 
Hjorth, Nikolaj Arpe Harmon og Sebastian 
Barfort har gennemført undersøgelsen og 
skrevet forskningsartiklen Sustaining Ho-
nesty in Public Service: The Role of Selec-
tion, som er blevet optaget af det videnska-
belige tidsskrift American Economic Jour-
nal: Economic Policy.  

 Uærlige vil arbejde i en bank

•  I den mest uærlige del af de stude-
rende vil 20 procent gerne arbejde i 
finanssektoren

•  I den mest ærlige del af de studerende 
vil ni procent gerne arbejde i finans-
sektoren

•  I den mest uærlige del af de studeren-
de vil 17 procent helst arbejde i det of-
fentlige

•  I den mest ærlige del af de studeren-
de vil 26 procent helst arbejde i den 
offentlige sektor.  

handler om deres karriereplaner og om, 
hvad der motiverer dem i deres karriere-
valg. De tre fag er udvalgt, fordi de stude-
rende efter endt uddannelse har mulighed 
for at vælge begge retninger – både ansæt-
telse i det offentlige og private.

De samme studerende har også delta-
get i et forsøg, hvor en computer simule-
rede terningkast. Testpersonerne skulle 
gætte, hvad terningen viste, og gættede de 
rigtigt, kunne de vinde penge. Det særlige 
var, at de først efter terningkastet skulle 
fortælle, om den var landet på et, to, tre el-
ler noget helt sjette. De studerende vid-
ste ikke, at forsøget handlede om ærlig-
hed eller det modsatte, og da ingen andre 
vidste, hvad de havde gættet på forhånd, 
kunne de i princippet ikke blive afsløret. 
Det kunne de så alligevel, for forskere har 
ud fra deres viden om den statiske sand-
synlighed i forhold til terningkast regnet 
et tal ud for, hvor mange rigtige gæt, man 
vil have, hvis man er ærlig. Og resultatet 
fra terningkastene kan overføres til an-
dre dele af livet. 

- Hvad mener vi, når vi siger, at nogen 
er uærlige? Her er det, at de er villige til at 
opføre sig uærligt for egen vindings skyld. 
Og der er andre undersøgelser, der viser, 
at hvis man er villig til at snyde i spil, så er 
man også villig til at snyde på andre må-
der. For eksempel har man i Indien påvist, 
at sygeplejersker, der snød med deres gæt 
på terningerne, også havde en større ten-
dens til at blive væk fra arbejde og alligevel 
fortælle arbejdsgiveren, at de havde væ-

ret der, så de fik løn uden at arbejde, for-
tæller Nikolaj Arpe Harmon.

motiveret af penge

Selvom jurister og økonomer kun i enkelte 
tilfælde bliver undervisere, kan resulta-
tet sandsynligvis også overføres til lærer-
verdenen, gætter Nikolaj Arpe Harmon.

- Vi har kigget på en bestemt gruppe fra 
bestemte fag, men det handler om dybe-
religgende karakteristika – som hvorvidt 
man er motiveret af penge. Hvis jeg blev 
tvunget til at sætte penge på, om lærere er 
mindre uærlige og mindre drevet af mo-
tivation end bankmænd, så ville jeg sige, 
at det er de. Før vi lavede undersøgelsen, 
ville jeg have været mere usikker i forhold 
til sammenligningen mellem andre pri-
vatansatte og offentligt ansatte, men det 
er jeg ikke længere, siger han.

Som offentlig arbejdsgiver kunne man 
måske ved den næste overenskomstfor-
handling overveje, om man med undersø-
gelsen i hånden kunne argumentere for, at 
lønnen i det offentlige skal holdes nede for 
at blive ved med at rekruttere ærlige med-
arbejdere. Det vil dog ikke nødvendigvis 
være en god idé, siger Nikolaj Arpe Harmon.

- Andre undersøgelser viser, at bliver 
lønnen i det offentlige for lav, kan det føre 
til korruption. Man ville nok ikke komme 
til at sulte i Danmark, men de offentligt 
ansatte ville kunne kigge på andre menne-
sker, der tager på fede ferier og den slags, 
uden at de selv har råd. Så kan man blive 
fristet til korruption, forklarer han.

Meget tyder dog på, at man gennem løn-
nen ville kunne ændre på sammensætnin-
gen af personalet i den offentlige sektor.

- I undersøgelsen har vi spurgt, om 
karrierevalget ville være anderledes, 
hvis lønnen var markant højere i det of-
fentlige. Svarene viser, at det ville det. 
Så hvis man tager de svar for gode varer, 
ville man kunne tiltrække andre menne-
sker ved at sætte lønnen op, siger Nikolaj 
Arpe Harmon.

Forskerne har nu søgt fonde om penge 
til yderligere forskning i andre lande for 
at lave lignende undersøgelser. Det vil 
blandt andet give god mening at under-
søge lande, der ikke i lige så høj grad som 
Danmark og Indien udgør yderpoler, når 
det gælder korruption. •

Andre undersøgelser viser, at hvis man 
er villig til at snyde i spil, er man også 
villig til at snyde på andre måder.



14 Uddannelsesbladet 02 / 2019

DET 3. LIV 
- På vej mod pension 
 
 For Uddannelsesforbundets medlemmer 55+  
 Kl. 09.30-17.00  
 Uddannelsesforbundets sekretariat
 Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K  
 Pernille Nihøj, pni@uddannelsesforbundet.dk         
	 Gratis	for	medlemmer	•	200	kroner	for	ikke-medlemmer
 

 Tilmeldingfrist : SENEST 21. marts 

Få overblik over dine muligheder når du forlader arbejds-
markedet	med	hensyn	til:	Efterløn,	folkepension,	ATP	og	
pensionen fra arbejdet.

TEMADAG: ORDBLINDEKURSISTER
- med dansk som andetsprog 
 
 For sprogcenterundervisere 
 Kl. 09.30-15.30 
 Uddannelsesforbundets sekretariat
 Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K 
  Pernille Nihøj, pni@uddannelsesforbundet.dk          
 1.200	kroner	for	medlemmer 
 1.500 kroner for ikke-medlemmer 
 

 Tilmeldingfrist : SENEST 29. marts 

På denne temadag indkredser vi nogle af de centrale ud-
fordringer og overvejelser som sprogcenterundervisere, 
når	vi	har	tilrettelagt	og	afholdt	ordblindeundervisning	for	
kursister med dansk som andetsprog.

UNGDOMSUDDANNELSERNE OG DIAGNOSERNE 
- Bliv klogere på angst - og hvad du kan gøre for at hjælpe 
 
 For alle med interesse heri. 
	 Kl.	10.15-13.00	den	efterfølgende	dag	
 Storebælt, Sinatur Hotel & Konference 
	 Østerøvej	121,	5800	Nyborg 
  Tine	Mai	Petersen,	tmp@uddannelsesforbundet.dk 
         3.700	kroner	med	tilmelding	inden	den	31.	maj
	 4.500	kroner	efter	31.	maj
 

 Tilmeldingfrist : SENEST 31. MAJ 

Vi ved, at en del af de unge, vi møder på ungdomsuddan-
nelser, lever med angst. På kurset præsenteres forskellige 
dele af et angstprogram. Vi gennemgår teknikker og fær-
digheder og arbejder med både teori og praksis på kurset.

TEMADAG: KEND DIG SELV SOM LÆRER 
- og udnyt dit potentiale endnu bedre 
 
 For alle med interesse heri. 
 Kl. 10.00-15.00  
	 Hans	Knudsens	Instituttet	
	 Glentevej	67,	2400	København	NV 
 Pernille Nihøj, pni@uddannelsesforbundet.dk           
 1.000 kroner  for medlemmer 
 1.500 kroner  for ikke-medlemmer 
 

 Tilmeldingfrist : SENEST 17. februar 

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

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

De er særligt udviklede til dig som  
Uddannelsesforbundets medlem. 
Her er et udpluk

4. april

9. maj 20. og 21. marts

25. april

Vil du være  
klogere på dit fag?  
... SÅ BRUG VORES

MØDER og KONFERENCER



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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 og vinderne er…

Skriv om en fantastisk ønske-
dag eller -uge på det nye FGU en-
gang i 2020. 

Sådan lød oplægget, da Uddan-
nelsesforbundet og Styrelsen 
for Undervisning og Kvalitet 
(STUK) i slutningen af 2018 ud-
skrev en konkurrence, hvor med-
lemmer kunne skrive om de-
res visioner for arbejdslivet ef-
ter cirka et år i den spritnye ud-
dannelse. Thomas Jakobsen, 
matematiklærer på VUC Lyng-
by, og Lotte Max Ibsen Bank, 
dansklærer på Produktionssko-
len i Greve og Høje-Taastrup, har 
vundet konkurrencen. 

”Thomas og Lotte har med deres 
baggrund som lærere fra både et 
VUC og en produktionsskole gi-
vet et meget konkret bud på en 
god arbejdsdag på FGU’en. Ar-
tiklen udfolder også, hvordan 
samarbejdet mellem lærerne 
på kryds og tværs kan sikre den 
praksisnære fokus i undervis-
ningen” hedder det blandt an-
det i begrundelsen.

en dag som 
FgU-lærer

Det er november, og vi er mødt ind på arbejde på den nystartede FGU. 
Lotte og Thomas er primært almenlærere og har forskellige opgaver dagen 
igennem, hvor de møder en meget dynamisk skolevirkelighed.

klokken er 7.55, og vinden rusker udenfor 
i træerne og buskene. Indenfor på den nyop-
rettede FGU-institution er der behageligt 
varmt. Lotte, Thomas og deres kolleger har 
været i gang med FGU’en i nogle måneder, 
og samarbejdet med de mange nye kolleger 
er så småt kommet på plads. 

Lotte går ind på sit kontor, som hun de-
ler med Thomas og nogle andre. Hun pak-
ker sin pc ud og læser et par mails. Da klok-
ken er ved at være 8.30, går hun over i sko-
lens spisesal. Hun stopper op og kigger på 
plancherne, som Thomas netop har hængt 
op i spisesalen fra et forløb i fagene Identi-
tet og medborgerskab og Samfundsfag. Nu er 
der efterhånden kommet en del mennesker i 
spisesalen. Thomas finder en plads sammen 
med nogle elever fra Kommunikation og me-
dier, mens Lotte går hen til Byg, bolig og an-
læg og spørger, om hun må sidde der i dag? 
Lotte skal være sammen med disse elever 
senere i dag. Alle holdene har faste pladser. 
De griner alle over, at der er en elev, som me-
ner, at Lotte sidder på hans plads.

almen i en anvendelsesorienteret ramme

De spiser morgenmad og holder morgenmøde, 
hvor alle på institutionen deltager fra klok-
ken 8.30 til 9.00. Dernæst er det bare i gang 
med dagens arbejde. 

Lotte starter dagens opgaver med at gå over 
til vejlederen, og de to taler lige sammen om 
to individuelle forløbsplaner, som vejlederen 
skal lave sammen med to unge. 

Thomas har matematikundervisning 
med en gruppe elever, der alle mangler at få 

lidt mere styr på tal og algoritmer, inden de 
er klar til en erhvervsuddannelse. De fleste 
af dem har travlt med at arbejde med et selv-
valgt matematik-projekt, hvor de skal øve sig 
i at arbejde med statistik. Et par af eleverne 
har dog mere brug for at øve sig i geometri, så 
de har travlt med at få hoved og hale på, hvad 
målestoksforhold er for en størrelse.

Både Lotte og Thomas har et tæt samar-
bejde med værkstedslærerne, som hele ti-
den sørger for, at de ved, hvad der sker ude på 
værkstederne. Lotte og Thomas har så under-
visning sammen med de forskellige værkste-
der i løbet af ugen. Deres opgave er at lægge 
mere skolefaglige ting ind i værkstedsopga-
verne, så der kommer en anvendelsesorien-
teret ramme omkring det faglige arbejde. Når 
de er ude på værkstederne, har de ofte en fast 
plan for egentlig undervisning, som de laver 
sammen med hele værkstedet. Det er en me-
get dynamisk skolevirkelighed, og det er også 
en del af jobbet, at man kan navigere inden-
for en grad af uforudsigelighed, fleksibilitet 
og pludselig opstået ad hoc-opgaver. 

