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Bager- og konditorbogen

Bager- og
konditorbogen
Fagets lærebog giver den grundige gennemgang af

teorien suppleret med opskrifter, anvisninger og gode råd.
Rigt illustreret. En bog, man bliver lækkersulten af!

Bager- og
konditorbogen
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Råvarer

Produktionsteknik

Korn · Enzymer · Fedtstoffer og olier
Hævemidler · Sukker og sødemidler
Æg · Kaffe, te, vine og spiritus
Krydderier · Mælk · Chokolade
Frugter · Nødder · Geleringsmidler
Maltprodukter · Tilsætningsstoffer
og bagehjælpemidler
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Brødproduktion · Rullede deje
Convenience produkter
Rørte og piskede masser
Kageproduktion: Halvfabrikata
Tørkager · Kransekagebagværk
Småkager og snitter
Flødekager og desserter:
Flødeproduktion · Desserter
Konditori · Dekoration

Produktkontrol

Kvalitet og kvalitetsstyring
Kalkulation
Produktudvikling/innovation
Produktkontrol:
fysik og kemi i bageriet
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Bogen er let at læse og indeholder:


Lovgivning og fødevarekontrol.
Hvad er mikroorganismer? Hvad lever de af?

MURERBOGEN

Den giver en viden om at tilberede mad, så den
ikke er årsag til fødevarebårne sygdomme.



MURER
BOGEN

Almen fødevarehygiejne

Almen fødevarehygiejne
Bogen har fokus på hygiejne og egenkontrol.

MURERFAGETS GRUNDBOG

Hvor finder man dem?


Egenkontrol: hvordan forhindrer man, at

MURERBOGEN ER MURERFAGETS GRUNDBOG. Den
dækker alle grundlæggende discipliner, der knytter sig til opførelse af en bygning og opmuring af
murværk – lige fra viden om byggesten, mørtler
og nivellering til avancerede forbandter, kvalitetssikring og bygningsfysik.

maden gør en syg? Hvad skal man tjekke?

Almen
fødevare
hygiejne

Emnet gennemgås fra råvarer over indkøb og
modtagelse til klargøring, varmebehandling,
varmholdelse, nedkøling, anretning og
rengøring m.m.


En udførlig forklaring af de svære ord.

Bogen er beregnet til dem, der tager
arbejdsmarkedsuddannelsen almen
fødevarehygiejne, men bruges
også i undervisningen i hygiejne på
erhvervsuddannelserne.

ISBN 978-87-7082-564-1

9 788770 825641
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MURERBOGEN er helt nyrevideret, den har fået nyt
layout, der er kommet adskillige nye kapitler til, og
ikke mindst er den spækket med mange nye, detaljerede og instruktive farvefotos.
Indholdet i MURERBOGEN er omfattende, men
da kapitlernes rækkefølge er logisk bygget op, er
bogen let at overskue og hurtig at orientere sig i.
MURERBOGEN er skrevet til undervisning ved
erhvervsskoler, men vil også egne sig til undervisning andre steder, hvor man beskæftiger sig med
faget.
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– en håndbog

jerede beskrivelser af alle almindeligt forekommende opgaver inden for kloakeringsområdet,
og dens anvisninger sikrer den fagligt korrekte
udførelse i henhold til gældende regler. Håndeksempler, skemaer og tabeller.
Håndbogen henvender sig først og fremmest
til anlægsstruktører og til dem, der forbereder sig til at aflægge kloakmesterprøven. Også
rådgivende ingeniører, tekniske forvaltninger
og autoriserede kloakmestervirksomheder kan
få stor nytte af håndbogen.

MOVE IT
BEVÆGELSE
I LÆRING

praxis.dk
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Kloak
mester
arbejde

Tandklinikassistent – Grundforløb er skræddersyet til
uddannelsen til tandklinikassistent. Bogen består af ni
kapitler. Bagerst i bogen findes en ordliste med fagudtryk og
”vanskelige” ord i alfabetisk rækkefølge. Der findes også en
litteraturliste med supplerende litteratur, som er opdelt efter
emne.

Tandklinikassistent – Grundforløb består af følgende ni
kapitler:
1. Arbejdsmiljø på klinikken af Erling Østergaard og
Bo Bentsen
2. Cariesbehandling af Jette Nedergaard Jørgensen og
Helle Hornhaver
4. Mundhulen af Jan Hejle

– en håndbog

6. Mikrobiologi og praktisk klinisk hygiejne af
Lillian Hansen og Erling Østergaard
7.

Radiologisk assistance af Bo Danielsen

8. Sundhedsfremme og forebyggelse af Hanne Hvid
9. Kost og oral sundhed af Mette Møller

ISBN 978-87-7082-557-3
ISBN 978-87-7082-554-2

9788770825542
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5. Parodontologi af Connie Lutzke og Eva Gisselbæk
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Grundforløb

3. Ergonomi på klinikken af Lea Sørensen
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Grundforløb

I Kloakmesterarbejde – en håndbog findes detal-
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Kloak
mester
arbejde

ISBN 978-87-7082-511-5

Kloakmesterarbejde – en håndbog

MOVE IT BEVÆGELSE I LÆRING

FGU|Praxis
bogen er rigt illustreret og indeholder mange

ISBN 978-87-7082-525-2

MURERFAGETS GRUNDBOG

Bogens omfattende stikordsliste gør den til et nyttigt opslagsværk, hvor svende, mestre og andre,
med interesse for murerfaget uden tvivl vil kunne
finde et væld af nyttige oplysninger.
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P L A N T E B I O LO G I

Bogen dækker grundfaget biologi på erhvervsuddannelserne inden for områderne gartneri,
landbrug og skovbrug.
Omdrejningspunktet er planter med baggrund
i planteriget, planters opbygning og funktion
samt deres samspil med insekter, mikroorganismer og omgivelser i øvrigt. I alle emner er
inddraget eksempler fra jordbrugs-branchens
virkelighed.
Bogens indhold er overordnet:
• Livscyklus for relevante organismer
• Formeringsformer, arvelighedslære og
forædling
• Beskrivelse af plantens forskellige vækstfaktorer, herunder jordbundsforhold
• Aktuelle stofkredsløb

9 788770 825603

praxis.dk

PLANTEBIOLOGI er udarbejdet af Anette Helbo
Sørensen, der er uddannet gartneritekniker, og
som til daglig er faglærer og læsevejleder ved
Jordbrugets UddannelsesCenter Århus.

Anette Helbo Sørensen

5. udgave

ISBN 978-87-7082-560-3

ANETTE HELBO SØRENSEN

P L A N T E B I O LO G I

PLANTEBIOLOGI giver en bred og omfattende
basisviden om biologi i relation til planteavl i
jordbrugs-branchen.

Plantebiologi
5. udgave
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webBøger og iPraxisforløb til almene fag og
faglige temaer på FGU

Digital læringsplatform inkl. værktøjer
til at skræddersy
skolens egne
undervisningsforløb

Læs mere: fgu.praxis.dk

’Kom i gang’-pakke
med hjælp til opstart
med FGU|Praxis
og hjælp til at
skræddersy forløb

Følg på Facebook: FGU Praxis

Adgang til erhvervsuddannelsernes
digitale fagbøger:
tjener, murer, frisør,
SOSU-hjælper
m.fl.

Kontakt: ths@praxis.dk

kort nyt

Faglærte har brug
for digital dannelse
Der er behov for at styrke de almene digitale
kompetencer på erhvervsuddannelserne. Men
det kræver, at de ansvarlige aktører finder ud
af, hvordan der bliver plads til mere almene
og tværgående fag i uddannelserne. Det skriver chef for ungdomsuddannelse og konsulent
i Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, Camilla
Hutters og Anne Katrine Kamstrup på baggrund
af en ny behovsanalyse fra EVA – ”Almene digitale kompetencer i erhvervsuddannelsen”.
Mens der i dag undervises i digitale kompetencer og dannelse i grundskolen og på de gymnasiale uddannelser, er der mindre fokus på almene digitale kompetencer på erhvervsskolerne. EVA’s analyse fra marts peger på syv kompetenceområder, der er relevante for alle elever på erhvervsuddannelserne, men også på fire
forskellige modeller for at gøre almene digitale
kompetencer til en del af erhvervsuddannelserne med det nuværende styringssystem.
Altinget.dk

8%

Færre unge kvinder har valgt erhvervsuddannelser i år i forhold til 2014. Mens tallet for begge køn i gennemsnit er steget en smule for søgningen fra 9. og 10. klasse til erhvervsuddannelserne i år, er det de unge kvinder, der især trækker tallet ned.
Administrerende direktør i uddannelsestænketanken DEA, Stina Vrang Elias, mener, at det
giver Danmark et dobbelt problem. Dels strider
det mo d behovet for, at flere unge generelt vælger en erhvervsuddannelse. Men udviklingen bidrager også til, at Danmark fastholder et meget
kønsopdelt arbejdsmarked.
Jyllands-Posten

Af Dorthe Plechinger

EVA giver redskab til
anvendelsesorienteret
undervisning
Voksne motiveres som regel af, at uddannelse giver mening og er anvendelig. Det forsøger Danmarks Evalueringsinstitut EVA nu at give redskaberne til i et nyt hæfte. EVA vil som led i et projekt om anvendelsesorienteret undervisning give undervisere grundlaget for, at kursisterne kan se,
hvor og hvordan det lærte kan bruges i forskellige, relevante kontekster.
Formålet med hæftet er at understøtte og inspirere arbejdet med anvendelsesorienteret undervisning i almene voksen- og efteruddannelsestilbud. I hæftet indgår blandt andet en afklaring af begrebet anvendelsesorienteret undervisning: Hvad betyder det, og hvordan laver man
undervisning, der er anvendelsesorienteret?