Efter mødet med vejlederen går Lotte ned 
på Byg, bolig og anlæg. Værkstedet skal i gang 
med at lave en terrasse til et marketingsfirma. 
Da Lotte kommer over på Byg, bolig og an-
læg, skal de alle til at bestille fliser hjem til 
kundens terrasse. De skal finde ud af, hvor 
mange fliser de skal bestille. Der skal derfor 
regnes lidt på arealer, priser og læses nogle 
forskellige tilbud. De får også drøftet procent 
og betydning af moms. De bruger en god time 
på hele seancen. Eleverne og Lotte aftaler at 
mødes en ekstra gang igen næste formiddag, 

f oto :  m i k k e l  ø s t e R g a a R d

koNkuRReNce om fRemtideNs fgu:
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lige at få uddelegeret nogle forskellige arbejdsopgaver imel-
lem sig i forbindelse med deres fælles tværfaglige projekt.

kreative projekter og skrivning

Derefter går Lotte over til de to værksteder, Turisme og kul-
tur samt Musisk og kunstnerisk produktion. De to værkste-
der er i gang med en fælles produktion, idet de er ved at af-
slutte et forløb om portrætbilleder. Værkstederne vil blandt 
andet afholde en fernisering for folk i skolens lokalområde.

Eleven, Sandra, har fået til opgave at lave en pjece, som 
skolen kan sende ud i lokalområdet. Eleverne har sammen 
på værkstedet defineret nogle overskrifter, som skal med 
i pjecen. Sandra har nu en del tekst, hun har skrevet til de 
forskellige overskrifter. Hun sidder og stirrer sig blind på 
sine egne formuleringer, da Lotte pludselig står ved siden 
af hende. Lotte spørger Sandra, om hun lige må hjælpe med 
inddeling af afsnit, og måske mangler Sandras tekst også 
et par punktummer? Sandra bliver helt lettet, og de sætter 
sig sammen og kigger på tekstdokumentet på computeren.

Sandra og Lotte får arbejdet sig igennem nogle formule-
ringer og tegnsætning og printer pjecen. Sandra bliver me-
get stolt, især da de andre elever roser hendes arbejde. 

screeninger som afslutning på dagen

Efter frokost har Thomas været et smut forbi køkkenet for 
at tale lidt med eleverne, som arbejder der. Sidst på dagen 
har han en aftale med to elever, der skal lave en elektronisk, 
faglig screening. Eleverne bliver testet i grundlæggende ma-
tematikdiscipliner. Den faglige screening er et samlet bil-
lede, som skolen bruger i den individuelle uddannelsesplan, 
der skal laves for hver enkel elev. 

Thomas er placeret i samme lokale som screeningsele-
verne, men kan sidde og færdiggøre nogle opgaver, som han 
skal bruge i morgen, når han skal være sammen med ele-
verne på Omsorg og sundhedsværkstedet. Da de to scree-
ningselever er gået, uploader Thomas screeningerne i ele-
vernes digitale elevmapper. Han laver også et par notater i 
deres elevmapper. 

Mens han taster løs på computeren, kommer Lotte forbi. 
De to får sammen lukket deres fælles kontor af. De følges 
hen til parkeringspladsen, mens de taler om, at de virkelig 
burde være bedre til at cykle på arbejde.

I morgen begynder en ny dag, som helt sikkert bliver lidt 
anderledes end denne dag. •

hvor alle skal have en fortælling med til Lotte om, hvordan de el-
lers møder procent i deres hverdag.

kollegial sparring

Efter dette går Lotte op på sit kontor og finder nogle ting frem, som 
hun lige kan nå at kopiere før frokost. Dagen efter har hun nemlig 
skriveseminar med et værksted, hvor de skal tale om jobansøgning 
i forbindelse med PASE-faget. Hun får begyndt på sin Power Point 
og vil uploade et lille klip fra YouTube om jobsamtalen, som hun vil 
vise i morgen. Hun ringer lige til en kollega, der arbejder på skolens 
Erhvervsgrunduddannelse (EGU). Kollegaen har tidligere omtalt 
YouTube-klippet. Kollegaen er glad for Lottes opkald – så kan han 
ved samme lejlighed lige få noget sparring i forhold til en ordblind 
EGU-elev, der ikke er kommet i gang med at bruge sin IT-rygsæk. 
Lotte er også ordblindelærer.

Klokken 11.45 er det tid til at samles i skolens spisesal til fro-
kost. Efter frokosten sætter Lotte og Thomas sig sammen med en 
anden lærer, som de skal lave noget tværfagligt med. Thomas for-
tæller her om en idé til en danskopgave, han har fået, hvor eleverne 
kan skrive en lille artikel om nogle af de ting, de har fundet frem til, 
da de arbejdede med statistik. Eleverne har blandt andet undersøgt, 
hvor mange der dyrker sport i deres fritid. Lærerne slutter af med 

Vinderne af FGU-konkurrencen er Thomas 
Jakobsen, matematiklærer VUC Lyngby. 
Lotte Max Ibsen Bank, dansklærer på 
Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup.
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Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

Tlf: 7010 0018 · Fax: 3314 3955
Email: via hjemmesiden
www.dlfa.dk

Kontaktoplysninger
Regionscentrene har åbent for personligt 
fremmøde i a-kassens kontakttid. 

Regionscentre
Odense
Klaregade 7, 1. · 5000 Odense C
Tlf: 7010 0018

Esbjerg
Skolegade 81, 3. · 6700 Esbjerg
Tlf: 7010 0018

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 · 8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

Aalborg
C. W. Obels plads 1 B, 1. · 9000 Aalborg
Tlf: 7010 0018

København
Hestemøllestræde 5 · 1464 København K
Tlf: 7010 0018

Åbningstider
Man - tors: 10.00–15.30
Fre: 10.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Vil du have en personlig samtale, aftaler 
du en tid ved at ringe på tlf. 70 10 00 18. 

Du kanogså sende en mail via hjemmesiden.    Fre: 09.00–14.30
Man - tors: 09.00–15.30
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Du kanogså sende en mail via hjemmesiden.    

1208 København K

www.laka.dk

Du kan også sende en besked via 
hjemme siden

Trods gode visioner og fremtidsønsker 
er der fortsat mange ubekendte for de 
lærere, der fra august skal undervise 
på den kommende forberedende grund-
uddannelse, FGU. Uddannelsesbladet 
har bedt tre kommende FGU-lærere om 
at pege på store bekymringer cirka fire 
måneder før, den nye uddannelse slår 
dørene op. 

FgU: store knaster 
skal Høvles aF på 
rekordtid

- soM vuc-lÆrer kan jeg være bekymret for, om vi 
kan lave et tilbud til de unge, som ikke har alle mu-
lige sociale problemer, men bare skal meget hurtigt 
videre. Det er typisk unge flygtninge, hvis eneste ud-
fordring er, at de mangler for eksempel en 10. klasse 
for at komme på HF. Det klarer vi nu på 16 uger, og vi 
kan risikere at komme til at spilde deres tid, hvis vi 
skal forsøge os frem med alle mulige former for un-
dervisning. Jeg kan frygte, at vi ikke får tid nok til at 
tænke nyt, inden vi skal starte, og at der er kursister, 
der ender som forsøgskaniner.

- Vi skal starte med at arbejde på FGU 1. august. 
Der er stadig lidt usikkerhed om, hvornår eleverne 
skal starte, men nok ikke meget senere end os. Vi 
skal starte på en helt nye skoleform, hvor måden der 
undervises på skal være helt ny, men vi får ikke tid 
til at udvikle denne nye måde. Så skal vi bruge ar-
bejdstiden på det sted, hvor vi er ansat nu. Men selv 
om ledelsen på min nuværende arbejdsplads prøver 
at gøre tingene så nemme for os som muligt, har de 
jo en skole, der skal drives.

maNgleR 
tilbud til de 
huRtige uNge
Navn: Helle Nielsen Kirk
Nu: Lærer og tillidsrepræsentant-suppleant 
ved KVUC
Efter sommer: Lærer ved FGU Ballerup,  Herlev, 
Gladsaxe
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- jeg er spændt på, hvordan vi kan 
samle de forskellige kulturer fra VUC, 
produktionsskolerne og daghøjskoler/
KUU. Hvordan bliver det som VUC-
lærer med en mere praksisnær under-
visning? Og hvordan bliver det for pro-
duktionsskolelærerne med en mere te-
oretisk tilgang, end de plejer at have? 
Hvordan kan vi koble det? Og hvordan 
mødes vi om et nyt fælles projekt? Vi 
kan som VUC-lærere have en bekym-

ring for, om portfolio-eksamensfor-
men er tilstrækkelig for de elever, der 
skal videre på HF, mens produktions-
skolelærerne nok er bekymrede for, at 
eksamensformen bliver for teoretisk.

- Vi er på VUC mest vant til at have 
voksne kursister. På FGU kommer der 
helt unge under 18 år, og det vil sige, at 
vi skal lære at samarbejde med blandt 
andre forældrene.

- Jeg er bekymret for, at de ordblinde 

elever ikke kommer til at få den samme 
ordblindeundervisning på FGU, som 
de får i dag. Der er lagt op til, at de skal 
have understøttende undervisning på 
FGU. Men det er ikke nok. De har brug 
for decideret ordblindeundervisning af 
uddannede ordblindelærere. 

– jeg er rigtig bekyMret over, at vi i 
den grad skal asfaltere, mens vi kører. Det 
kan vi simpelthen ikke i det tempo, som vi 
skal køre i. Derfor frygter jeg, at vi kom-
mer til at starte så skidt, at vi risikerer, 
at FGU bliver kaotisk og dermed en fia-
sko fra første dag. Det kan blive ualmin-
deligt svært at rette op på igen.

- Eleverne skal starte samtidigt – eller 
næsten samtidigt – som lærerne. Vi har 
en kæmpe opgave med at forene mange 

forskellige lærerkulturer, samtidig med 
at der er bygninger, der skal ombygges. Vi 
skal skabe et nyt didaktisk fundament, et 
nyt pædagogisk fundament og ikke mindst 
et nyt fagligt fundament, som endnu ikke 
eksisterer. Det kan simpelthen ikke lade 
sig gøre i det tempo.

- Det er uansvarligt, at man fra po-
litisk hold ikke har tænkt, at vi er nødt 
til at have en periode, hvor vi lærere kan 
sætte os ind i og fremstille det undervis-
ningsmateriale, vi skal bruge. Det skal vi 
stort set samtidig med, at eleverne kom-
mer ind ad døren. Hvordan skal det kunne 
lade sig gøre?

to lÆReRkultuReR  
skal smeltes sammeN
Navn: Tina Knudsen
Nu: Lærer ved VUC Aarhus, TR og medarbejderrepræsentant i bestyrelsen for FGU Aarhus
Efter sommer: FGU Aarhus

skal asfalteRe, 
meNs vi køReR RÆs
Navn: Jesper Aalbæk
Nu: Lærer ved Østfyns Pro-
duktionsskole og medar-
bejderrepræsentant i be-
styrelsen for FGU Fyn
Efter sommer: Lærer ved 
FGU Fyn
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25 unge fra produktionsskoler på tværs 
af Sjælland har skabt gruppen Modstrøm, 
som skal give de unge et talerør. 

Især når det gælder den forberedende 
grunduddannelse, FGU, der skal afløse 
produktionsskolerne efter sommerfe-
rien, vil de unge gerne høres. Derfor præ-
senterede de i alt ti ønsker til FGU’en for 
blandt andre Mattias Tesfaye (S), da de 
lancerede gruppen i starten af februar. 
Han er en af de politikere, der var med til 
at vedtage FGU. 

- Jeg vil gerne være personvognsmeka-
niker. Men fordi jeg ikke er så god til ma-
tematik, må jeg arbejde rigtigt hårdt på 
matematikken, fortæller Signe Camilla 
Christensen fra Modstrøm.

Hun er produktionsskoleelev på Strøm-
men i Vordingborg og kommer muligvis til 
at gå på FGU efter sommerferien. 

Undgå tavleundervisning

Signe Camilla Christensen er positiv over 
for, at der skal være almene fag på FGU, 
fordi hun gerne vil blive bedre til dansk 
og matematik for at kunne komme ind på 
en erhvervsuddannelse. Hun er imidler-
tid bekymret for, om de almene fag bliver 
i form af tavleundervisning.

- Jeg foretrækker, at undervisningen 
er praksisnær og tager udgangspunkt i 
mit niveau og mine behov. Jeg skal have 
det ud i hænderne. Jeg lærer ikke noget 
af at sidde på en stol og kigge på en læ-

de Unge: husk at sNakke med os, 
iNdeN vi RygeR oveR på fgu
En gruppe produktionsskoleelever er gået sammen for at give de unge 
en stemme, inden de skal starte på FGU’en.

a f  a N d R e a s  a N to N i  lu N d  /  f oto :  d e ltag e R da N m a R k  o g  i sa b e l l a  e m a N u e l

 modstrøms ti ønsker til FgU’en

I løbet af foråret vil Modstrøm præsentere ti 
ønsker til FGU’en for en række politikere, FGU-
ledere og bestyrelsesmedlemmer. For at for-
pligte dem til at lytte til Modstrøm fremover 
vil de gøre dem til ambassadører for gruppen. 
Den første ambassadør er Mattias Tesfaye (S), 
som deltog ved Modstrøms lancering 8. februar.

1) Produktionen skal foregå i små værksteds-
hold af maksimalt 20 elever

2) Undervisningen i dansk og matematik skal 
integreres i værkstedets praktiske læring 

3) Der skal være en elevrepræsentant i besty-
relsen på alle FGU-institutioner

4) Der skal være højest en times transport til 
skole

5) Værkstedsledere skal have erfaring med de-
res fag

6) Der skal være fælles morgenmad og fælles 
trivselssamtaler i værkstedet

7) Der skal være frihed til at gå til læge og psy-
kolog uden at blive trukket i løn

8) Der skal være trivselssamtaler med værk-
stedslederen mindst en gang om måneden

9) Obligatoriske sociale aktiviteter skal ske på 
tværs af skolen

10) Der skal være en kontaktperson, der ken-
der mig – og en uddannelsesplan, jeg har ind-
flydelse på.

Læs mere på viermodstrøm.dk

rer, der forklarer noget ved tavlen, forkla-
rer 18-årige Signe Camilla Christensen.

Det er ikke kun hende og de øvrige med-
lemmer af Modstrøm, som synes, at de 
unge selv skal høres i debatten. Egmont 
Fonden har valgt at give initiativet bag 
Modstrøm en bevilling på godt 1,3 mil-
lioner kroner. •
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TIL KURSISTER DER GERNE

VIL LÆRE ET FUNKTIONELT 
HVERDAGSSPROG

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

På dansk 1 træner kursistens sprog på vej mod CEFR A1 (modul 1 og 2 på Dansk-

uddannelse 1). Gennem bogens tre kapitler arbejdes der med bogstaver, tal, begynden-

de ordkendskab samt enkle spørge strukturer – både mundtligt og skriftligt. Arbejdet 

med film og opgaver skal være med til at give en sjov og inspirerende indføring i et 

sprog, der sætter kursisten i stand til at deltage aktivt i det nære hverdagsliv.

Bogen er bygget op omkring en række små film, som skal være med til at 

vække kursistens nysgerrighed og give lysten til at tale og modet til at gætte.

Fortsætteren På dansk 2 kommer til december.
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OFFENTLIG
KAPACITETSOPBYGNING
OG SAMSKABELSE
Hvordan kommer den offentlige 
sektor ’klogt’ videre efter årene med 
New Public Management? Stærke 
teoretiske og praktiske kompetencer til 
at gå foran med nødvendige forandringspro-
cesser, hvor samskabelse indgår som et vigtigt bidrag 
til opbygning af ny læring og ny kapacitet. Også kaldet 
Capacity Building.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G 

M O K S . E V U . A A U . D K

INNOVATION OG
KREATIVT LÆRINGSDESIGN
Giver et fagligt stærkt fundament til at arbejde med de 
nye kompetencemål om kreativitet, innovation og en-
treprenørskab. Kompetencer til at designe kreative og 
innovative læreprocesser med inddragelse af kunstens, 
sansernes, kroppens og legens virkemidler – til gavn 
for trivsel og inklusion.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G 

K R E A . E V U . A A U . D K

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

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G 

L O O P . E V U . A A U . D K

ORGANISATORISK COACHING 
OG LÆRING
Giver forskningsbaseret viden om professionelle sam-
taler som udviklingsredskab. Kompetencer til at skabe 
fremdrift i organisationer via forskellige samtalebase-
rede tilgange. Indsigt i gruppers dynamik og psykologi 
samt forskellige tilgange til ledelse med fokus på 
kommunikation og deltagerinvolverende forandrings-
processer.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  O G  K Ø B E N H A V N 

M O C . E V U . A A U . D K

PÆDAGOGISK LEDELSE
MPL er for dig, der arbejder med pædagogisk
ledelse i dagtilbud, grundskole eller ungdomsuddan-
nelse. Med denne Master kan du bidrage til udvik-
lingen af en stærk samarbejdskultur, der styrker 
læringsudbytte og arbejdsglæde på din arbejdsplads.
Du får kompetencer inden for læringsledelse og ud-
vikling af undervisning, medarbejdere og institutioner.

S E M I N A R E R  I  

A A L B O R G  O G  

K Ø B E N H A V N 

M L P . E V U . A A U . D K

PÆDAGOGISK
LEDELSE I PRAKSIS
Enkeltmodul på 10 ECTS, 
som læses over et semester.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  O G  K Ø B E N H A V N

M P L - P R A K S I S . E V U . A A U . D K

ONLINELEDELSE, SAMARBEJDE OG 
LÆRING
– MODUL PÅ MASTER I IT (15 ECTS)
Mange it-ansatte samarbejder med kolleger på andre 
lokaliteter, med samarbejdspartnere i andre organisa-
tioner, med udenlandske chefer osv. Teknologien har 
muliggjort online samarbejdsformer, som sparer tid 
og rejseomkostninger, men som til gengæld  udfor-
drer på anden vis. 
Med fokus på digitale og distribuerede samarbejds-
former, kommunikation og kulturelle aspekter, stiller 
modulet skarpt på, hvordan it kan understøtte it-lede-
ren og online-samarbejdet, herunder videndeling og 
læring. 

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G 

M I T O . E V U . A A U . D K

LÆREPROCESSER
Styrker den teoretiske ballast inden for læring, orga-
nisationsudvikling, evaluering og procesledelse. Giver 
kompetencer til at iværksætte, udvikle og vurdere 
mange slags læreprocesser. Tilfører jobs inden for 
læring mere indhold og kvalitet. Gode muligheder for 
specialisering og enkeltfag.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G

M L P . E V U . A A U . D K

INFOMØDER:
1/4 AALBORG

4/4 KØBENHAVN

TEMAMØDER:
27/3 AALBORG

28/3 KØBENHAVN
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SUDOKU SVÆR

Alt bør tælles med, når kommunen konkurrenceudsætter. Det gælder også for eksempel tid 
og udgifter til udbudsproces, lyder pointen fra de ansatte på Sprogcenter Haderslev.   
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W W W. E V U . A A U . D K

OFFENTLIG
KAPACITETSOPBYGNING
OG SAMSKABELSE
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teoretiske og praktiske kompetencer til 
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til opbygning af ny læring og ny kapacitet. Også kaldet 
Capacity Building.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G 

M O K S . E V U . A A U . D K

INNOVATION OG
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S E M I N A R E R  I  A A L B O R G 

K R E A . E V U . A A U . D K

LEDELSES- OG
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S E M I N A R E R  I  A A L B O R G 

L O O P . E V U . A A U . D K
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lokaliteter, med samarbejdspartnere i andre organisa-
tioner, med udenlandske chefer osv. Teknologien har 
muliggjort online samarbejdsformer, som sparer tid 
og rejseomkostninger, men som til gengæld  udfor-
drer på anden vis. 
Med fokus på digitale og distribuerede samarbejds-
former, kommunikation og kulturelle aspekter, stiller 
modulet skarpt på, hvordan it kan understøtte it-lede-
ren og online-samarbejdet, herunder videndeling og 
læring. 

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G 

M I T O . E V U . A A U . D K

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

INFOMØDER:
1/4 AALBORG

4/4 KØBENHAVN

TEMAMØDER:
27/3 AALBORG

28/3 KØBENHAVN



opFordring:  
Riv gymNasieRNe 
og eRhveRvs
uddaNNelseRNe 
Ned og byg eN Ny 
uNgdoms uddaNNelse
Der er behov for, at 
ungdoms uddannelserne 
nytænkes, og at 
erhvervsskolerne og gymnasierne 
bliver taget op til revision. Sådan 
lyder det fra f lere interesse-

organisationer. En gruppe 
rektorer og eks-embedsfolk vil 

ligefrem revolutionere 
hele området. 

a f  a N d R e a s  a N to N i  l u N d  

f oto :  m i k k e l  ø s t e R g a a R d

tema

de unge skal lære at være nysgerrige og kri-
tiske for at kunne begå sig i en fremtid, hvor 
udviklingen går stærkere og stærkere. Ev-
ner, de blandt andet skal tilegne sig på det, 
man i uddannelseskredse kalder ungdoms-
uddannelserne – altså gymnasierne og er-
hvervsuddannelserne.

Men for få unge får taget en ungdomsud-
dannelse – især en erhvervsuddannelse. Og 
for mange vælger en forkert ungdomsuddan-
nelse og ender med at tage to. Og dermed er 
vi kort sagt – stadig – langt fra mange af de 
mål, som skiftende regeringer har og har 
haft for de unges uddannelsesvej. 

Sådan lyder bekymringen fra flere kriti-
ske røster. Og det har fået dem til at efter-
lyse, at ungdomsuddannelserne helt ny-
tænkes. Kritikerne mener nemlig ikke, at 
der er udsigt til, at flere reformer og juste-
ringer af henholdsvis gymnasierne og er-
hvervsuddannelserne vil ændre ved bille-
det. Der skal noget mere gennemgribende til. 

Mest kritisk er en gruppe bestående af 
forhenværende og nuværende rektorer for 
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erhvervsskoler og gymnasier og tidli-
gere topembedsfolk i Undervisningsmi-
nisteriet. Gruppen, der betegner sig som 
uafhængig af de etablerede institutioner, 
foreslår, at erhvervsskolerne og gymna-
sierne, som vi kender dem nu, billedligt 
talt rives ned og erstattes af én ny ung-
domsuddannelse. 

Interesseorganisationen Danske Er-
hvervsskoler- og Gymnasiers lederfor-
ening, DEG-L, deler gruppens ønske om 
at nytænke systemet. Også Danske Regi-
oner har et forslag til en radikal ændring 
af ungdomsuddannelserne, mens Danske 
Gymnasier har nedsat sin egen ekspert-
gruppe, som skal tegne stregerne til et nyt 
ungdomsuddannelsessystem.

For mange lappeløsninger

- Nogle gange skal man en tur ud i ga-
laksen og vende for at se, hvad der kunne 
være den bedste løsning, siger Jørgen 
Torsbjerg Møller, tidligere kontorchef i 
Undervisningsministeriet og medlem af 
gruppen, der kalder sig Uddannelsespo-
litisk Netværk.

Netværket lægger op til en kursæn-

 Fremtidens behov

De unge får brug for særlige evner i det 21. 
århundrede, samtidig med at mindre ung-
domsårgange kommer til at true elevgrund-
laget i en lang række byer.

De unge skal tilegne sig det, der er mange 
kaldes 21st Century Skills. Det påpeger in-
teresseorganisationerne DEG-L og Danske 
Gymnasier som et af fremtidens behov. Et 
behov, som ungdomsuddannelserne skal 
kunne klæde de unge på til at opfylde.

- Det, vi ser i fremtiden lige nu, er en ver-
den, der bliver disrupted af nye teknologier, 
hurtig forandringshastighed og automatise-
ring. Derfor er det, der bliver vigtigt at kun-
ne i fremtiden, evnen til at kunne lære nyt, 
pointerer formand for DEG-L, Ole Heinager.

Uddannelsespolitisk Netværk peger des-
uden på, at gymnasierne og i særdeleshed er-
hvervsskolerne i områderne uden for de sto-
re byer vil blive truet af et fald i elevgrundla-
get som følge af en mindre ungdomsårgang.

 Fakta

Fra 2017 til 2018 faldt antallet af elever, 
der fuldførte en erhvervsuddannelse, med 
10 procent.
kilde: daNmaRks statistik

tilmeldingen til erhvervsuddannelserne  
fra folkeskoleelever

 Fakta

dring, som gruppen selv betegner som den 
største reform på området nogensinde. 

Også Ole Heinager, formand for DEG-
L, mener, at ungdomsuddannelsessyste-
met skal gentænkes.

- Det er der brug for, fordi vi lige nu bli-
ver ved med at lave lappeløsninger. Der er 
ikke nogen, som har sat sig i helikopteren 
og set på, hvordan vi indretter et system, 
der sikrer, at den enkeltes talent og poten-
tiale kommer til sin ret, siger Ole Heinager.

Danske Gymnasier mener, at der er be-
hov for et gennemsyn af hele ungdoms-
uddannelsessystemet – omend interes-
seorganisationen ikke forestiller sig, at 
det ubetinget er nødvendigt med en de-
cideret gentænkning.

- Vi er nødt til at finde nogle andre veje, 
end dem der har været prøvet. Der har væ-
ret prøvet reformer og ekstra penge. Uden 
succes, påpeger Birgitte Vedersø, formand 
for Danske Gymnasier.