Årets ildsjæl er kåret
Palle Lund Østrup fra Aarhus yder en helt særlig indsats for de unge
som ungdomsskolelærer. Derfor blev han på Ungdomsskoleforeningens
landsmøde i begyndelsen af maj kåret som Årets ildsjæl 2019.
Palle Lund Østrup fik prisen for at koordinere indsatser for de unge
om fremmøde, praktik og uddannelsesparathed gennem Ung i Aarhus.
Det sker i et udstrakt samarbejde mellem folkeskolen, ungdomsskolen,
foreningslivet, lokalsamfundets forældre og lokale virksomheder og for
at styrke de unges muligheder for at blive uddannelsesparate og gennemføre en ungdomsuddannelse. Det gør Palle Lund Østrup blandt andet gennem byggeprojekter i samarbejde med aktører fra de lokale boligforeninger, hvilket ”rammer lige ned i den aktuelle dagsorden om øget
praksisfaglighed”, som det lyder i begrundelsen.
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mener:

Investering i uddannelse er en
nødvendig investering i fremtiden
er stemmeurnerne sat frem, og vi har arbejdspladser med et godt arbejdsmiljø.
muligheden for at sætte vores kryds på netop det
En ny regering skal sikre, at Kommunernes Landsparti eller den kandidat, der passer den enkelte bedst. forening, KL, og andre aktører ved udlicitering af udSom næstformand ser jeg rigtig gerne en ny rege- dannelser sætter normer for kvalitetskrav i uddanring, der tænker investeringer og ikke besparelser. nelserne, krav til underviserkompetencer, samt at
En regering, der tænker styrkelse af velfærd og det uddannelserne følger de lovgivninger, der er på det
gode arbejdsliv og ikke polarisering af samfundet, enkelte område. Det skal ikke være muligt at udbyde
hvor uddannelse og sundhed er en privat sag. Og en dele af en uddannelse uden for lovgivningens ramregering, der indser, at investemer for derefter at gennemring i uddannelse er vejen til et
føre eksamen inden for ramværdigt arbejdsliv, inklusion og
men. Uddannelse og eksamen
integration.
skal følges ad.
Den seneste regering har kon- Uddannelsesinstitutionerne
Dernæst må vi se på, om vostant udfordret vores uddannel- er med den nuværende
res taxameter- og tilskudsordsessystem. For eksempel med re- taxameterordning utroligt
ning er skruet rigtigt sammen.
former, der presser folkeskolen og
Uddannelsesinstitutionerne er
følsomme over for udsving
ved at lade VUC-centre med dårlig
med den nuværende taxameøkonomi i stikken. Samtidig har i elevtallet. Det har betydet
terordning utroligt følsomme
man på Christiansborg kørt en flere konkurser.
over for udsving i elevtallet.
stram politik og retorik omkring
Det har betydet flere konkurser – for eksempel på produkindvandrere, der har fået kommunerne til at øge deres udlicitering af sprogcentrene tionsskoleområdet. Vi må sikre et sikkerhedsnet for
med fyringer og ringe kvalitet til følge.
eksempel via et øget grundtaxameter/tilskudssystem
Det er derfor helt nødvendigt, at en ny regering til institutionerne, således at institutionerne kan modfjerner omprioriteringsbidraget fra hele uddannel- stå et større udsving i elevtal, end de kan i dag. Derfor
sessektoren permanent. Det er samtidig helt afgø- skal vi gennemgå tilskudsordningerne.
rende, at der tilføres endnu flere midler til uddannelEn ny regering skal ikke se uddannelse og den øvsessektoren, end der har været afsat gennem finans- rige offentlige sektor som en udgift, men som et aktiv
loven de seneste par år. Midler, der skal sikre lærer- der sikrer samfundet en stabilitet og værdi til gavn
nes muligheder for at forberede, planlægge og gen- for alle borgere. Uddannelse finansieret af offentnemføre god undervisning, som skal til for at styrke lige midler er en af grundpillerne i vores velfærdskvaliteten i undervisningen samt skabe attraktive samfund, og skal derfor være tilgængeligt for alle.
I disse dage

Morten Bay,
næstformand for
Uddannelsesforbundet
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06		 Professor: Sid ikke på hænderne,
		 når du skal bruge hovedet!

		 Vi tænker – og lærer – bedst med vores krop. Og ideer opstår i
		 et samspil med værktøjer, siger professor Sune Vork Steffensen.
10		Hav et åbent sind

		 Hvordan takler man bedst de ustandselige forandringer i
		 undervisningen? Det giver professor Lene Tanggaard gode
		 råd til.
12		Farvel til produktionsskolen efter 40 år

12
18

		 Niels Peter Christoffersen har været med hele vejen i
		 produktionsskolernes historie. Nu fortsætter han som FGU		lærer.
16		Den nye ferielov: Tag en slapper i år…

		 … men læg planer for ferien til næste år. Vi hjælper dig på vej.
18		Nu samler Jens på ord

		 Ordblindelærer Heidi Oest – og nye it-værktøjer – hjalp den
		 stærkt ordblinde Jens Hauerbach til at skrive. Nu kan han ikke
		 få nok af at skrive ord, fortæller han i serien Bag enhver elev.
20		Fortæl de gode historier fra erhvervsskolerne

		 Slap lidt af i forhold til at presse de unge til at gå erhvervs		 skolevejen. Det siger forsker Tilde Mette Juul i sin ph.d.
		 ”Det sikre valg i en uvis fremtid”.
24 	Tema: Klimaaftryk på undervisningen
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Klimaudfordringerne optager stadig flere unge. De kræver
handling – også af deres uddannelsessteder. Så hvordan taler
man om og takler emnerne her? Det har vi spurgt lærere, elever
og eksperter om.

Forsidefoto: Sine Fiig

Professor:

Sid ikke på
hænderne når
du skal
bruge
hovedet
A f A n d r ea s A n t o n i L u n d
F ot o : R i t z a u / S c a n p i x

Hjernen er ikke en computer, som helt
egenrådigt behandler input og spytter løsninger
ud. Vi tænker – og lærer – bedst med vores krop,
konkluderer forskningen på området.

Forestil dig, at du står på en
fodboldbane, og en medspiller beder dig om at gætte, hvor langt der er
hen til målet. Sandsynligheden for, at
du gætter rigtigt, er generelt ret dårlig. Men bliver du bedt om at sparke
eller kaste en bold hen til målet, er
du – selvfølgelig afhængigt af din
teknik – formentlig forbavsende
god til at fornemme afstanden og
ramme målet.
Bruger man sin krop, når
man skal løse problemer, er
det da heller ikke en ringere
måde, end hvis man sidder
stille og grubler. Tværtimod er chancen for, at man
finder nye løsninger,
betydeligt større.
Den erkendelse

6
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er forskningen kommet til, efter at man i
årtier har opfattet hjernen som en slags
computer, der helt løsrevet fra kroppen
knuser problemer. Det fortæller Sune
Vork Steffensen, der er professor ved Institut for Sprog og Kommunikation under Syddansk Universitet.
Tag hammeren i hånden

Ifølge professoren har der længe hersket
en måde at forstå ideer på, som er meget
ikke-kropslig. Som om ideer er noget, der
svæver rundt om os, og som man nærmest
bare kan fange.
- Der har været en forestilling om, at
vi i Danmark skal leve af de gode ideer. Så
kan vi lade kineserne om at stå for selve
produktionen, eksemplificerer Sune Vork
Steffensen.
Men det, man kan se inden for blandt

FGU-PAKKEN
ADGANG TIL HELE PAKKEN ELLER ENKELTE UDGIVELSER

Følg med i udviklingen
og læs mere på
fgu.systime.dk

KOM TIL INFORMATIONSMØDE OM
VORES FGU-TITLER
Systime inviterer lærere, ledere og andre interessenter
på den kommende FGU-uddannelse til
informationsmøde:
11. juni | Aarhus
13. juni | København
Læs mere og tilmeld dig på fgu.systime.dk
Læs systime.dk | Ring 70 12 11 00 | Skriv systime@systime.dk

Plastikzebraer og piberensere
slår pen og papir
Se Sune Vork Steffensen forklare, hvorfor plastikzebraer og piberensere virker
bedre end pen og papir, når man skal løse
problemer i videoen ”Vi tænker bedst med
hænderne” på YouTube.

Hør Sune Vork Steffensen
på Syddansk Erhvervsskole
Hvordan kan du understøtte dine elevers
læring? Det er et af spørgsmålene, som
blandt andre professor Sune Vork Steffensen skal forsøge at besvare, når Uddannelsesforbundet afholder temadag
på Syddansk Erhvervsskole 2. september.
Læs mere om arrangementet på uddannelsesforbundet.dk/arrangementer.