Hun henviser til, at erhvervsskolere-
formen har betydet en fremgang på 500 
elever. Det er dermed stadig mindre end 
hver femte unge, der søger ind på en er-
hvervsuddannelse efter folkeskolen. Må-
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- I dag ligger karrierevalget meget tid-
ligt. Vi vil gerne udskyde det, til man er 
omkring 17 år, før man skal træffe en så 
stor beslutning, siger Jørgen Torsbjerg 
Møller fra Uddannelsespolitisk Netværk.

For at det kan lykkes, kræver det ifølge 
netværket, at gymnasierne og erhvervs-
skolerne, som vi kender dem nu, rives 
ned og erstattes af en helt ny samlet in-
stitution. 

- Det er meget omfattende og dermed 
også dybt kontroversielt. Det vil ruske op 
i alt fra ledelser, bestyrelser og overens-
komster til lærerkvalifikationer. Det vil 
være den mest radikale ændring af ung-
domsuddannelsessystemet i historien. 
Men hvis det er det, der er behov for, må 
man finde vejen dertil, opfordrer Jørgen 
Torsbjerg Møller.

Forenklet sagt skal gymnasierne og 
erhvervsuddannelserne slås sammen, 
så alle elever starter på ét fælles grund-
forløb. Hovedforløbet skal bestå af for-
skellige linjer, som eleverne lettere skal 
kunne skifte imellem. Og specialiserin-
gen og eventuel praktik skal først ske på en 
efterfølgende videregående uddannelse.

man skal kunne hoppe af og på

Også hos DEG-L og Danske Regioner vur-
derer man, at der er behov for én indgang, 
når de unge er færdige med grundskolen 
– altså et grundforløb efterfulgt af et ho-
vedforløb – uanset om de unge vil være 
elektrikere, biokemikere eller lærere. 
De lægger dog ikke op til, at specialise-
ring og praktik placeres efter ungdoms-
uddannelsen.

- Men man skal kunne bygge på hele ti-
den. Man skal kunne hoppe af og på igen. 
Man skal vide, at man kan gå ud og tage 
et arbejde og læse direkte videre efter to 
år, fremhæver Ole Heinager fra DEG-L.

Danske Gymnasier vil imidlertid fast-
holde, at der skal være flere indgange til at 
tage en ungdomsuddannelse – bare med 
mere fleksibilitet. 

- Den fleksibilitet, vi lægger op til, be-
tyder, at de unge gerne må have dele af el-
ler en hel gymnasial uddannelse, før de ta-
ger en erhvervsuddannelse. I et så kom-
plekst samfund, som vi står over for, gør 
det ikke noget, at man har lidt ekstra ud-
dannelse, siger Birgitte Vedersø. •

 Fakta om modellerne

Uddannelsespolitisk Netværks model
- Uddannelse på tre år: Den nye ungdomsud-
dannelse skal bestå af et grundforløb og prak-
tiske og teoretiske linjer, der samlet skal have 
en varighed på op til tre år

- Grundforløb for alle: Det obligatoriske 
grundforløb skal vare et halvt år. Det skal 
indeholde dansk, matematik og engelsk 
som fælles fag og derudover en toning ret-
tet mod elevernes interesser og videre for-
løb på uddannelsen

- Fleksibelt hovedforløb: På hovedforløbet, 
der skal vare to og et halvt år med mulighed 
for afstigning, skal der både være linjer, som 
svarer til det nuværende gymnasiale niveau 
og højere, og linjer, som afløser de indleden-
de dele af de nuværende erhvervsuddannel-
ser, mens disse uddannelser reelt udskilles 
fra ungdomsuddannelsen på principielt sam-
me måde, som de videregående uddannelser

- Praktik efter ungdomsuddannelsen: Vek-
seluddannelsen, hvor elever kan komme   
i praktik, skal først komme efter ungdoms-
uddannelsen – fuldstændig som på for ek-
sempel pædagoguddannelsen eller ingeniør-
uddannelsen.

DEG-L’s fire pejlemærker
- Sammenhæng med grundskolen: Elever-
ne i folkeskolen skal gøres bevidste om de-
res drømme, muligheder og kompetencer 
via en mere praksis-anvendelsesorienteret 
undervisning

- Fleksibilitet, merit og bevægelighed: Der 
skal være et bevægeligt og fleksibelt merit-
system og en modulopbygning, som gør det 
muligt for elever, uddannelser og skoler at 
tænke på tværs af uddannelse

- Forenkling og sidestilling: Ungdomsuddan-
nelserne skal sidestilles, og de nuværende 

skel skal viskes bort. Ungdomsuddannelser-
ne skal desuden starte med en fælles indgang

- Karriereperspektiv og livslang læring: Ef-
ter en ungdomsuddannelse skal de unge ikke 
være låst af deres valg af ungdomsuddannel-
se. Det skal være muligt hele tiden at bygge 
til og på uddannelsen.

Danske Gymnasiers forslag
- Dannelse og 21st Century Skills: Ungdoms-
uddannelserne skal hvile på den danske dan-
nelsestradition og samtidig geares mod de 
kompetencer, fremtiden kræver

- Øget fleksibilitet: Det skal være lettere for 
de unge at skifte mellem ungdomsuddan-
nelserne

- Større sammenhæng med grundskole og 
videregående uddannelser: Overgangen fra 
grundskole skal forbedres, ligesom ung-
domsuddannelserne i højere grad end i dag 
skal forberede de unge på at kunne tage en 
videregående uddannelse eller til livet som 
faglært.

Danske Regioners anbefalinger
- Ungdomsuddannelserne sammentænkes 
med et fælles grundforløb på et halvt år og 
fælles ungemiljøer

- Bevillingerne ændres, så de i højere grad un-
derstøtter campusdannelser, fusioner og en 
bred geografisk uddannelsesdækning

- Et styringseftersyn skal se på selvejets 
muligheder og begrænsninger i en tid med 
færre unge

- Reglerne for kapacitetsstyring og elevfor-
deling udvides til at gælde alle gymnasiale 
uddannelser – og erhvervsuddannelsernes 
grundforløb, hvor der er behov.

let for erhvervsuddannelsesreformen i 2014 var ellers, at hver fjerde unge skal vælge 
en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020.

- Vi må konstatere, at reformen ikke har virket efter hensigten, fastslår Birgitte 
Vedersø.

opgør med silotænkningen

Danske Gymnasier, Uddannelsespolitisk Netværk og DEG-L er alle enige i, at der er 
behov for et opgør med et system, hvor de unge i dag går ind i en silo, og hvor de kun i be-
grænset omfang har mulighed for et omvalg. De efterlyser et uddannelsessystem, som 
er mere fleksibelt. Hvis den unge for eksempel efter 1. g gerne vil have nogle mere prak-
tiske fag, skal han eller hun kunne skifte uden at skulle starte helt forfra det nye sted.

Erhvervsskolerne og gymnasierne er simpelthen for adskilte. Og når de unge skal 
vælge ungdomsuddannelse, giver det ikke mening at skulle vælge retning så tidligt i 
livet, påpeger Uddannelsespolitisk Netværk.



tema: Ny uNgdoms
uddaNNelse? 

 danske gymnasiers egen  kommission

•  Danske Gymnasier har nedsat en kommission, som skal tegne 
stregerne til et nyt ungdomsuddannelsessystem

•  Kommissionens medlemmer er Sine Sunesen (administre-
rende direktør, AC), Anja Andersen (astrofysiker, KU), Claus 
Rosenkrands Olsen (uddannelseschef, Dansk Erhverv), Lone 
Folmer Berthelsen (erhvervsuddannelseschef, DI), André Ro-
gaczewski (administrerende direktør, Netcompany), Christi-
an Jensen (chefredaktør, Politiken), Thomas Harder (forfat-
ter) og Jens Philip Yazdani (studerende og tidligere DGS-for-
mand).  Karoline Amalie Steen (kontorchef KL). 

•  Kommissionen skal mødes fem gange i løbet af 2019. Møder-
ne skal munde ud i en rapport med anbefalinger til, hvordan 
ungdomsuddannelsessystemet kan skrues sammen

•  Det er planen, at ad hoc-medlemmer skal inddrages afhængigt 
af de emner, der diskuteres.

skiftende regeringer Har forsøgt sig 
med forskellige tiltag for i højere grad at 
tilpasse ungdomsuddannelserne til de 
unges behov for i sidste ende at få flere 
unge til at tage en ungdomsuddannelse. 
Den siddende VLAK-regeringen er in-
gen undtagelse. 

Som det seneste skud på stammen 
fremlagde tre ministre kort før jul et un-
geudspil, som blandt andet skal føre til, at 
flere erhvervsskoler og gymnasier kommer 
under samme tag, at det bedre kan betale 
sig for gymnasier at henvise elever til er-
hvervsuddannelser, og at lovene for de to 
skoleformer harmoniseres.

Regeringen vil derfor blandt andet 
indføre et nyt henvisningstaxameter, så 
gymnasier kompenseres for det tilskud 

Regeringen vil gøre det 
nemmere for unge at 
vælge den uddannelse, 
der er rigtig for dem, 
og nemmere at sadle 
om, hvis de fortryder 
deres valg. 
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lovForslag Fra sF: 

kommissioN skal 
se på uNgdoms
uddaNNelseRNe
SF vil have nedsat en kommission, som skal se 
på, om erhvervsskolerne og gymnasierne skal 
have et fælles grundforløb. Socialdemokratiet, 
Alternativet og Enhedslisten vil gerne 
være med til at se på strukturen af 
ungdomsuddannelserne.

a f  a N d R e a s  a N to N i  l u N d  /  f oto :  m i k k e l  ø s t e R g a a R d

 dF: Fasthold struktur

Jens Henrik Thulesen Dahl, uddannelses- 
og forskningsordfører for Dansk Folkeparti

- Som udgangspunkt skal vi ikke lave om på 
ungdomsuddannelsernes grundlæggende 
struktur på nuværende tidspunkt. De skal 
holdes hver for sig.

- Men vi skal – som vi allerede har aftalt – ind 
at se på taxametersystemerne. Ungdomsud-
dannelserne skal have samme rammer og 
vilkår. I samme ombæring er det vigtigt at 
se på, hvad man kan kalde campusdannelser.

 k: Folkeskoleelever skal  oplyses

Brigitte Klintskov Jerkel, undervisnings-
ordfører for Det Konservative Folkeparti

- Folkeskolen skal være i stand til at hjælpe 
de unge med at afklare deres uddannelses-
valg. Dermed ikke sagt, at der ikke er plads 
til forbedringer. Vi har en klar udfordring i 
at være bedre til at oplyse eleverne om de-
res muligheder.

- Det var også netop et af fokusområderne 
med aftalen om bedre erhvervsuddannel-
ser i efteråret. Med den har vi eksempelvis 
indført mere praksisfaglighed i grundsko-
lens øvre klasser.

 læs mere

Læs Uddannelsesforbundets reaktion på 
regeringens ungeudspil på uddannelses-
forbundet.dk/nyheder

de mister, hvis de hjælper elever videre til 
en erhvervsuddannelse. Flere erhvervs-
skoler og gymnasier skal have til huse på 
samme matrikel, så de unge nemmere kan 
skifte uddannelse. 

Desuden skal der oprettes såkaldte ud-
dannelsessatellitter for de erhvervsret-
tede uddannelser. Og regeringen arbejder 
for at harmonisere lovgivningerne for of-
fentlige gymnasier, VUC’er og erhvervs-
skoler for at lette samarbejdet på tværs 
af uddannelser. •



for få unge gennemfører en erhvervsud-
dannelse. Og for få får overhovedet ikke 
taget en ungdomsuddannelse. Sådan har 
det været i årevis, og det har utallige refor-
mer og justeringer ikke formået at ændre.

En af årsagerne er, at mange unge fø-
ler sig presset til at vælge den rigtige ud-
dannelse tidligt i livet og er bange for, at 
bordet fanger, hvis de ikke vælger rigtigt 
første gang.

Det mener SF, som derfor har fremlagt 
et lovforslag om, at der skal nedsættes en 
kommission, som skal identificere proble-
merne på ungdomsuddannelsesområdet 
og komme med anbefalinger til, hvordan 
de problemer kan løses.

- Vi vil ikke være for konkrete omkring, 
hvad kommissionen skal se på. Men det 
ville være oplagt at se på, om der skal 
være en bredere indgang til ungdomsud-

dannelserne og mulighed for at bytte ud-
dannelsesretning undervejs, siger SF’s 
uddannelses- og undervisningsordfø-
rer, Jacob Mark. 

skal nedsættes inden folketingsvalget

Ideen er inspireret af Danske Gymnasier, 
som har nedsat en kommission, der skal 
tegne stregerne til, hvordan ungdomsud-
dannelserne kan nytænkes.

- Men der er behov for, at der bliver ned-
sat en kommission, som har politisk op-
bakning, mener Jacob Mark.

Medlemmerne af kommissionen skal 
være aktører inden for området, og lovfor-
slaget kommer inden næste folketings-
valg, som skal udskrives senest 17. juni. 

- Jeg forestiller mig ikke – uanset hvor-
når valget er – at kommissionen kan blive 
færdig, inden det afholdes. En omkalfa-
tring af hele ungdomsuddannelsessyste-
met vil være et kæmpe arbejde, forklarer 
Jacob Mark.

alt: behov for helikopterperspektiv

Også Alternativets uddannelses- og forsk-
ningsordfører, Pernille Schnoor, efterly-
ser, at politikerne hæver sig op i helikop-
terperspektivet.

- Der er brug for et overordnet blik på 
alle ungdomsuddannelserne samlet set, 
og at man ikke laver reformer og justerin-
ger af erhvervsuddannelserne og gymna-
sierne hver for sig. Det er for siloopdelt. 
Der er brug for, at der er nogle med faglig 
forstand på ungdomsuddannelserne, som 
ser på, hvordan man gør i andre lande, si-
ger Pernille Schnoor. 

Hun mener også, at der med fordel kan 
ses på ungdomsuddannelsernes længde 
og muligheden for at tage en videregå-
ende uddannelse efter endt ungdoms-
uddannelse. 

s: Unge skal have mere tid

Hos Socialdemokratiet er man enig i, at 
det er problematisk, at de unge føler, at 
de lægger sig fast for tidligt i livet, sådan 

som ungdomsuddannelserne er skruet 
sammen i dag. 

- Med en anden form for uddannelse 
kan de unge måske få lidt længere tid til 
at træffe deres valg. Det vil jeg gerne være 
med til at se på, siger Annette Lind, un-
dervisningsordfører i Socialdemokratiet.

- Vi har lavet reformer, som skal have 
lov til at virke, men derfor kan man godt 
begynde at tænke i nye måder at gøre tin-
gene på. Det er altid udviklende, påpeger 
hun med henvisning til blandt andet ini-
tiativer, som skal øge praksisfagligheden 
i folkeskolen.

e: Fornuftigt med analyse og debat

Også hos Enhedslisten mener man, at det 
vil være klogt at se på strukturen af ung-
domsuddannelserne.

- Med de store problemer, der er, er det 
fornuftigt at gå ind i både en analyse og en 
grundig debat af, om der er andre struk-
turelle løsninger. Det er værd at se nær-
mere på, om der er erfaringer fra andre 
lande, som vi kan bruge til noget, siger Ja-
kob Sølvhøj, ungdomsuddannelsesordfø-
rer i Enhedslisten.

Han advarer dog imod at tro, at der er 
et kvik-fix, ligesom han påpeger, at det er 
vanskeligt at drive både gymnasier og er-
hvervsuddannelser på fornuftig vis med 
de økonomiske betingelser, de har i dag 
– uanset hvilken struktur ungdomsud-
dannelserne har.

- Laver man et nyt fælles grundforløb, 
kan jeg være bekymret for, om de unge 
kommer tidligt nok i gang i praktik. Nogle 
af de unge, som vælger en erhvervsuddan-
nelse, kan være skoletrætte og have be-
hov for en anden måde at blive undervist 
på. Så derfor er den tidlige praktik vig-
tig at holde fast i, mener Jakob Sølvhøj. •

tema: Ny uNgdoms uddaNNelse? 
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 3F: vil gerne drøfte sammensætning

På lønmodtagersiden me-
ner Danmarks største fagfor-
bund, 3F, at det giver mening 
at se på ungdomsuddannel-
serne fra et nyt perspektiv.

- Tilgangen til erhvervsud-
dannelserne er lav, der er 

mangel på praktikpladser, 
og gymnasierne er meget po-
pulære blandt de unge. Vi vil 
derfor gerne drøfte, om ung-
domsuddannelserne er skru-
et sammen på den rigtige 
måde, siger forbundssekre-
tær i 3F Søren Heisel.

 metal: ikke fair over for lærerne

Når man spørger Dansk Metal, der er et af 
de fagforbund, som er med til at udvikle er-
hvervsuddannelserne, er holdningen, at der 
ikke er behov for en nytænkning af uddan-
nelsessystemet.

- Vi har lavet nogle reformer og justeringer, 
hvor vi prøver at tage fat i problemstillingen 
med, at der ikke er nok, som går fra grund-
skolen til erhvervsuddannelserne. Vi bliver 
simpelthen nødt til at se, om de ikke virker, 
siger Kasper Palm, der er forbundssekretær 
i Dansk Metal.

Han mener, at det var rigtigt set af regerin-
gen, da den i september kom med et udspil, 

der blandt andet lægger op til, at der skal ses 
på overgangen fra grunduddannelsen til er-
hvervsuddannelserne. 

- Vi skylder hinanden at prøve at lade det vir-
ke. Det tager ti år – for dem, der går i første 
klasse nu, til de er færdige – før vi ved, om 
det rent faktisk virker, siger Kasper Palm.

Han mener ikke mindst, at der er brug for ar-
bejdsro, fordi det ikke er fair over for lærer-
ne på området med de konstante ændringer 
og justeringer.

- Det må være svært at arbejde i, pointerer 
forbundssekretæren.

arbejdsgiver- og lønModtageror-

ganisationerne betaler en del af gil-
det, når de unge skal have en erhvervs-
uddannelse. De er med til at udvikle ud-
dannelsernes indhold og struktur, lige-
som virksomhederne investerer i elever-
nes uddannelse gennem elevløn og vej-
ledning i praktikken. Derfor virker det 
logisk at have parterne med om bord, hvis 

ungdomsuddannelserne skal nytænkes, 
med mindre man fra politisk side vil fi-
nansiere en større del selv. 

Men på begge sider af bordet er der 
både organisationer, som mener, at det 
kan give mening at prøve at gå nye veje, 
og at der allerede er sat gang i initiativer, 
som skal have tid til at virke, før der fæl-
des dom over dem. •

paRteRNe 
eR gået i 
tÆNkeboks

Dansk Erhverv vil gerne have nedsat en 
kommission, der skal se på ungdoms-
uddannelserne fra et højere luftlag. Også 
andre af arbejdsmarkedets parter vil 
gerne drøfte, om ungdomsuddannelserne 
er skruet rigtigt sammen, mens enkelte 
mener, at det er for tidligt at fælde dom 
over de politiske initiativer.

a f  a N d R e a s  a N to N i  lu N d

tema: Ny uNgdoms uddaNNelse? 

 danske erhverv:  
brug for eksperters syn

Blandt dem, der er åbne over for at gå nye 
veje, er Claus Rosenkrands Olsen, som er 
uddannelseschef i Dansk Erhverv. Han 
sidder i forvejen med i den kommission, 
som Danske Gymnasier har nedsat for 
at se på ungdomsuddannelserne. Men 
han mener, at også politikerne bør kom-
me på banen.

- Vi har brug for et grundigt arbejde – ger-
ne ved, at den kommende regering nedsæt-
ter en kommission, der kulegraver hele 
området og kommer med anbefalinger til 
fremtidssikring af uddannelserne. Det, 
tror jeg, er et nødvendigt sted at starte, si-
ger Claus Rosenkrands Olsen.

- Vi må konstatere, at de tiltag, der er gen-
nemført, endnu ikke har ændret nævne-
værdigt ved de udfordringer, der har væ-
ret og stadig er, uddyber han.

Kommissionen skal blandt andet byg-
ge sit arbejde på forskning og erfaringer 
om, hvad der virker og ikke virker i tidli-
gere reformer.

- Vi har hidtil reformeret uddannelserne 
silovis. Det er på tide, at vi ser på områ-
det mere overordnet, forklarer Dansk Er-
hvervs uddannelseschef.

Ud over den politiske opbakning mener 
han også, at den nye kommission skal løf-
te sig endnu længere op, end den ung-
domsuddannelseskommission, som han 
selv sidder i, og se på hele uddannelses-
området.

- Det kan godt være, at vi tager udgangs-
punkt i ungdomsuddannelserne. Men det 
handler i meget høj grad om overgangen 
fra grunduddannelse til ungdomsuddan-
nelse. Og der bør også ses på overgangen 
til de videregående uddannelser og til ar-
bejdsmarkedet, opfordrer Claus Rosenk-
rands Olsen.
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uddaNNelsesfoRbuNdet: 

beHov 
For ro på 
området

 Fagbevægelsens Hovedorganisation: 
Fasthold vekseluddannelsen

Fra Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, lyder 
det, at de rigtige håndtag i høj grad allerede findes. 
Det kan godt nok være, at der skal skrues på nogle 
af dem. Men hovedorganisationen for lønmodta-
gerorganisationerne mener ikke, at ungdomsud-
dannelserne uden videre skal kastes op i luften.

- Der er nogle styrker i vores uddannelser, som 
vi skal vogte om. Hele vekseluddannelsesprin-
cippet er en kæmpe styrke. At man har været ude 
at møde arbejdsmarkedet, er det, som giver den 
høje beskæftigelsesgrad, vi har i Danmark efter 
endt uddannelse, siger Nanna Højlund, næstfor-
mand i FH.

Hun kan være bekymret for, at vekseluddannelsen 
– altså at eleverne på erhvervsuddannelserne skif-
ter mellem af være i praktik og på skole – kan gå 
tabt, hvis ungdomsuddannelserne skal nyordnes. 
Hun advarer desuden mod at tro, at man uden vi-
dere kan ligestille måden, der undervises på i gym-
nasierne og erhvervsuddannelserne.

Men FH-næstformanden afviser ikke, at det kan 
have fordele, hvis der bliver set på, hvad proble-
merne på området er.

- Man kan fint kalde eksperter ind, men vi skal bare 
først være skarpe på, hvad vi gerne vil have eks-
perterne til at belyse, opfordrer Nanna Højlund.

 dansk industri og dansk arbejds-
giverorganisation overvejer position

Dansk Industri mener, at man skal begynde med 
at finde ud af, hvad de centrale spørgsmål på om-
rådet er.

- Det er vi ved at kigge på. Men det er ikke nemt. 
Til at starte med bør man spørge, hvad det er, man 
gerne vil, at uddannelse efter grundskolen skal 
kunne, siger Lone Folmer Berthelsen, erhvervs-
uddannelseschef i Dansk Industri.

Også herfra bliver det påpeget, at man ikke bare 
kan se på grundskolen, ungdomsuddannelserne, 
erhvervsuddannelserne og de videregående ud-
dannelser hver for sig.

- Det kan være uhensigtsmæssigt, hvis vi ser me-
get isoleret på de enkelte uddannelsessøjler, når 
vi diskuterer, hvad vi har brug for, og hvordan ud-
dannelserne skal se ud. Det, der kan være en god 
løsning i folkeskolen, kan være en ringe løsning 
for eleven, der skal videre. Det kan være en god 
idé at hæve sig op i helikopteren og se på tværs af 
uddannelserne, påpeger Lone Folmer Berthelsen.

Dansk Arbejdsgiverforening oplyser, at man fort-
sat er ved at analysere problemstillingen og sin til-
gang til spørgsmålet.

At ændre strukturen for ungdoms-
uddannelserne er ikke en mirakelløsning, 
advarer Uddannelsesforbundet.
a f  a N d R e a s  a N to N i  l u N d

flere unge skal søge ind på en erhvervsuddannelse. Det er alle – 
inklusive Uddannelsesforbundet – enige i. Men hvor det fra nogle 
kanter lyder, at det er nødvendigt at se på, om ungdomsuddannel-
sesområdet som helhed er skruet rigtigt sammen, afviser Uddan-
nelsesforbundet, at det er vejen frem.

- Vi tror ikke på, at organisatoriske løsninger er et mirakelmiks, 
slår formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan, fast. 

Det, der er behov for – for at flere unge vælger en erhvervsrettet 
uddannelse – er ifølge hende frem for alt en tilstrækkelig finansie-
ring og ro på området.
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de nordiske lande ligner hinanden, når 
det gælder grundskolen. Over en bred kam 
går alle elever sammen i en enhedsskole. 

Men når eleverne skal videre på en ung-
domsuddannelser, løber de ind i store for-
skelle de nordiske lande imellem.

I Sverige og Finland bliver de unge 
først og fremmest forberedt på at tage en 
videregående uddannelse. I Danmark og 
Norge er ungdomsuddannelserne deri-
mod i langt højere grad gearet mod at få 
de unge klar til jobmarkedet. Og hvor det 
i Danmark og Norge bliver vægtet højest 
at få de unge direkte i job, så lægger man 
i Sverige og Finland vægt på, at alle skal 
have lige adgang til uddannelse – også til 
de videregående uddannelser. 