”

Det er langt hen ad vejen
dem, som i forvejen bruger
hænderne, som har fat i
den lange ende.

andet dygtigt håndværk, er ifølge ham, at
ideer opstår i samspil med værktøjer, materialer og små modeller, hvor man kan få
øje på ting, man ellers ikke kunne. Når
han selv underviser eller afholder workshops, får han folk til at komme op på benene, til at skrive stikord ned og hænge
dem op på væggen eller til at tegne eller
bygge figurer.
Selv mere bogligt arbejde foregår nemlig oftest bedst ved, at man sidder med et
stykke papir og prøver at organisere sine
tanker med skitser og noter. Skal man
eksempelvis regne ud, hvad 15 gange 13
giver, så vil de fleste skrive det ned eller
sidde og tælle med deres hænder.
- Man skal altså ikke hoppe på en forestilling om, at der skal sidde nogen ved et
tegnebord og komme med nogle ideer, som
andre efterfølgende skal udføre, påpeger
Sune Vork Steffensen.
Viser man som lærer en elev, hvordan man slår med en hammer, så handler det om at give eleven en kropslig fornemmelse af hammeren. Det nytter ikke
noget at bede eleven beregne, hvor hårdt
man skal slå ved at holde energimomentet i hammerens bevægelse op mod træets hårdhed.
- Vi skal væk fra den her dumme opdeling af, at der er nogle, som tænker, og
andre som udfører. Det er langt hen ad
vejen dem, som i forvejen bruger hænderne, der har fat i den lange ende, slår
Sune Vork Steffensen fast.

Sune Vork Steffensen

Hjernen er ikke en computer

Da forskningen i, hvordan tankeprocesser fungerer – også kaldet kognition – begyndte at bryde frem i
1950’erne, var det på et tidspunkt,
hvor computeren blev opfundet.
Computere fungerer ved, at
man kommer et input – en lang
streng af symboler – ind i den
ene ende, hvorefter computeren
foretager nogle beregninger. Til
sidst kommer der er en streng ud
af den anden ende af computeren
som et svar.

8
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- Det revolutionerede mange områder
inden for teknologi og matematik. Men det
revolutionerede også vores forståelse af,
hvordan mennesker tænker. Man forestillede sig, at den menneskelige hjerne
nok fungerede på samme måde: Vi har
nogle sanser, som gør, at vi får noget input, og så sker der nogle processer i hjernen, så vi skaber en indre mental model
af verden. Ud fra den model kan vi lægge
nogle planer, og så beregner vi, hvordan vi
med kroppen fører planerne ud i livet. Det
er så det output, der kommer ud i den anden ende, forklarer Sune Vork Steffensen.
Den nøgne hjerne er overvurderet

Den måde at opfatte tænkning på afspejler sig ifølge professoren også i vores opfattelse af, hvordan vi selv bevæger os. Vi
forestiller os, at hjernen sender en besked
til armen om, at den skal bevæge sig, og
så udfører armen ordren.
Men kroppen er ikke et passivt instrument, som venter på signaler fra hjernen.
Et eksempel er, at hvis man lægger hånden på en kogeplade, så trækker man hånden til sig, inden hjernen har registreret,
at man har brændt hånden.
Inden for de seneste tre-fire årtier er
forskerne derfor begyndt at stille spørgsmål ved, om det vigtige for at forstå, hvordan mennesker tænker, er det, der sker
inde i hjernen, eller om det vigtige snarere er mødet mellem menneske og omverdenen.
- Når vi ser nogen gøre noget, som vi
opfatter som intelligent adfærd, er det
aldrig, fordi vi ser, hvad der sker inde
i hjernen, men altid fordi vi ser en bestemt måde at forholde sig til omverdenen på. Det er i relationen mellem organisme og omverdenen, man overhovedet
kan tale om intelligent adfærd, forklarer
Sune Vork Steffensen.
Man har ifølge ham altså overvurderet den nøgne hjerne og undervurderet
interaktion mellem kroppen og omgivelserne. Hans råd er derfor ikke at sidde på
hænderne, når man skal bruge hovedet. •

FOKUS PÅ FGU
Bliv klar til august 2019 med Systimes FGU-pakke
FGU-pakken dækker de almene fag:
• Matematik
• Dansk
• Dansk som andetsprog
• Engelsk
• Samfundsfag

• Naturfag
• PASE
• Teknologiforståelse
• Identitet og medborgerskab

Vi tilbyder også et screeningsværktøj til FGU.

Følg med i udviklingen og læs mere på

fgu.systime.dk

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

Du får FRI adgang
til alle udgivelser
med Systimes
Pluslærer-ordning

For de fleste undervisere er forandring nærmest hverdag. Det gælder
blandt andre de kommende FGU-lærere, som kommer til at træde
ind i en ny virkelighed, når de træder ind i FGU-skolerne for første
gang. Her er pædagogik-professor Lene Tanggaard Pedersens gode
råd til lærere generelt og de kommende FGU-lærere i særdeleshed.

Hav et åbent sind
– men lad ikke
hjernen falde ud
A f A n d r ea s A n t o n i L u n d / f o t o : R i t z a u / S c a n p i x

grunduddannelse, FGU, slår dørene op 1. august, bliver det et kulturmøde mellem lærere fra
blandt andet produktionsskoler, VUC’er,
oplysningsforbund, erhvervsuddannelser
og ungdomsskoler.
Men ikke nok med det. De kommende
FGU-lærere skal også være foregangsmænd og -kvinder, som skal være med til
at skabe en helt ny uddannelsestype med
sin helt egen pædagogik.
Og det er en meget stor mundfuld, fastslår Lene Tanggaard Pedersen, der er professor i pædagogisk psykologi ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet, og som har talt med flere lærere,
som skal undervise på FGU efter sommerferien.
Lærerne skal bygge skibet, mens de
sejler, som hun siger.

en ny fælles fortælling. Og for at det nye
FGU-skib får vind i sejlene, er det afgørende, at der skabes en ny fortælling om
det, påpeger Lene Tanggaard Pedersen.
For at skabe en ny fælles historie for
alle de kommende FGU-lærere, skal man
som medarbejder prøve at finde ind til noget af det basale, som man kan være fælles om. Det kunne for eksempel være et
fælles pædagogisk sprog.
- Hvis man kun fikserer på forskellene,
kan det logisk nok være svært at finde noget, man er fælles om. Man skal holde fast
i, at der er en kerne i det pædagogiske arbejde med unge mennesker, som er koncentreret om undervisning. Der kan være
forskellige forestillinger og begreber om
undervisning i spil, men selv bag dem er
der også fællesnævnere, forklarer Lene
Tanggaard Pedersen.

Guldet er gemt i usikkerhed

Kunsten er at holde fast

Når den forberedende

Tanggaards fem gode råd til
FGU-kulturmødet
•	Afsæt tid og kræfter til at finde frem
til det, I har tilfælles, og skab en positiv fortælling om det nye, I har mulighed for at skabe sammen.
•	Fokuser på de grundlæggende dyder
i undervisningen, som I har til fælles.
•	Bevar et åbent sind, men pas på, at
hjernen ikke falder ud undervejs ved
at være realistisk og ærlig.
•	Gør din ledelse god i forandringen
ved at være både nysgerrig og kritisk.
•	Tag dine følelser alvorligt. Det er
okay at være ked af det. Og det er okay
at være begejstret.

Tanggaard, Brinkmann og
Friis på Folkemødet
Skal du med på Folkemødet på Bornholm, har du mulighed for at høre
de tre topforskere Lene Tanggaard
Pedersen, Malene Friis Andersen og
Svend Brinkmann debattere arbejdsmiljø og kvalitet af undervisning set i
lyset af FN’s verdensmål. Det foregår
14. juni klokken 13.30-14.15 i Arbejdsmiljø-Loungen.
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At der er mange beslutninger, som ikke
er truffet endnu, og at lærerne skal bryde
op fra vante rammer og træde ind i noget,
som ikke står færdigt endnu, skaber selvfølgelig en masse usikkerhed. Men netop
i usikkerheden ligger der også spændende
muligheder gemt, påpeger professoren.
- Det gode ved usikkerheden er, at der
stadigvæk er en masse muligheder for
at påvirke. Der er mulighed for at skabe

Men ligesom det er en kunst at skabe et
nyt narrativ, er en mindst lige så vanskelig
og vigtig øvelse kunsten ikke at give køb
på alle forskellene. Det kan være svært.
Men det er netop også forskellene, som
kan skabe noget nyt, hvis de bliver bragt
sammen på den rigtige måde.
- Man kan dog ikke på forhånd vide,
hvad man helt konkret skal holde fast i, og
hvad man skal give slip på. Man skal have

Når man skal takle en forandring, gælder
det om at se muligheder i det nye, men også
om at tage problemerne alvorligt, forklarer
pædagogik-professor Lene Tanggaard
Pedersen.

og hvad der ikke er til diskussion, understreger professoren.
Man kan og bør som medarbejder dog
også appellere til ledelsen og gøre sin ledelse bedre. Som medarbejder skal man
være henholdsvis kritisk og lydhør på de
rigtige tidspunkter.
Nyhedens interesse aftager

et åbent sind, men ikke lade hjernen falde
ud, forklarer Lene Tanggaard Pedersen.
Afgørende for, om det lykkes, er, at man
får vist, hvad det nye kan. For at få skeptikerne med om bord på skibet, man bygger, skal man vise dem, at der kan være
fordele i de nye måder at gøre tingene på.
- Skeptikerne italesætter ofte vigtig
kritik, så det gælder om at få den kritik
med om bord. Men for alle gælder det om
at få fat i den gode ende af historien om
forandring og at se muligheder i det nye,
men også tage problemerne alvorligt, forklarer Lene Tanggaard Pedersen.
Og de fleste undervisere har ifølge
hende allerede mange af redskaberne
til at takle forandringer i deres pædagogiske værktøjskasse. De arbejder netop
dagligt med at skabe frugtbare miljøer i
deres klasser og med at få forskellige elever til at arbejde sammen.