Forskellen bunder i et principielt di-
lemma, som man bør være opmærksom 
på, hvis man vil reformere ungdomsud-
dannelserne herhjemme, påpeger profes-
sor ved Roskilde Universitet Christian 
Helms Jørgensen. 

- Det store dilemma, når det gælder er-
hvervsuddannelserne, er, om de skal være 
indrettet til at give de unge adgang til ar-
bejdsmarkedet, eller om de skal være ind-
rettet til at give adgang til videregående 
uddannelser, forklarer Christian Helms 
Jørgensen.

Prioriteringen afspejler sig også i de 
unges veje. I Norge og Danmark – hvor 
erhvervsuddannelserne bygger på lær-
lingesystemet – fortsætter over halvde-
len af de unge i den virksomhed, hvor de 
bliver udlært.

Modsat er det i Sverige og Finland, hvor 
der er mindre praktik i uddannelserne, og 
praktikken ikke er lønnet. 

- Det betyder, at de unge har vanske-
ligere ved at komme i job efter endt ud-

dannelse, forklarer Christian Helms 
Jørgensen.

kombinationer bliver for lange

Kombinationer, hvor erhvervsuddannel-
serne både giver adgang til jobmarkedet 
og de videregående uddannelser, møder 
ifølge professoren store udfordringer.

Det skyldes, at en studieforberedende 
uddannelse normalt varer tre år, mens en 
erhvervsuddannelse typisk varer fire år. 
Lægger man dem sammen, giver det en 
ungdomsuddannelse på syv år. 

- Men erfaringen viser, at selv lidt kor-
tere tid end syv år er for lang tid. Det kan 
unge ikke overskue, slår Christian Helms 
Jørgensen fast med henvisning til den fi-
reårige danske eux-uddannelse.

Samtidig er det vanskeligt at gøre en 
kombineret uddannelse meget kortere, 
da det bliver meget omfattende, hvad de 
unge skal lære. Erfaringerne fra eux vi-
ser da også, at det kun er de mest motive-
rede og ambitiøse unge, som gennemfører 
kombinationsforløb, påpeger professoren.

At man i Danmark sætter jobparathed 
over almen adgang til videregående ud-
dannelser, skyldes ifølge Christian Helms 
Jørgensen primært, at arbejdsmarkedets 
parter har stor indflydelse på erhvervs-
uddannelserne. De prioriterer, at de unge 
først og fremmest skal opnå kompetencer, 
som kan bruges i de faglærte job. •

- Og så er der behov for, at flere unge 
tidligere i deres uddannelse stifter 
bekendtskab med de mere praktiske 
fag for her igennem dels at inspirere 
til eud, dels at tage livtag med uddan-
nelsessnobberiet, vurderer Hanne 
Pontoppidan.
 

Hold fast i vekseluddannelse

Forbundsformanden er ikke i tvivl 
om, at eleverne på erhvervsuddannel-
serne har stor glæde af arbejdsmar-
kedets parters indflydelse på uddan-
nelserne. Det sikrer ifølge Uddannel-
sesforbundet, at uddannelserne er re-
levante, og at der er høj beskæftigelse 
blandt de unge efter endt uddannelse. 

Forbundet ønsker desuden at 
fastholde det såkaldte vekseluddan-
nelsessystem – altså at eleverne tidligt 
og løbende i deres uddannelse skifter 
mellem at være i praktik og på skole.

- Men det skal være med et krav om, 
at der er tilstrækkelige praktikaftaler 
og med en offensiv anvendelse af sko-
lepraktik, hvor det giver mening, på-
peger Hanne Pontoppidan.

Selv om Uddannelsesforbundet ikke 
mener, at der et behov for en større om-
strukturering af ungdomsuddannel-
serne, ser man alligevel gerne en juste-
ring, der giver en mere ren ungdoms-
uddannelse på erhvervsuddannelser-
nes grundforløb. 

- Grundforløb 2 bør ikke rette sig 
så snævert mod erhvervene, men i hø-
jere grad give eleverne mulighed for at 
snuse til og afklare, hvilken retning de 
vil gå, anbefaler Hanne Pontoppidan.

Desuden pointerer hun:
- Så skal vi simpelthen have fundet 

nogle løsninger, så vi får de voksne, 
der i meget stort omfang er forsvun-
det fra uddannelserne efter reformen, 
tilbage igen. •

Enten skal ungdomsuddannelserne få de unge direkte 
i job, eller de skal gøre de unge parate til at tage en 
videregående uddannelse. Det er vanskeligt at skabe en 
ungdomsuddannelse, der for alvor formår begge dele.

UngdomsUddannelsernes 
UUndgåelige dilemma
a f  a N d R e a s  a N to N i  l u N d

 Fakta

Læs også artiklen ’Flere på erhvervsskolerne: 
Norge har knækket praktikpladskoden’ i Ud-
dannelsesbladet #06 2018

tema: Ny uNgdoms
uddaNNelse? 
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vi står over for – mindst – to store ud-
fordringer på samme tid: Om få år vil vi i 
det danske samfund mangle 60-70.000 
faglærte – bygningshåndværkere, indu-
striteknikere, ansatte i serviceerhverv og 
SOSU-assistenter for blot at nævne nogle 
– hvilket både er en økonomisk, social, 
politisk og kulturel udfordring. Og sam-
tidig står Danmark og resten af verden 
overfor en næsten ultimativ klimaud-
fordring, som truer fremtidige generati-
oners livsformer. 

Kan man overhovedet forene to så 
store udfordringer på en positiv og kon-
struktiv måde?

Det mener vi, som derfor foreslår at 
skabe en grøn, klimavenlig og mere frem-
tidsrettet profil for erhvervsuddannel-
serne. 

Det kræver nemlig faglært arbejdskraft 
at implementere blandt andet bæredyg-
tige teknologier, materialer, metoder, lo-
gistik og vedligehold inden for områder 
som byggeri, transport, landbrug, handel, 
service, velfærdsopgaver, processtyring 
og lignende. Intelligente og bæredygtige 
løsninger kræver ganske enkelt faglært 
arbejde. Og derfor kan et klimavenligt 
Danmark ikke realiseres uden grønne er-
hvervsuddannelser. Men samtidig vil en 
mere klimavenlig og fremtidsrettet profil 
kunne tiltrække unge – også andre grup-
per af unge – til erhvervsuddannelserne.

Med andre ord vil udviklingen af en 
grøn, bæredygtig og fremtidsrettet pro-
fil for erhvervsuddannelserne altså både 
bidrage til at virkeliggøre et klimavenligt 
Danmark rent praktisk, men også med-
virke til at skabe en mere prestigefyldt 
aura omkring erhvervsuddannelserne 
og dermed øge rekrutteringen af unge til 
uddannelserne. 

en uddannelse til fremtiden

Med en mere klimavenlig profil mener 
vi, at en erhvervsuddannelse skal tilbyde 
moderne og genkendelige former for fag-
lig stolthed og repræsentere en mulighed 
for nye både fælles og individuelle identi-
tetsmuligheder for unge. 

En grøn og klimavenlig profil
•  Kan være med til at tilbyde nye uddan-

nelsesmuligheder for både unge uden og 
med uddannelsestradition. Profilen for-
ener teori og praksis, faglighed og dan-
nelse med en positiv fremskridtstro, der 
integrerer medarbejder- og medborger-
perspektivet i erhvervsuddannelserne. 
Det skal ske med et fremadrettet og po-
sitivt indhold for den enkelte unge og for 
unges fællesskaber samt give det demo-
kratiske og samfundsmæssige dannel-
sesperspektiv et konkret indhold.

•  Kan også forene et politisk ønske om et 

kronik

De politiske forsøg på at få f lere unge til at søge erhvervsuddannelserne har ikke 
virket. Og det har skolernes egne forsøg med at poste midler i reklamespots og 
kampagner heller ikke. Derfor giver Torben Størner og Karsten Holm Sørensen 
fra Epuc, Erhvervspædagogisk udviklingscenter, her forslag til at udvikle en ny 
grøn og klimavenlig profil for erhvervsuddannelserne.

klimatrusler kan tiltrække flere unge 
til erhvervsuddannelserne  

a f  to R b e N  s t ø R N e R  o g 

k a R s t e N  h o l m  s ø R e N s e N ,   

e p u c
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grønnere Danmark, som stort alle poli-
tiske partier er enige om, med uddan-
nelsesmuligheder og konkrete indsat-
ser, som mange unge kan se sig selv som 
aktører i.

•  Og den kan gøre erhvervsskolerne til 
fremtidsværksteder, der også kan re-
kruttere både nye lærer- og ledertyper, 
det vil sige profiler, der kan supplere og 
udvikle erhvervsskolernes aktuelle fag-
kulturer.  

der mangler systematik

Der sker meget på erhvervsuddannelserne 
allerede nu på området. En række idéer og 
initiativer skyder frem. For eksempel er 
der oprettet Videncenter for Håndværk, 
bæredygtighed, klimarenovering og byg-
geri. Der er også allerede nu uddannel-
sesbekendtgørelser, som indeholder mål 
om energi og miljø, og der er forsøg med 
uddannelse af automekanikere til el-bi-
ler, ligesom en lang række lærere arbej-
der med opgaver og projekter på området. 

Problemet er bare, at det alt sammen 
ikke er særlig synligt eller systematisk 
og derfor ikke bliver hørt eller set af ret 
mange unge. 

Derfor kræver en ny profil nye initia-
tiver som for eksempel:
•  Systematisk udvikling af indretning 

og brug af erhvervsskolernes værkste-

der, lærerum, læremidler, it, lærebogs-
materialer – undervisningsteknologi i 
det hele taget.

•  Systematisk grøn og klimavenlig drift, 
funktion, energiforbrug, som præsen-
terer gode eksempler på klimavenlig 
drift, hvor erhvervsskolerne udstiller 
visionære eksempler på, hvordan kli-
maudfordringer kan mødes med kon-
krete tiltag og løsninger i hverdagens 
Danmark.

•  Og at man gør erhvervsskolerne til la-
boratorier for klimavenlige løsninger 
i samarbejde med for eksempel virk-
somheder, institutioner, andre uddan-
nelser, designere, ingeniører, arkitek-
ter, forskere og Teknologisk Institut. 

prioriter forsøg og udvikling

Uddannelsernes faglige udvalg må ud-
vikle nyt indhold til hver enkelt uddan-
nelse. Og markante virksomheder som 
Grundfos, Danfoss, storkøkkener, kæ-
deværksteder, landbrugsbedrifter og lig-
nende må gå i spidsen med klimavenlige 
opgaver og praktikmål. 

Også Professionshøjskolerne må ud-
vikle nye pædagogiske og didaktiske di-
plomuddannelser for erhvervsskolelæ-
rerne. Og sammen med DTU og andre 
relevante forskningsinstitutioner må de 

sætte projekter og eksperimenter i gang 
samt udvikle materialer og tilbyde ef-
teruddannelse, der udvikler og spreder 
ny teknisk bæredygtig og klimavenlig 
viden, færdigheder og holdninger. Også 
undervisningsministeriet må prioritere 
forsøgs- og udviklingsmidler, der under-
støtter en ny profil.

Vi ønsker herefter sammen med mange 
andre at drøfte og udvikle initiativer til 
en ny profil for erhvervsuddannelserne, 
der kan give vægtige bidrag til et klima-
venlig Danmark. •

DEBATFO
RUM

Sæt gang  
i debatten 

 
Del din  

holdning
skriv din  mening

Videregiv din erfaring  
fra dit job eller din  
arbejdsplads 

Debatindlæg

Uddannelsesbladet trykker gerne 
debatindlæg fra medlemmerne.  
 

Hvis du har noget på hjerte, så  
sæt dig til tasterne og send dit 
debatindlæg til  
blad@uddannelsesforbundet.dk 

Deadline for debatindlæg til  
de kommende blade er: 
3. april, 2. maj, og 29. juli  
 

Redaktionen forbeholder sig ret  
til at korte i debatindlæggene.

 epuc

er stiftet og ejet af Torben Størner og Karsten 
Holm Sørensen. De har begge mere end 30 års 
erfaringer med erhvervsuddannelse som lære-
re, lektorer på NCE/Metropol og nu som ejere 
af Epuc. De har beskæftiget sig med erhvervs-
uddannelser på mangfoldige måder – under-
visning i diplomuddannelser, konsulentopga-
ver, udviklingsprojekter, forskningsprojekter 
med videre, og har skrevet en række bøger og 
andre publikationer. 

Se også www.Epuc.dk .

http://www.Epuc.dk


Værsgo. Vi giver tæt på

100 mio. kr.
tilbage i renter til kunder, der er 
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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voksenpædagogik

Af Bjarne Wahlgren, Akademisk Forlag, 
216 sider, 300 kroner.

    
At pædagogik kan være 
mange – forskellige – ting, 
kan vi nok hurtigt blive 
enige om.

Og at der er forskel på, 
hvordan man kan være 
pædagogisk i forhold til 
små børn i en børnehave, 
eleverne i en skoleklasse i 

indskolingen eller i overbygningen – eller i en 
klasse på diverse ungdomsuddannelser, burde 
være logik for alle pædagoger og undervisere.

Men hvordan forholder man sig til voksen-
uddannelse, som vi i Danmark har gjort særde-
les meget ud af sammenlignet med andre lan-
de, og hvor vi begyndte på dette område for ad-
skillige årtier siden? Kan man med andre ord 
tale om en særlig voksenpædagogik?

Forfatteren til denne aldeles glimrende bog, 
Bjarne Wahlgren, har i mange år beskæftiget 
sig med netop dette emne og beskriver og ana-
lyserer en række temaer fra voksenundervise-
rens dagligdag.

Men, som han selv anfører: ”Bogen giver 

ikke anvisninger på, hvordan man bedst til-
rettelægger en undervisningslektion eller et 
undervisningsforløb. Den er ikke en undervis-
ningslære. Bogens tema er ikke voksenuddan-
nelse, men voksenpædagogik”. (side 9)

Med disse kapitler kommer Wahlgren grun-
digt rundt:

* Formål og struktur
* Kompetence, erfaring og refleksion
* Deltageraktivitet og motivation
* Anvendelse og transfer
* Undervisningens sociale kontekst
* Gruppen som læringsrum
* Tværfaglighed og innovation.
Desuden rummer bogen en meget fyldig lit-

teraturliste, et solidt register og ikke mindst et 
særdeles spændende og tankevækkende afsnit 
med perspektiver.

Sproget er dejligt flydende og kun med få 
tekniske fagudtryk, som alle bliver forklaret 
undervejs. Endelig er bogen behagelig fri for 
alt for akademiske formuleringer.

Bogen indeholder desværre ingen fotogra-
fier, men nogle få og yderst relevante model-
ler og figurer plus glimrende og nyttige forkla-
ringsbokse.

Denne udgivelse er rettet mod alle, som be-
skæftiger sig med undervisning af voksne in-
den for folkeoplysning, almen voksenunder-

Fagbøger

ks-bogen, 2. Udgave

Af Maria Madsen, Anna Amby Frejbæk m. 
fl., bog 331 sider
UligHed, Fattigdom og sociale pro-
blemer

Af Morten Ejrnæs, bog 92 sider
bæredygtig Undervisning

Af Suna Christensen, bog 65 sider
dannelse og digital kUltUr

Af Kirsten Dal Wellendorph, bog 106 sider
Film skal ses i Historie

Af Rie Gravesen og Margen Ott, bog 167 
sider
i krig & kærligHed

Af Karsten Skov og Hans Christian David-
sen, bog 210 sider
Formålsdrevet Uddannelse og Un-
dervisning

Af Thomas R.S. Albrechtsen m.fl., bog 
188 sider

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

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

Værsgo. Vi giver tæt på

100 mio. kr.
tilbage i renter til kunder, der er 
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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anmeldelser

visning, erhvervsrettet uddannelse, efterud-
dannelse og universitetsundervisning. Det 
vil altså sige et overordentligt stort spektrum.

Derfor vil bogen i vores del af uddannelses-
sektoren være oplagt – ja, måske endda obliga-
torisk – til alle undervisere, som er i gang med 
ph.d.-uddannelse, og naturligvis til alle pæda-
gogiske vejledere.

Gennem hele bogen mærker man tydeligt 
forfatterens store og brede erfaring og enga-
gement inden for dette felt, idet Bjarne Wahl-
gren både har arbejdet som underviser, som 
aftenskoleleder og som forstander for en dag-
højskole. Hertil kommer udgivelsen af en lang 
række bøger med voksenpædagogik som emne.

Stor ros til forfatteren for en hårdt tiltrængt 
bog om et ellers noget forsømt emne – og na-
turligvis også ros til Akademisk Forlag for en 
solid udgivelse.

Ole Fournais

en Familie gennem 100 år

Af Gry Clasen, Forlaget Turbine, 84 si-
der.199,95 kroner.Tekster og billeder til 
yderligere inspiration kan downloades.

    
I denne bogs seks kapitler, 
84 tekstsider, fortælles hi-
storien om en typisk dansk 
familie – dens liv og levned 
gennem 100 år. Fra starten 
af 1900-tallet op til vor tid. 
Det er seks kapitler med 
seks fortællinger. En fra 
hver generation og to fra de 

sidste 25 år.
I kraft af disse familiehistorier fortælles 

også ”den store historie” om udviklingen af det 
moderne Danmark. Læseren kan tydeligt føl-
ge de markante forandringer på arbejdsmar-
ked, teknologi, skole, uddannelse og familie-
former, men derved også de politiske og øko-
nomiske forhold, der sætter rammerne for det 
personlige liv i de udvalgte 100 år.

”Familiebilleder er skrevet til tosproge-
de unge og voksne på danskuddannelse 2 mo-
dul 5-6 og danskuddannelse 3 modul 3-6 – en-

ten som frivillig eller til undervisning på hold.
Familiebilleder kan også bruges i udslus-

ningen i folkeskolen, til undervisning af læse-
svage og på FVU” hedder det i uddrag af bogens 
forord til læreren.
Og før dette citat står følgende:

”Familiebilleder er skrevet med det formål 
at vise den sociale opstigning, som fandt sted 
fra begyndelsen af det sidste århundrede til 
begyndelsen af dette, oplevet gennem en fa-
milies historie”.

Ideen med at bruge den lille familiehisto-
rie til at fortælle den store historie, som den 
kan være foregået i Danmark, er uden for en-
hver diskussion god. Optimalt (og lad lærere 
og elever skabe den gode undervisning sam-
men) vil disse fortællinger inspirere eleverne 
til alverdens aktiviteter. For mange vil det til-
lige være en aha-oplevelse at se 100 års Dan-
markshistorie bredt ud på denne måde i sam-
menhæng. For fremmedsprogede/tosprogede 
er det også historien om, at det altså IKKE har 
taget 1000 år at udvikle landet til et moderne, 
civiliseret velstandssamfund.

Der er opgaver i forskellige sværhedsgra-
der til de enkelte fortællinger og på tværs af 
fortællingerne. Endelig er der billeder som in-

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 Budapest, Krakow eller på Island?
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

Samfundsfag i Budapest: 
Fx ungarske parlament

eller Terrorens Hus

RING PÅ 8020 8870 - INFO@ALFATRAVEL.DK

Historie i Istanbul: 
Paladser, museer og moskeer i massevis

Virksomhedsbesøg i Krakow:
Fx hos Google, Cisco eller Fiat

FAGLIGHED 
I FOKUS

Biologi på Island: 
Fx Golden Circle
eller lavatunneler
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spiration til skriftligt eller mundtligt arbejde. Både individuelt og i 
par eller grupper.

I Inspirationshæftet får læreren enkle, brugbare og overskuelige 
tips til praksis og arbejdsmetoder. For eksempel formulering af mål 
for undervisningen opstillet i stillads med fire søjler og overskrifter-
ne: ”Før læsningen kan læreren”, ”Før læsningen kan kursisterne”, 
”Under læsningen kan kursisterne”, og ”Efter læsningen kan kursi-
sterne”. Der er alt i alt tale om et lille overflødighedshorn af vel gen-
nemarbejdet undervisningsmateriale.

Alligevel er der et ”aber dabei” for den kritiske anmelder. Den ud-
videde tidslinje i inspirationshæftet virker påfaldende ”sløset” – og 
desværre også med mange klodsede formuleringer.Eller også skulle 
der have været nogle indledende ord i en manchet. Der vil aldrig kun-

ne skaffes enighed om, hvilke begivenheder der var mest interessante/af-
gørende/rigtige i et hvilket som helst år. Men 1926 markeres som ”Året 
aldrig mere krig bliver dannet”.  År 1900 ”De rige begynder at tage på fe-
rie på landet om sommeren”. 1995 ”Internet og mobiltelefon kommer til 
Danmark”. 2010-2017 ”Offentlige udgifter beskæres. Der spares på stort 
set alle områder”. Som nysgerrig læser ville jeg gerne vide lidt om, hvor-
for netop disse begivenheder er fremtrukket og andre dermed udeladt.

”Familiebilleder” kan i høj grad anbefales. Og husk at benytte det fine 
inspirationshæfte allerede ved forberedelse til emnet.

Marianne Bindslev

Ekstraordinær generalforsamling for  
produktionsskolelærerne

Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse har som  
konsekvens af lukningen af produktionsskolerne beslut-
tet at nedlægge Sektionen Produktionsskolelærerne pr. 
31. juli 2019 og oprette en sektion for FGU-lærere.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsam-
ling med det formål at afrunde sektionens arbejde. 

Onsdag den 10. april kl. 17.00 - 19.00 
Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Vedtagelse af forretningsorden
3. Sektionsbestyrelsens beretning
4. Regnskab for 2017 og 2018
5. Valg af 2. revisorsuppleant
6. Eventuelt. 

Generalforsamlingen er for alle medlemmer af sekti-
onen, og alle har stemmeret. Der kan kun stemmes 
ved personligt fremmøde.

Senest onsdag den 27. marts (senest to uger før 
generalforsamlingen) vil materialet til generalforsam-
lingen blive lagt på Uddannelsesforbundet.dk 

Der henvises til sektionens vedtægter pkt. 4. og 5.

Tilmeld dig på uddannelsesforbundet.dk. 
 
Sektionsbestyrelsen

DTL Seniorer afholder generalforsamling

Dagsorden mv. kan findes på Uddannelsesforbundet.dk 
under Seniorer. 

Indkaldelse med praktiske oplysninger udsendes med 
almindelig post senest i starten af maj. 
 
For:  Medlemmer af DTL Seniorer med ledsager 
Tid og sted:  Den 2. juli - 4. juli 
 Rybners Kursuscenter Hermitage,  
 Søvej 2, 6700 Esbjerg 
Kontakt:   Ruth Linderod, masiruka@mail.tele.dk,  
 tlf./sms 51 23 97 43
Pris:  800 kroner pr. person.  
 Billigste offentlige transportmiddel godtgøres. 

Tilmelding:   SENEST 27. maj

DTL Seniorer afholder skolebesøg
 
Turen går til EUC Syd i Sønderborg. EUC Syd er en af  
Sønderjyllands største uddannelsesinstitutioner med  
afdelinger mange steder i landsdelen. Vi slutter af med 
en let frokost. Se programmet under Seniorer på  
Uddannelsesforbundet.dk.
 
For:  Medlemmer af DTL Seniorer med ledsager 
Tid og sted:   Kl. 10.30-14, EUC Syd 
 Hilmar Finsens Gade 18,  
 6400 Sønderborg 
Kontakt:  Bent Pedersen, bepe@stofanet.dk,  
 tlf./sms 51 29 79 46
Pris:  Gratis for medlemmer med ledsager
 
Tilmelding:   SENEST 29. april
  
Da det maksimale deltagerantal er 40 personer, gælder 
”først til mølle”-princippet.



magasinpost-SMP · ID NR. 42162

Når du underviser efter en af Alfabetas 

mange grundbøger, har du et helt 

hold af forfattere, kursister, konsulenter, 

redaktører, grafikere, korrekturlæsere, 

fotografer og illustratorer i ryggen. 

Du får gennemtænkte forløb, hvor du 

kan regne med, at alt det nødvendige 

bliver gennemgået: ordforråd, udtale, 

grammatik; alt bygget op omkring en 

medinddragende pædagogik og et 

konsistent sprogsyn. 

Dine kursister får overblik: Hvad har 

vi nået, og hvad mangler vi? Og du 

får chancen for at blive den lærer, du 

helst vil være: den lærer, der når alle på 

holdet, og som har overblik og overskud 

til at differentiere. 

Slå vejen forbi alfabetaforlag.dk,  

og find din næste grundbog!

3

Fanny Slotorub

Neel Jersild Moreira

PULS
PULS 3

• veksler mellem et væld af forskellige og ud-

fordrende opgavetyper, der integrerer flere 

færdigheder på én gang

• vægter alle fire færdigheder lige og har 

sideløbende fokus på grammatik og udtale 

som en altid integreret del af de emner, der 

arbejdes med 

• fremmer automatisering af sproglige 

strukturer, som styrker kursisternes fluency, 

korrekthed og udtale

• skaber en ramme for meningsfuld kom-

munikation, men har samtidig også fokus 

på individuelle fremlæggelser og oplæg på 

holdet

• træner kursisterne i at udtrykke synspunk-

ter, udveksle holdninger og ideer og i at 

kunne argumentere i diskussioner om rele-

vante og vedkommende emner

• anvender strukturer fra Cooperative Lear-

ning, der varierer og fornyr samarbejdsfor-

merne på holdet

• har sjove og afvekslende quizzer og spil, 

som repeterer viden og ordforråd i slutnin-

gen af hvert kapitel

• optimerer kursisternes forberedelse til 

modultest med modultestlignende læse- 

 og skriveopgaver

• indeholder emner, der anbefales i under-

visningsvejledningen, så kursisterne opnår 

viden om det danske samfund. 