Alle følelser er legitime

En anden kunst i en stor forandring er at
give plads til alle former for følelser.
- Det duer ikke at sige til folk, at hvis de
bare har en positiv tankegang, så går det
nok. Man skal anerkende, at det er svært,
at det er noget, vi kommer til at bøvle med,
og at vi ikke kommer til at have styr på det
hele fra dag et, påpeger Lene T
 anggaard
Pedersen.
For at man oplever, at ens bekymringer bliver taget alvorligt, skal der skabes
et rum for det. Her er der brug for gode kolleger, som kan lytte og støtte, steder man
kan gå hen, hvis man kommer i vildrede,
og ikke mindst en nysgerrig, åben og tolerant ledelse, som lytter til bekymringer og samtidig tør at træffe beslutninger.
- Noget, der kan gøre medarbejdere
usikre, er, hvis ledelsen ikke tør at vise
vejen eller selv er usikker. Ledelsen skal
klart melde ud, hvad der er til diskussion,

Skal et kulturmøde lykkes, kræver det, at
ledelsen de første år er dygtig til at involvere medarbejderne, mens man som ansat skal klø på.
- Men det er ikke smertefrit. Der vil
vise sig ting, som man ikke havde tænkt
på forhånd, som vil give problemer, og
som der skal arbejdes med, påpeger Lene
Tanggaard Pedersen.
For at kulturmødet skal være langtidsholdbart, kræver det, at man er vedholdende, selv når nyhedens interesse
har lagt sig.
- Når alle bare forventer, at nu kører
det. Når der ikke længere bliver investeret i at opkvalificere medarbejderne. Det
er der, det tit glipper, advarer Lene Tanggaard Pedersen. •

Kom til seminar med Tanggaard
•	2 9.-30. august afholder Uddannelsesforbundet et seminar, hvor Lene Tanggaard
Pedersen fortæller om forandringer og deres konsekvenser for arbejdsmiljøet.
•	Hvis du tilmelder dig senest 16. juni, kommer
du med til særpris, hvis du under ”Bemærkninger” i tilmeldingsformularen henviser til,
at du har læst om seminaret i Uddannelsesbladet.
•	Tilmeld dig på uddannelsesforbundet.dk/
arrangementer.
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De fire 40-årige Børge
Mogensen-stole er for Niels
Peter Christoffersen beviset
på, at det kan betale sig at
satse på kvalitet.

Stolene
flytter
med på FGU
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Niels Peter Christoffersen har været med
i alle de 40 år, hvor produktionsskolerne
har eksisteret. Hans historie er på mange
måder produktionsskolernes. Til august
bliver de en del af FGU’en – og det gør Niels
Peter Christoffersen også.

A f D o r t h e Ple c h i n g e r / F o t o : Hele n e B a g g e r
Byggemaskinerne er i gang på Døstrup-

vej 1 i Hobro. De skal bygge Hobro Produktionshøjskole ud, så der bliver plads
til de cirka 35 flere elever, som efter planen kommer med FGU’en 1. august.
Og sådan har det altid været igennem
Hobro Produktionshøjskoles nu 40-årige
historie: Konstante omstillinger, udvidelser, ændringer, forbedringer og tilpasninger alt efter de politiske vinde og
konjunkturer. Og nu altså i en helt ny rolle
som moderinstitutionen for den spritnye
forberedende grunduddannelse, FGU, i
lokalområdet.
- Det har været noget af en rejse. Og jeg
bliver da lidt sentimental af at tænke på,
at jeg har været med til at tegne udviklingen på produktionsskolen i så mange år
og nu er med til at dreje nøglen. Men det
bliver spændende at lave noget nyt. Jeg
fortsætter da for fuldt skrald, selv om jeg
fylder 65 år i juni. Nu vil jeg bruge alt min
energi på de unge og på at sætte FGU’en

i søen og præge den bedst muligt, siger
Niels Peter Christoffersen, men tilføjer:
- Og hvis jeg skulle gå derhjemme, så
dør jeg sgu.
Niels Peter Christoffersen, der indtil 31. juli er leder af smedeværkstedet
på Hobro Produktionshøjskole, har alle
forudsætninger for at præge FGU’en med
især den værkstedspædagogik, som den
nye uddannelse blandt andet skal fungere
efter. Niels Peter Christoffersen har fejret 40 års jubilæum i år ligesom produktionsskoleformen, og han har været med
i fagbilagsarbejdet med FGU’en, siddet
med i FGU-bestyrelsen og i øvrigt også i
kommunalbestyrelsen, hvor han har været med til at ”tegne landkortet” for det lokale FGU, som han siger.
De fire Børge Mogensen-stole

Niels Peter Christoffersen byder på kaffe
i det kontor, der ligger i tilknytning til et
toptunet værksted, som han har bygget

50

7
Produktions(høj)skolerne
gennem 40 år

1978
Hobro Produktionshøjskole
bliver den første til at praktisere
den tredje vej til uddannelse af
unge med en kombination af
praktisk arbejde og teoretisk
undervisning

op, og som man kan se gennem vinduerne
i kontoret. Lige nu er cirka 20 unge elever
og lærlinge i fuld gang. Tre unge kvindelige elever finpudser nye valgbokse til
kommunens afstemningssteder, og Niels
Peter Christoffersen fortæller, at det da
ikke er alle, der kommer på værkstedet,
som vil i ”de sorte fag”:
- Men der er godt nok mange, der ender
med at ville det. Det må da være, fordi man
måske smitter dem en lille smule, tilføjer
han med jysk beskedenhed.
Ved skrivebordet sidder Michael
Nejland og nikker. De to ordner og fordeler arbejdsopgaverne på smedeværkstedets kontor i det daglige, hvilket som regel
foregår uden de store diskussioner. De fire
slidte Børge Mogensens-stole med fletsæderne omkring det runde bord er de dog
ikke enige om. Michael Nejland mener, at
tiden nu må være inde til, at de skal kasseres, når skolen skal være en ny FGU-institution. Men Niels Peter C
 hristoffersen
indvender, at de blev købt som noget af det
første inventar for 40 år siden til kantinen i det gamle stuehus ved Tyregården
– og ikke én af dem har skullet have udskiftet deres sæde:
- De var lidt dyrere, men holdningen
var og er her på stedet, at du er nødt til at
investere i noget, som der også er kvalitet
i. Det, vi kalder Standtid. Og hvis vi har
nogle gode rammer, så mener jeg helt overordnet, at vi undgår vandalisme, siger han
og spørger med næsten forelsket stemme,
mens han peger ud mod værkstedet, om
det dog ikke stadig er et fantastisk værk-

92
1980
Syv produktions(høj)skoler
og 92 elever

1.492
1984
50 produktionsskoler
og 1.492 elever

1991
Fra 67 til 104
produktionsskoler på kort
tid på grund af ny lov om
aktivering af unge
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sted, som det er lykkes at holde rimeligt,
selv om det er fra 90’erne?
Der nikkes.
Økonomi til et år ad gangen

Det var en flyvende start for Hobro Produktionshøjskole for 40 år siden. Niels
Peter Christoffersen var projektleder
for det, der hed Hobro Sol, som blev indlemmet i produktionshøjskolen. Og det,
der skulle have været et halvt års feriejob, blev til et år mere og så et år mere …
og pludselig var der gået 40 år.
Det hele var lidt interimistisk – som
på de få andre produktionsskoler i landet. For eksempel lå smedjeværkstedet og
landbrugslinjen i samme bygning.
- Og det var helt vanvittigt. Der blev
sat en halmvæg op til at adskille stald og
smedeværksted. En halmvæg! Hvis arbejdstilsynet havde set det… Men alting
kunne lade sig gøre dengang, siger han og
forklarer, at den stærke pionerånd måske også blev forstærket af, at produktionsskolerne var tænkt som en midlertidig løsning på et tidspunkt med høj ungdomsarbejdsløshed. Ingen havde forestillet sig, at det ville blive en permanent skoleform – eller at den ville få så stor succes, som den gjorde.
- Vi anede jo aldrig, om vi var købt eller solgt. Vi var på Finansloven hvert eneste år. Det var vilkårene. Jeg har sådan et
motto, der hedder, at ”hver dag er en festdag.
Vi kender aldrig dagen, før den er omme.”
Og det gjorde vi da absolut ikke dengang.
I kaldte jer en produktionshøjskole, andre kaldte det produktionsskole – hvorfor?
- Produktionen er et middel til at nå
målet på en produktionsskole. Men vi ar-

bejder meget med det hele menneske som
i højskoletanken her. Og så var der da også
noget helt lavpraktisk dengang, der handlede om økonomi. Navnet måtte jo gerne
antyde, at der måske var en højskolelovgivning, der kunne gå ind og betale for et
ophold, siger Niels Peter Christoffersen
med et lunt grin og tilføjer, at de ikke har
rundbordssamtaler, men fællesmøder og
i en periode også morgensang.
Du må selv gå forrest

Apropos dannelse har Niels Peter Christoffersen nogle meget faste værdinormer, som han gennem årene gerne har givet videre til de unge. Det er helt lavpraktisk noget med at møde stabilt, kunne begå
sig socialt på en arbejdsplads og være lidt
vedholdende i et læringsforløb.
- Det er ren nudging. Men når du selv
går forrest, så kommer det hele af sig selv.
Og jeg prøver hele tiden at gøre dem afhængige af hinanden, siger han.
Alle elever får morgenmad på skolen fra 8-8.30. Men på værkstedet møder alle omklædte og med sikkerhedssko
på klokken 8.00. Så taler de om, hvad der
skal ske i løbet af dagen, og så kan de gå
til morgenmad.
Niels Peter Christoffersen er pavestolt af sine elever. Og har tilsyneladende
gjort en forskel for mange. Han fik i hvert
fald stor og god respons på sit arbejde ved
sidste kommunalvalg, hvor han for første
gang brugte Facebook:
- Det luner, når de siger, at det sgu har
været et godt arbejde, NP eller Mester,
som de kalder mig, har gjort.
Og smeden har en ret stor succesrate.
Mere end 90 procent af de unge fra hans

Niels Peter Christoffersen er pavestolt af
sine elever og sætter en ære i, at de kun skal
lave ting med kvalitet - der kan bruges.