PULS 3 er inddelt i fem kapitler med emnerne:

• Arbejde

• Dansk kunst og kultur

• Ligestilling

• Lykke 

• Miljø

PULS 3 består af

• En grundbog

• Lydfiler til læreren og kursisterne lagt ud til 

fri download på www.alfabetadigital.dk/

puls3

• En lærervejledning med overvejelserne bag 

materialet, løsninger og kommentarer til 

de enkelte opgaver, ekstra opgaveark samt 

udskrifter af alle lydfiler.
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DANSK FOR DU 3

Puls 3 er et grundbogsmateriale til kursister på Danskuddannelse 3, modul 3. 

Den reviderede Puls 3 har opdaterede  tekster og tabeller samt helt nye opgaver, herunder  

tests, til hvert kapitel. Alle tekster er indtalt og kan frit downloades. Endvidere er der tilføjet  

et grammatik- og udtaletillæg bagerst i bogen.
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Ea Gullan Kerr  

ALFABETA

Direkte Dansk 2 er en fortsættelse af Direkte Dansk 1 og er et arbejds-

markedsrettet begyndermateriale for de allerhurtigste DU 3-kursister, 

som ønsker en stejl indlæringsprogression. Det er til sprogskoler, som 

har særligt intensive undervisningsforløb.

 
Materialet bygger på den klassiske audiolingvale metode og fremstår 

her i en nyudviklet og moderne form. Sproget er autentisk og arbejds-

relevant, som det bruges på danske arbejdspladser, og bogens meto-

dikker/øvelser sikrer, at kursistens udtale og sætningsstrukturer indøves 

korrekt fra start.

 
Direkte Dansk 2 består af 10 kapitler, og hvert kapitel er designet til, 

at man kan nå igennem det på én mødegang a 2-3 lektioner. Lærervej-

ledning med konkrete anvisninger til, hvordan materialet kan bruges, 

findes på nettet. Her ligger også fri lyd til hele materialet.

 
Ea Gullan Kerr har 17 års undervisningserfaring i dansk som andetsprog 

og driver sin egen sprogskole, Danskbureauet, hvorfra materialet er ud-

viklet og afprøvet.
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ZOOMZOOM
Ben Lecocq

Begynderdansk

Hvem?

Hvad?

Hvorfor?

Hvordan?

Kursister på introhold og modul 1 - Danskuddannelse 2

-  en grundbog i begynderdansk med over 300 forskellige og inspirerende opgaver
-  en lille roman: Kæreste - nej tak (følger gratis med grundbogen)
-  en dvd til underviseren med 10 korte film til grundbogen
-  en hjemmeside: ZOOM.alfabetaforlag.dk med indtalte dialoger fra filmene, 
 lytteøvelser til grundbogen, den indtalte roman samt læseforståelsesspørgsmål  
 til romanen.

Ofte er introhold og modul 1-hold gode blandinger af ægte nybegyndere, falske 
begyndere og gengangere. Det kan være svært at tilgodese alle på uhomogene 
hold, hvilket fører til frustration og øget arbejdspres for underviseren. ZOOM er 
underviserens multi-tool på DU 2-begynderhold.

ZOOM er forankret i 10 korte film, som indleder alle 10 kapitler. Når holdet i fæl-
lesskab har set den film, som hører til det kapitel, som holdet er kommet til, har 
læreren efterfølgende mulighed for at differentiere undervisningen med øvelser 
på forskellige niveauer. Materialet er nemlig delt i to dele, hvor alle kapitler i før-
ste del har sin dobbeltgænger i anden del - bare på et sprogligt højere niveau.
 

Alt efter holdsammensætning kan ZOOM bruges på forskellige måder:

Holdet er homogent
Alle på holdet starter og slutter modulet 
samtidigt, og alle på holdet har samme 
progressionsforløb. 
Holdet arbejder derfor først med første 
del: kapitel 1- 10, og herefter kan holdet 
repetere det indlærte ved at fortsætte 
med anden del: kapitel 1-10.

1
Holdet er uhomogent

Alle på holdet starter og slutter ikke 
modulet samtidigt, fordi kursisterne har 
forskellige progressionsforløb.
Holdet arbejder i plenum med første 
del: kapitel 1-10, og gruppen med den 
hurtige progression får supplerende op-
gaver fra anden del. Når hele holdet er 
kommet igennem første del, går gruppen 
med den hurtige progression til modultest 
og gruppen med den langsommere pro-
gression repeterer det indlærte ved at 
fortsætte med anden del.

2
Holdet er uhomogent

Alle på holdet starter og slutter ikke 
modulet samtidigt, fordi der er løbende 
optag.
Holdet er inddelt i grupper, som arbej-
der på flere forskellige niveauer samti-
digt. Dette kan lade sig gøre, fordi op-
gavetyperne i henholdsvis første del og 
anden del er opbygget simultant, såle-
des at andendelens opgaver er de sam-
me som førstedelen blot på et sprogligt 
højere niveau. Alle starter således med 
at se samme film, men arbejder herefter 
i inddelte hold med henholdsvis første 
del og anden del.
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Fokus 3 er inddelt i 4 kapitler med emnerne:

FRITID

BOLIG

DANMARK RUNDT

STORE FESTER

Fokus 3 består af

GRUNDBOG

LÆRERVEJLEDNING med overvejelserne bag materialet, med løsninger 

og kommentarer til de enkelte opgaver, kopisider til kursisterne, ekstra 

opgaveark samt udskrifter af alle lydfiler. 

LYDFILER til læreren og kursisterne lagt ud til fri download på 

www.alfabetadigital.dk/fokus3

 

FOKUS 3 er et grundbogsmateriale til kursister på Danskuddannelse 2, modul 3. 

Formålet med Fokus 3 er, at kursisterne opbygger en så bred kommunikativ kompetence 

som muligt, samtidig med at de opnår en større indsigt i danske kultur- og samfundsforhold. 

FOKUS 3

.  vægter alle fire færdigheder lige (tale-, lytte-, læse- og skrivefærdighederne) og har  

sideløbende fokus på grammatik og udtale som en altid integreret del af de emner,  

der arbejdes med

.  styrker automatiseringen af sproget, samtidig med at kursisterne får rig mulighed for  

selv at komme på banen og eksperimentere med sproget

.  skaber en ramme for meningsfuld kommunikation og erfaringsudvekslinger – med bl.a. 

interview, holdundersøgelser, informationskløft og tværkulturelle sammenligninger

.  veksler mellem en lang række forskellige, sjove og udfordrende opgavetyper, blandt  

andet strukturer fra Cooperative Learning, der tilgodeser kursisternes forskellige  

læringsstrategier og varierer samarbejdsformerne på holdet

.  samler op på og tematiserer forskellige grammatiske aspekter i det sprogfokus, som  

findes sidst i alle kapitler

.  har repetitionssider efter hvert kapitel med blandt andet CL-strukturer, underholdende 

spil og test.

Fokus 3 er en del af Fokus-serien, som indtil videre består af Fokus 1 til Danskuddannelse 2, 

modul 1, samt denne Fokus 3 til modul 3. 

ALFABETA

DANSKUDDANNELSE 3, MODUL 3

GRUNDBOG

DET KOMMER!

ALFABETA BODIL JEPPESEN OG GRETHE MARIBO

DET KOMMER! er et grundbogsmateriale til under-

visning på Danskuddannelse 3, modul 3.  

Det består af:•  Grundbog med tilhørende videoer og lyd

•  Læsetekster•  Øvebog•  Lærervejledning.GRUNDBOGEN er inddelt i 11 kapitler. Hvert kapitel 

indeholder episoder, dialoger, tekster og gram-

matik med tilhørende opgaver og øvelser samt 

opgaver til alle lyd- og videooptagelser. 

Gennem bogens kapitler kommer kursisterne bl.a. 

til at arbejde med temaer som ”Hvad siger man? 

Og hvad gør man?” (kapitel 2), ”Frivilligt arbejde” 

(kapitel 6) og ”Held og uheld” (kapitel 11).
LYD OG VIDEO findes på alfabetadigital.dk.  

Lydfilerne indeholder grundbogens episoder,  

dialoger, monologer og udtaleøvelser.  

Videoerne består af autentiske samtaler, inter-

views og voxpops.   LÆSETEKSTERNE findes på alfabetadigital.dk.  

De mange artikler og historier fordeles blandt 

kursisterne som individuelle læseopgaver til  

efterfølgende præsentationer og diskussion i 

grupper. 
ØVEBOGENS mangeartede øvelser følger ind-

holdet i grundbogens kapitler og repeterer stof  

fra forudgående kapitler. LÆRERVEJLEDNINGEN indeholder forslag til 

arbejdsformer, ekstra opgaver, udskrifter af lyd-

filerne samt kopiark.Til denne reviderede udgave af DET KOMMER! 

er der optaget nye videoer. Bøgerne har fået et 

nyt grafisk udtryk og nye fotos. Nye opgaver er 

tilføjet, og ældre opgaver er ajourført med tal og 

fakta anno 2017. 

www.alfabetaforlag.dk
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en begynderbog i dansk for udenlandske studerende

lise bostrup

Bogen er udarbejdet til brug for undervisningen på Danskuddannelse 3, modul 1, og den kan også 

anvendes i danskundervisningen i udlandet.
Øvebogen Intensivt dansk tilbyder ekstra træning, og der er udarbejdet tilhørende grammatikbøger 

på engelsk, tysk, fransk, italiensk, russisk, arabisk, tyrkisk, lettisk, ungarsk, spansk og bulgarsk.

AKTIVT DANSKen begynderbog i dansk for udenlandske studerende

Aktivt dansk er en lærebog i dansk for udenlandske studerende, der gerne vil lære et mundret og 

grammatisk korrekt dansk på kort tid.Aktivt dansk består af 25 lektioner med hvert sit tema både indholdsmæssigt og sprogligt. Hver lektion 

indeholder en basisdialog, en række centrale sproglige strukturer, en indsætningsøvelse, en række 

illustrationer til brug for fri produktion, en udtaleøvelse om et specifikt dansk fænomen, en lytteøvelse 

og en perfektionsøvelse. De 25 lektioner giver en systematisk indføring i basisstrukturerne i det danske 

sprog indsat i en kommunikativ kontekst.

AKTIVT DANSK

ISBN 978-87-636-0305-8

9 788763 603058
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MODUL 4

Alfabeta

DUET
Danskuddannelse 1, modul 4

www.alfabetaforlag.dk

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

udgivelse også modul 4. DUET 4 består af en grundbog (inkl. lyd) og en lærervejled-

ning med kopiark. Grundbogens 3 emner er:

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

riets nye bekendtgørelse. Gennem sproghandlinger og dialoger øver kursisterne 

prosodi og udtale af bøjningsendelser. Nyttige udtryk og vendinger bliver automa-

tiseret, og de lærer at udtrykke holdninger og meninger. Specielt udviklede sprog-

kort ligger klar i lærervejledningen.

Skrivning: I de skriftlige opgaver arbejder kursisterne videre med udtryk og  

vendinger fra det mundtlige ordforrådsarbejde. 

Læsning: Læseteknisk fortsætter kursisterne morfemarbejdet fra DUET 3, bl.a. 

med rod- og bøjningsmorfemer. Læseteksterne er alle tekster fra hverdagen som 

fx mødeskema fra arbejdspladsen, skema over dagpengesatser, køreplan eller 

skilte i byen. 

Hvert kapitel inddrager relevant hverdagsmatematik som fx budget over fritids- 

aktiviteter og beregninger af statistik. 

Den afsluttende modultest har afsæt i det indlærte og er således både en  

repetition og et tjek af, hvor meget man har lært.

SKOLE ARBEJDE BY

2 2
1 13 3

Joanna Haskiel  
Kirsa Freimann Olesen

Find mange flere 
grundbøger på 

 alfabetaforlag.dk
Tilmeld dig Alfabetas nyhedsbrev,  

og hold dig opdateret om nye  
materialer til din undervisning. Følg Alfabeta på Facebook.com/alfabetaforlagegmont

www.alfabetaforlag.dk

Vær den lærer, du helst vil være!
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