5.500
1994
Ny politisk målsætning
i Folketinget ændrer
beskæftigelsesfokus til
”Uddannelse til alle”

14

uddannelsesbladet 04 / 2019

1996
Reform af
produktionsskoleloven.
Nuværende love og
bekendtgørelser kan i store
træk føres tilbage hertil

1997
Første landsdækkende
overenskomst
for produktions
skolelærere træder i
kraft

1998
5.500 årselever
i frit optag

2000
Ny etårsregel betyder,
at unge maksimalt må
gå på produktionsskole
i et år

værksted går videre til ordinært arbejde eller
uddannelse, ligesom skolen generelt ligger højt
med udslusningsprocenten.
- Jeg tror, det er den faglige stolthed, som smitter af. Vi laver kun konstruktioner, der kan bruges, siger Niels Peter Christoffersen og peger op
på diplomet på væggen, der viser, at han selv har
svejsekoordinatoruddannelsen:
- Og vi er den første skole i Danmark, der er
CE-mærket til at lave altaner og trapper efter
byggeforordningen, siger han stolt.
Han har altid taget de unge dybt seriøst. Men
også det lokale erhvervsliv og samarbejdet med
dem. Det betyder, at han kan matche den enkelte elev med den helt rigtige virksomhed, og
at virksomhederne bliver tilfredse. Og de har
faktisk en stor stjerne i det lokale erhvervsliv,
understreger han.
Praktisk matematik

Niels Peter Christoffersen har også haft lærlinge
gennem årene. Mange. Og mest klejnsmede. De
har fået en såkaldt produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse. På produktionshøjskolen kører man grundforløbene, og så følger eleverne hovedforløbene på erhvervsskolerne.
- Halvdelen af de elever, vi har her, er faldet fra erhvervsskolen. Så behøver vi jo ikke at
lave den samme form for undervisning én gang
mere, siger han og giver sit yndlingseksempel
på, hvad produktionsbaseret værkstedspædagogik er og kan.
En elev skulle lave en pyramidestub til en
kornsilo. Eleven lykkedes med det og svejsede
en fin trekant. Men for at være sikker på, at
han havde forstået opgaven, bad Niels Peter
Christoffersen ham lave et par mindre stykker
mere, og dem klarede han også:
- Så sagde jeg til ham, at ”nu har du lært
P ythagoras og at regne med ligninger”. Og så

kom det prompte fra den her unge, at ”nej, det
har jeg i hvert fald ikke. Jeg har lært at svejse”.
Det var hans opfattelse.
Problemet dengang var, at eleven godt nok
havde lært det, men ikke havde beviset på det:
- Og derfor hilser jeg FGU velkommen. Nu
kan sådan en elev få karakter i både svejsning
og matematik. Det kan bruges udadrettet, siger
Niels Peter Christoffersen.
Det kan blive OK at give karakter

Du er ikke bange for, at der nu kommer karakterer i FGU’en?
- Jo, der har vi en udfordring, som vi skal tage
hånd om. Vi har mange elever, der er droppet ud,
fordi de har haft sæde til røv-undervisning, og
det har de ikke været imponeret af. Hvis vi så
kommer til at tvinge dem en tredjedel af tiden til
det, er det hammervigtigt, at vi som lærere rummer hinandens faglighed og bruger afledt undervisning, som når knejtene med rygmærker derude får beskrevet en brugsanvisning til en maskine og lærer at analysere tekster derigennem.
- Så hvis det bliver grebet an på den rigtige
måde, kan det give mening med en karakter. Derfor er det vigtigt, at det kommer til at ske som en
integreret del af undervisningen.
Men ellers er Niels Peter Christoffersen ikke
så nervøs for det fremtidige samarbejde mellem
de forskellige lærere i FGU’en. Sådan var det
også, da produktionsskolerne startede:
- Forstanderen var skoleuddannet, og vi andre var henholdsvis landmand, tømrer og smed.
Vi talte forskellige sprog, og det kan give nogle
forståelsesproblemer. Men der skal vi kompetenceudvikle for alvor, så vi ikke får sprogbarrierer. Vi skal som værkstedslærere have fuld
forståelse for fagligheden hos en dansk- og matematiklærer, og de skal have det for vores faglighed. For jeg er sikker på, at vi vil det samme. •

7.000
2004
7.000
årselever

2005
Slut på frit optag,
målgruppevurdering
af eleverne via UU.
Betyder færre elever i
efterfølgende år

2016
Reduktion af skoleydelsen og
manglende kommunal brug
af produktionsskolerne betyder stor elevnedgang og afskedigelser af lærere

2017
Politisk aftale i
oktober om FGU
og en ændret
kommunal
ungeindsats

2018
I maj vedtages
FGU-lovene

2019
Farvel til
produktions
skolerne den 31.
juli og goddag til
FGU den 1. august
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Bare rolig:

Den nye ferielov påvirker
ikke din sommerferie i år ...
Folketinget har ændret ferieloven, så nyansatte kan
få betalt ferie, allerede første år de er ansat. Den nye
lov har dog også betydning for, hvordan alle andre på
arbejdsmarkedet kan afholde deres ferie. Men bare
rolig. Din sommerferie i år er ikke i fare.

Afholdelse
af ferie

Optjening
af ferie

De nuværende regler:

Forskudt ferie

A f A n d r ea s A n t o n i L u n d

I dag har vi forskudt ferie. Du optjener ferie i kalenderåret – altså fra 1. januar til 31. december –
og afholder ferien fra 1. maj til 30. april det følgende år. Der kan på den måde gå op til 16 måneder, fra du har optjent din ferie, til du kan afholde den. Og det rammer især nyansatte.
År
1. jan

År

År
1. jan

1. jan

1. maj

År
1. jan

1. jan

1. maj

1. maj

1. maj

Overgangen
til de nye regler

De kommende regler:

Samtidig ferie

Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020, men
allerede i år starter en overgangsordning. Den medfører,
at ferie, som er optjent i perioden fra 1. september 2019
til 31. august 2020, bliver indefrosset i en særlig fond.
Pengene får du først udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet. Men du har altså stadig fem ugers betalt ferie i overgangsperioden.

2020

Med den nye ferielov kan du afvikle din
ferie, stort set så snart du har optjent den.
Har du for eksempel optjent ferie i februar, kan du holde den i marts. Ferieåret kommer til at gå fra 1. september til 31. august
året efter.

2021
1. sept

2022
1. sept

2023
1. sept

2024
1. sept

1. sept
1. sept
1. sept
1. sept
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... men Din sommerferie i 2020
kan blive påvirket
Du skal lægge en plan for næste år, hvis du gerne vil holde
fire ugers sommerferie i 2020.
Med den nye ferielov mister

du ikke noget ferie, men optjener den bare på en anden måde.
Overgangen til den nye ferielov
kan dog betyde, at du kan komme
til at mangle feriedage til sommeren 2020, hvis du gerne vil
holde sommerferie i fire uger.
Årsagen er, at der er en overgangsordning fra de gamle til de
nye regler, som medfører, at du
i år kun har otte måneder til at

optjene ferie i til at holde ferie
i sommeren næste år. Du vil til
maj 2020 således kun stå med
omkring 16 feriedage på kontoen. Fra 1. september 2020 optjener du 2,08 dage per måned.
Læg en plan allerede nu

Du behøver dog ikke at fortvivle helt. Mange har via deres overenskomst ret til at holde
en sjette ferieuge, som ikke for-

svinder med den nye lov. Har du
det, har du mulighed for at aftale en hel eller delvis overførsel af den sjette ferieuge til næste år, som så kan bruges i sommerferien 2020.
Desuden giver den nye lov arbejdsgiverne ret til at lade medarbejderne holde feriedage på
forskud. Så måske en snak med
din chef kan løse problemet.

BRUXELLES
INKL. STUDIEPROGRAM

På vores temarejse til Bruxelles er rejse, ophold,
morgenmad OG et spændende, fagligt studieprogram inkluderet i prisen. Vil du høre mere om
dette unikke tilbud? Ring til os på 8020 8870.
Temarejse til Bruxelles:

“EU’s maskinrum” fra kun 2.248,- pr. person
Oplev Bruxelles

Besøg Parlamentet

- Flyrejse Danmark-Bruxelles t/r
- 4 nætter i flersengsværelser inkl. morgenmad
- Besøg i Parlamentet inkl. spændende oplæg
- Besøg i Parlamentarium
- Besøg i Huset for Europæisk Historie

Fast og erfaren kontaktperson fra start til slut
Studierejser med afsæt i jeres faglige mål
24/7 adgang til jeres rejsedokumenter

Besøg multimedieudstillingen Parlamentarium

Besøg Huset for Europæisk Historie

RING PÅ 8020 8870 - INFO@ALFATRAVEL.DK
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Jeg plejer at skrive
”Der kan godt være skrivefejl”
Bag enhver elev
står en lærer
Hvad er det, læreren kan, der
rykker en elev eller kursist?
Det giver en række elever
deres svar på i denne serie.
Anlægsgartner og teamkoordinator Jens H
 auerbach
er ordblind. Han lærte først
at skrive, da han fik ordblindeundervisning af ledende
faggruppelærer Heidi Oest i
AOF Center Storkøbenhavn.

A f D o r t h e Ple c h i n g e r
F oto : Sa r a Galb i at i
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Jeg kan ikke huske, hvornår jeg fandt ud af, at
jeg var ordblind. Jeg gik seks år i en almindelig
folkeskole, hvor jeg fik rigtig mange formningstimer. Så gik jeg to år på Holtehus – en specialskole
for ordblinde. Og her var undervisningen kun
koncentreret om at skrive og læse. De prøvede at
proppe noget af det helt basale ind i os, uden at det
hjalp særlig meget. Det var spild af tid. Fra jeg gik
i 1. til 8. klasse, rykkede jeg mig overhovedet ikke.
Den første bog jeg læste, var en ungdomsbog.
Det var på Mejlby Efterskole i Jylland i 9. klasse.
Efterskolen var baseret på håndværk, men så puttede de det skriftlige ind i dagligdagen. Det var frivilligt at gå på biblioteket, men den lærer, der gik
rundt med os, fandt bøger, som han mente kunne
være spændende for os. Han kom ikke bare med en
bog og sagde: Værsgo, læs den! Det var nysgerrigheden, der styrede. Og da jeg havde læst den første
bog, blev jeg ved og ved med at læse det år.
Efter skolen ville jeg bare arbejde. Og jeg blev

først uddannet planteskolegartner, men
tog så ud for at sejle som ufaglært kok.
Jeg skulle læse op for skipper, hvad vi
skulle have bestilt af mad. Brugsforeningen havde nogle ark med billeder af maden foran – for eksempel en pose mel. Og
på bagsiden stod der så ”En pose mel”. Og
hvis jeg havde en dåse flåede tomater, rev
jeg mærkaten af og gemte den i en lille
kasse, så jeg kunne bruge det senere. På
den måde gik det. Man skal være total kreativ, men også have system i tingene. Du
kan have en stak små lapper, der er helt
umulige for andre at gennemskue, men
hvor du selv ved, hvor du lige kan trække
et bestemt papir ud.
Min selvtillid var ikke så stor. Og jeg
har mødt holdningen gennem tiden om,
at jeg måtte være dum. Jeg har for eksempel gået gennem hele søfartshalløjet
og endte i Frederikshavn, hvor jeg skulle

uddannes til befaren skibsassistent. Der
skal du igennem to eksamener, og jeg bestod det hele. Men de havde en prøveeksamen, og jeg kunne ikke skrive svarene,
men lavede tegninger. En maskinmester
spurgte så, om jeg var dum. ”Nej, jeg er
ordblind”, svarede jeg, og så sagde han:
”Men derfor kunne du jo godt have fulgt
med i skolen alligevel”. Altså, de højtuddannede er ikke altid skide smarte, vel?
Sådan en mand burde da vide, at der er
noget, der hedder ordblindhed.
En dag kom tillidsrepræsentanten
fra 3F med brochurer om ordblindeundervisning. Og selv om jeg var negativ – og især da vi sad foran en computer – var det her, jeg kom i gang. Heidi
var vikar, og den måde, Heidi og min anden favorit teacher Annelise, underviste på, virkede meget inspirerende. Jeg
fik lyst til at skrive. Og jo mere du skriver, jo mere kan du skrive. Det er det, der
er smart ved it-værktøjerne. Du får mod
på det. Da Heidi stoppede som vikar, rykkede jeg med hende til Søborg, hvor hun
var ansat. Når man finder en, der er god,
må man jo holde fast.
Det varede faktisk et par år, før det gik
op for mig, at jeg kunne skrive. Som
barn tegnede jeg meget. Det var min måde
at udtrykke mig på, når jeg ikke kunne
skrive. Som voksen har jeg arbejdet meget med ler og været med i det fælles keramikværksted på Christiania i 15 år og
på mange udstillinger med mine skulpturer. Det var både en flugt og en udtryksmåde. Men nu er min kreativitet krøbet
over i skriveriet.
Jeg samler ord i min lille bog. Alle slags.
Det kan være ord som favorit og uundgåeligt, traske og trisse. Ord, som jeg har brugt
i mine historier. Når jeg synes, et ord er
svært at finde, så skriver jeg det ned i min
bog, så jeg har det til en anden god gang.
En af mine historier handler om en skofabrik i Tyskland og blandt andet også de
her Louboutin-stiletter. Det ord står i min
bog. Det er et ord, der er godt at kende. Det
virker inspirerende for mig at lære fremmedord og ord, man ellers ikke møder.

Jeg skriver, når jeg kommer hjem fra
arbejde. I flere timer. Det tager mig tre
uger at skrive en lille historie på en side.
Og jeg skriver med en finger ad gangen.
Jeg er ikke særligt god til at sætte punktum og komma og skriver altid, at ”der kan
være skrivefejl”. Jeg er fuldstændig blæst
om fredagen, når jeg har været til undervisning om torsdagen, men det er en meget rar følelse, at man har brugt hovedet
på en anden måde. I weekenden får jeg
lyst til at skrive og bruge nogle af alle de

fine ord. Jeg drømmer om at kunne skrive
helt uden brug af værktøjer.
For første gang har jeg rejst alene.
Til London og derfra hele vejen igennem
Cornwall i bus. Det er også computere og
smartphones, der har gjort det muligt for
mig. Jeg måtte ringe hjem til min veninde,
når jeg skulle have hjælp til nogle ting.
Som da jeg ikke kunne finde rundt i lufthavnen i London. Så snakkede hun med
dem, og jeg endte jo med at komme hjem. •

Vi pakker
kursisternes
viden ud
Heidi Oest har altid arbejdet med sproget i en eller anden
form. Nu har hun undervist ordblinde i 12 år. Den skepsis,
hun havde over for it i begyndelsen, har hun lagt på hylden.
Jeg var 43 år, da jeg startede på universitetet. Det var på grund af en arbejdsskade. Jeg
er tale- og læsepædagog, har dansk som andetog fremmedsprog og har også været korrespondent. Jeg kom i praktik hos AOF, og så spurgte
de mig, om jeg ville have et hold, mens jeg læste færdig. Og så er jeg blevet hængende i ordblindeundervisningen siden.
Når jeg møder en ny kursist, laver jeg en
grundig udredning. Den tager jeg udgangspunkt i, men jeg gør altid meget ud af at møde
det enkelte menneske. Jeg tester for at kunne finde ud af, hvilken baggrund han eller hun
har, hvor de gerne vil hen, og hvad jeg kan hjælpe med. Det kan for eksempel være en uddannelse, de gerne vil ind på, og hvor de har forsøgt
flere gange. Jeg tænker meget over kursisternes individuelle behov, når jeg forbereder mig.
Der er sket en rivende udvikling med it,
mens jeg har arbejdet med ordblindeundervisning. Jeg skulle tage it til mig. Jeg havde det
først sådan, at det var lidt snyd. Men så dukker
der flere og flere situationer og opgaver op, hvor
man kan se, at her giver det rigtig god mening
at bruge it-værktøjerne. Jeg sidder jævnligt og
surfer på nettet. Så ser jeg, om der ligger et eller
andet spændende, som jeg kan bruge i undervisningen. Og jeg sender stort set altid opgaver-

ne til skriftlig fremstilling på mail til kursisterne. Så har de dem og kan skrive videre derhjemme. Der er maksimalt seks kursister på et hold, så der er tid til at gå rundt
til den enkelte.
Jeg skriver ret mange noter ned, når
jeg underviser. Så kan jeg synliggøre de
fremskridt, der forhåbentlig kommer for
den enkelte kursist. Og jeg bruger også skemaer, der kan hjælpe dem til at analysere
vores eget sprog – det er vi jo ikke vant til.
Jeg lægger meget vægt på, at vi får udtrykt
nuancerne i sproget. For eksempel ved at
finde lige præcis dét ord, de har brug for, og
at gøre dem opmærksomme, nysgerrige og
fortrolige med sproget. De går jo rundt med
en viden – den skal bare pakkes ud.
Det gør mig glad at være ordblindeunderviser. For jeg kan se, at det nytter. Det
ville da være synd, hvis Jens’ fantasi ikke
kom til udtryk, eller hvis en anden gik
rundt med et ønske om at få en uddannelse. Det giver så god mening. Jeg kan stadig
møde nogle, der siger, at de har fået at vide
i skolen, at de er lidt dumme. Og så er det
dejligt at vise, at det ikke er rigtigt.
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Fortæl de gode
historier fra
erhvervs
uddannelserne

A f D o r t h e Ple c h i n g e r / M o d el f o to : M i k k el Ø s t e r g aa r d

Sådan lyder opfordringen i en ny ph.d.-afhandling. For
hvis politikerne vil indfri deres mål om, at flere skal på
EUD, skal de være åbne over for, at vejen ikke altid er
direkte, og at de måske skal fokusere mere på de voksne,
lyder det fra forsker Tilde Mette Juul.

20

Det kan give den stik modsatte effekt, hvis man problematise-

rer for meget, at unge ikke søger en erhvervsuddannelse. De unge
vil måske tænke, at ”okay, de vil alle sammen have os hen på de
der erhvervsuddannelser, hvad pokker er der galt med dem, siden ingen vil gå der”?
Det siger ph.d. Tilde Mette Juul, som har skrevet afhandlingen ”Det ’sikre’ valg i en uvis fremtid”.
- Jeg tror, at man i stedet skal forsøge at formidle nogle positive oplevelser fra det at gå på en erhvervsuddannelse. I dag skal
alle ifølge loven slæbes ud på en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse, og der så jeg hellere, at man lavede
nogle ordentlige forløb for nogle færre skoler. Det kunne være med
til at brede nogle gode historier ud, siger hun.
Tilde Mette Juul udfordrer i sin afhandling den mere enstrengede, rationelle politiske forståelse, der i dag er med til at diktere
de unges valgproces.
Ph.d.’en er betalt af Region Hovedstaden og Aalborg Universitet, og hun har haft et meget stort datamateriale til rådighed,
herunder interviews med unge i 8. og 9. klasse, forældre, lærere
og vejledere om uddannelsesvalget. På den baggrund giver hun
blandt andet nogle bud på, hvordan vejledningen i højere grad
kan tage udgangspunkt i de unges egne ønsker og behov. For er
det egentlig så galt, at mange af dem vil have en studentereksamen, før de – måske – vælger en erhvervsuddannelse, spørger hun.
- Det er ikke nyt, at de unge gerne vil på gymnasiet. Det har været en tendens de seneste 70 år. Og det er jo de helt unge, der ikke
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Tilde Mette Juul
har en ph.d. i vejledning. Har
tidligere været ansat i Center for Ungdomsforskning, nu
selvstændig forsker.

Der er andre måder
Ifølge Tilde Mette Juul bør man i folkeskolen fokusere mere på de
kollektive erfaringsbaserede vejledningsaktiviteter, for eksempel samarbejde med virksomheder og ungdomsuddannelser, så
alle unge i højere grad får mulighed for at afprøve og eksperimentere på forskellige områder. På den måde kan de skaffe sig nogle
reelle førstehåndserfaringer. Hun kommer også med andre bud
på vejledning, der i højere grad kan hjælpe de unge. Blandt andet:
•	at man inkorporerer de kollektive, erfaringsbaserede vejledningsaktiviteter i et fag som ”Uddannelse og job”, som eleverne
skal have gennem alle årene. Og at man bruger vejlederne til at
planlægge og rådgive lærerne i, hvad der er vigtigt, de unge bliver præsenteret for.
•	at man skaber et samarbejde med ungdomsuddannelserne/virksomhederne om undervisningsforløb med udgangspunkt i folkeskolens pensum. Så kan de unge få viden om og erfaring med
det indhold og de krav, der bliver stillet på ungdomsuddannelserne, ligesom de får blik for, at det, de lærer i folkeskolen, kan
bruges senere hen.
•	at man laver længere forløb på ungdomsuddannelserne/virksomhederne i stedet for blot at besøge stedet én dag, hvor de
unge får tegnet og fortalt af en ansat og allerhøjst kan snuse til
atmosfæren.
•	at man kalder forløbene for undervisning i stedet for vejledning,
for ellers risikerer man, at mange unge lukker af, hvis de ikke lige
forestiller sig, at det er den uddannelse/job, de vil vælge.

søger erhvervsuddannelserne. De voksne – dem over 18 år – vil
gerne på EUD, så måske er det dem, man i højere grad skal målrette sin vejledningsindsats mod, siger Tilde Mette Juul.
Hun tilføjer, at man selvfølgelig kan diskutere, om det er spild
af penge, at de unge har gået på gymnasiet, før de måske søger en
erhvervsuddannelse. Men fakta er, at frafaldet er størst blandt
de helt unge på EUD:
- Det er meget tidligt at skulle ud på en arbejdsplads som 1516 årig eller vælge retning for den sags skyld. Mange håndværksmestre vil i øvrigt gerne have ældre elever. Så måske er det ikke
et stort problem, at de unge starter senere, siger hun.
Vejen videre er svær at gennemskue

Tilde Mette Juul peger også på, at en stor del af grunden til, at de
unge vælger en gymnasieuddannelse, er at det i højere grad holder deres muligheder åbne.
- Politikerne prøver at formidle, at man også kan læse videre fra
en erhvervsuddannelse, men de veje er bare ikke særlig åbne eller
synlige. Det er meget sværere at gennemskue, hvad man kan her,
siger hun og tilføjer, at, jo, det er rigtigt, at man kan bygge ovenpå
en erhvervsuddannelse:
- Men det er forkert at sige til de unge, at med den her erhvervsuddannelse som tømrer, kan du godt blive læge engang. Det kan
du måske nok, men der er godt nok en lang vej, siger hun.
Der er altså nogle helt strukturelle forhold i erhvervsuddannelsessystemet – at det for eksempel ikke er soleklart, hvad man
kan uddanne sig videre til – der står i vejen for unges uddannelsesvalg. Så hvis man vil ændre på det, er det en reformering af
erhvervsuddannelserne, man er ude i, mener Tilde Mette Juul.
- EUX’en er et fint tiltag i den retning, men rent statistisk er
det skræmmende få, der tager en erhvervsuddannelse og læser videre. Selvfølgelig handler det også om, at nogle ikke har interesse,
økonomi og lignende for det, men det er også strukturelt betinget.
Vejledning kan kvalificere de unges valg

Efter Tilde Mette Juuls
opfattelse gør det ikke
noget, at de unge bliver
lidt mere modne, før
de – måske – ender i en
erhvervsuddannelse.

Så de unge er faktisk rationelle, velovervejede og reflekterede i forhold til et valg?
- Man kan sige, at unge virkelig reflekterer over det. Hos nogle
fylder det ikke så meget, og valget er ikke så svært for dem. De klarer
sig faktisk meget godt og er som gruppe også mest velorienterede.
De kommer som regel fra uddannelsesstærke hjem og har en stor
viden. Men de resterende grupper bruger virkelig meget tid på at
overveje deres valg. Så det med at sige, at de unge er ureflekterede
og ikke ved, hvad de gør, passer ikke, slår Tilde Mette Juul fast.
Og når man rent lovgivningsmæssigt forsøger med alle midler
at få de unge til at vælge en erhvervsuddannelse, risikerer man at
få den stik modsatte effekt. For eksempel er der nu i loven et krav
om, at de unge skal besøge en erhvervsskole eller en erhvervsgymnasial uddannelse. Der er derimod ikke krav om, at de unge skal
besøge et gymnasium:
- Men der er jo også unge, som kommer ud på en STX og finder
ud af, at det ikke er noget for dem. Derfor mener jeg, at de unge
skal besøge alle ungdomsuddannelser. Det kan være med til at
kvalificere deres valg. •
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”Jeg har godt nok læst om forskning, der tyder på, at vi tænker bedre med hænderne.
Men det her er alligevel overraskende”.
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DU2:
Vi taler dansk 1
Vi taler dansk 2
Vi taler dansk 3
DU3:
På vej til dansk – trin for trin
Videre mod dansk – trin for trin
Midtvejs til dansk – trin for trin

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

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

DANSK UDTALE

Supplerende materialer:

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

Synope

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

MIDTVEJS TIL DANSK – trin for trin

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

Lisbet Thorborg & Mayanna J. Riis

TIL DANSKUNDERVISNINGEN

BEGYNDERSYSTEMER

Lisbet Thorborg
Mayanna J. Riis

ISBN 978-87-91909-22-1

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

Forlaget Synope

108734_cover_midtvejs til dansk_.indd 1

18/05/18 09:56

BREVE/SKRIFTLIG
FREMSTILLING
DANSK
TALESPROG

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

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

Tema: Klimaaftryk på undervisningen

99 procent
af de unge vil
have klimaet på
skoleskemaet
Klimaudfordringerne optager stadig flere unge
under 30 år. De tror, at de kommer til at mærke
klimaforandringerne på egen krop, og kræver
handling – også af uddannelsesstederne.
A f A n d r ea s A n t o n i L u n d / F o t o : S i n e F i i g
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U

nge under 30 år er generelt
mere klimabekymrede end
de over 30-årige. De anser
klimaforandringernes konsekvenser for meget alvorlige. De mener, at de vil opleve dem i deres levetid på egen krop. Derfor kræver de
en mere ambitiøs klimapolitik. Og så er
de mere positive over for teknologiske løsninger og investeringer i bæredygtig udvikling end den øvrige voksne befolkning.
Det viser en tilbagevendende undersøgelse, som den grønne tænketank Concito
har gennemført i en håndfuld år.

deres fremtid, fortæller Maria BruseliusJensen, som er lektor ved Center for Ungdomsforskning under Aalborg Universitet.
Men selv om de unge er meget bekymrede for deres fremtid, vender de blikket
mod de voksne for at finde løsninger på
klimaudfordringerne.
- Der er en generel forståelse af ungdom som en livsfase, hvor man gerne vil
bryde med sin forældres generation. Men
de unge i dag gør det faktisk ikke særligt meget. De orienterer sig i langt højere grad end tidligere generationer mod
at samarbejde med forældrene, forklarer
Maria Bruselius-Jensen.

Rekordsommer kan være gnist

I sin seneste temperaturmåling spurgte
Concito desuden om behovet for at sætte
klimaet på skoleskemaet. Og i 2018-målingen svarede næsten alle de 18-29-årige,
at det er nødvendigt at tilbyde unge en uddannelse, som klæder dem på til fremtidens udfordringer. 37 procent sagde, at
det var vigtigt, mens 62 procent mente,
at det er meget vigtigt.
- De ser på grøn omstilling som en nødvendighed. De efterspørger, at der handles
på alle niveauer, såvel individuelt, i virksomheder som politisk, når det gælder teknologi og uddannelse, fortæller Synnøve
Kjærland, der er projektchef i Concito.
Undersøgelsen blev foretaget i juni
2018 – altså inden sidste års rekordvarme
sommer for alvor var gået i gang og ifølge
Synnøve Kjærland formegentlig har gjort
de danske unge endnu mere klimabevidste. Men allerede sidste års undersøgelse
viste, at de unge de seneste år er blevet
mere bekymrede, og at deres tillid til politikerne er dalende.

Vil samarbejde med de voksne

Relationen til forældrene har ændret sig.
De unge er vant til at blive taget alvorligt.
Siden børnehaven er de blevet involveret
og konsulteret. De er vant til at tale med de
voksne, og de vil langt hen ad vejen gerne
have et liv, der ligner deres forældres.

Forårets klimademonstrationer var
ifølge Maria Bruselius-Jensen imidlertid en af de få gange, hvor de unge klart
gav udtryk for, at de ikke er tilfredse med
alt, hvad forældrene har præsteret – et
punkt, hvor de ikke har lyst til at kopiere
dem. Hun vil dog ikke betegne klimademonstrationerne, som det man traditionelt opfatter som et oprør.
- Det, de gør, er faktisk at appellere
til deres forældre og magthaverne om at
tage ansvar. Det er ikke et forsøg på selv
at erobre magten eller at skabe et alternativt samfund. I 60’erne vendte man sig
mere imod magthaverne og prøvede at definere andre måder at leve på – for eksempel med små hippie-kollektiver og aktioner, forklarer Maria Bruselius-Jensen.
Både Synnøve Kjærland og Maria Bruselius-Jensen mener, at uddannelsessteder kan gøre sig attraktive ved at være institutioner, som unge kan samarbejde om
klimaproblemer og -løsninger med.

Vil have de voksne til at handle

Mange unge forventer, at de ikke kommer
til at leve et ligeså trygt og materielt rigt
liv som deres forældre. De er urolige for

uddannelsesbladet 04 / 2019

25

Tema: Klimaaftryk på undervisningen

16-årige Adrian
vil ikke lade skyldfølelse
styre livet
Produktionsskoleelev Adrian Willert fik
på et tidspunkt dårlig samvittighed over
sit forbrug af skateboards.
Adrian Willert deltog i sommerens klimastrejker og betegner sig selv som aktiv i klimakampen. Han tænker på klimaet og følger
med i klimadebatten. Men det spiller ikke
den store rolle i hans hverdag.
Det er dog et bevidst valg, han traf, efter at
han i en periode havde følt skyld over at købe
nye skateboards. Men da hans mor bemærkede, at skating er hans største glæde, og
skateboards måske ikke er verdens største
klimasynder, besluttede han sig for ikke at
lade skyldfølelsen styre sit liv.
- Det er jo ikke sundt, at man får nederen
over det, man bedst kan lide her i livet. Min
tommelfingerregel er, at hvis du føler, at
du virkelig har brug for det, så vil jeg hellere have det godt med mig selv, fortæller
den 16-årige elev på kampagneværkstedet

på Den Økologiske Produktionsskole i København.
- Jeg får for eksempel ikke dårlig samvittighed af at flyve. Jeg ville få det, hvis jeg
fløj, uden at jeg lærte noget om mig selv og
menneskene det sted, jeg tager til. Turistrejser er derimod unødvendige, argumenterer han videre.
Han forsøger at begrænse de gange, han
tænker på klimaet, til anledninger, hvor
han kan deltage aktivt og støtte sagen, som
han kalder det.
- Jeg prøver at undgå at være totalt opmærksom på det hele tiden, for jeg synes også, at
jeg har oplevet, at det kan være ubehageligt.
Man kan gøre sig selv til slave: Du skal være
veganer, du må ikke køre i bil og så videre,
eksemplificerer Adrian Willert.

17-årige Karoline frygter ind
imellem, at jorden går under
Selv om produktionsskoleelev Karoline Vestberg
i perioder ser dommedagsscenarier for sig, har hun
besluttet sig for at passe mere på sit mentale helbred
end klimaet.
Karoline Vestberg vil ikke betegne sig selv som fanatiker. Men klimaet er noget, hun går meget op i
og snakker meget med sine venner om.
- Jeg har ikke ligefrem ligget søvnløs om natten.
Men i perioder kan jeg blive helt vildt bange for, at
jorden går under i morgen, fordi vi har være dårlige ved klimaet, fortæller den 17-årige elev på kampagneværkstedet på Den Økologiske Produktionsskole i København.
Frygten for fremtiden er ikke den følelse, som fylder mest i hendes liv, men hun lider af angst, som
kan være med til at provokere den frem.
- Men jeg bliver rigtig ked af det, når jeg tænker
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på, hvad det er for en verden, vi efterlader til fremtidige generationer. Hvis jeg får børn, vil jeg føle
skyld, hvis de får så slatten en verden, fortæller
Karoline Vestberg.
Hun sorterer sit affald og har ladet sig inspirere
af venner, som er veganere og vegetarer for klimaets skyld.
- Man kan ikke gøre noget, som man kan se resultatet af lige nu og her. Så jeg prøver at tænke på
længere sigt. Men det allervigtigste her i verden
er ens psyke og sind, og der er sgu ikke nogen, der
kan holde til, at man skal gå og have dårlig samvittighed over ditten og datten eller ikke må de og de
ting. Så går man jo ned, påpeger Karoline Vestberg.

VUC-kursisten: Vil kunne se
mine børn i øjnene
20-årige Johanne Funding er klimaaktivist. Men
selv om hun er vegetar og har droppet at flyve, føler
hun ikke kun vrede og angst, men også skyld og skam,
når hun tænker på klimaet.
Alle har ret til en jord, som de kan leve på. Det
gælder også Johanne Fundings generation, deres børn og børnebørn – ikke kun hendes forældre og bedsteforældre, mener hun.
- Hvis jeg vælger at få børn, og klimaet er helt
fucked, og børnene spørger mig: ”Hvorfor gjorde
I ikke noget, mens der var tid til det?” Så vil jeg
ikke kunne holde ud at svare, at jeg hellere ville
ud at flyve og spise røde bøffer. Det har jeg ikke
samvittigheden til, siger 20-årig Johanne Funding, der læser matematik på Aarhus HF & VUC.
Selv om hun er vegetar, samler hun klassekammeraternes tomme kaffekrus ind for at bruge
dem som spirebægere og har lovet sig selv, at hun
aldrig vil flyve igen. For en af de ting, hun føler,
når det gælder klimaet, er skyld.
- Min generation er produkter af et forbrugssamfund, hvor vi er blevet opdraget til at købe og smide væk. For et år siden fløj jeg til London for at
høre en koncert. Jeg er ikke frelst, men det har
givet stof til eftertanke. Jeg kan ikke gøre andet
ved det nu end at lægge min stil om i fremtiden,
erklærer Johanne Funding.

Bornholm frem for Cuba
I år ville hendes mor tage hende med til Cuba for
at fejre morens fødselsdag, men det sagde Johanne Funding nej tak til.

- Så nu skal vi til Bornholm på sommerferie i stedet, siger hun og griner.
Ansvar er dog ikke det eneste, hun føler over for
klimaet. Hun kan også blive meget bekymret.
- For eksempel efter sommeren sidste år. Det var
da en rigtig fed sommer for os, men det gjorde
mig også bange, for hvordan ser der ikke ud om
10-20 år? spørger hun.
Hun vurderer, at vi – hvis ikke klimaforandringerne bremses – om tre årtier kommer til at se
klimaflygtninge, der vil skabe kaos i lande som
Danmark, som flygtningene vil strømme til.
- Jeg er også bekymret for, at der simpelthen ikke
vil være mad nok. To-tre graders forskel vil betyde, at der ikke vil kunne produceres mad de steder, hvor vi får mad fra nu. Det vil betyde, at der
er ikke er mad nok til alle. Mange vil dø af sult,
tror Johanne Funding.
Også for hendes eget liv ser hun store konsekvenser i horisonten.
- Hvis vi ikke får ændret kursen, forestiller jeg
mig, at jeg vil vælge ikke at få børn. Jeg ville synes, at det er totalt uansvarligt at sætte dem i
en sådan verden, forklarer Johanne Funding.
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Kokkelærer:
Smagen af
plantebøffer
rykker ved dem
Faglærer Maiken Pabsts
elever er blandt de mest
klimaskeptiske. Men når
først de har smagt på
alternativer til kødbaserede
retter, går der sport i at
tænke klimavenligt for
mange af dem.
- Vi kokke er nok nogle af dem, der er mest klimaskeptiske. Ikke alle mine elever kan forholde sig til,
at de kan tilberede mad, som ikke indebærer, at der
er kød i, fortæller Maiken Pabst, der er faglærer på
gastronomuddannelsen ved EUC Syd.
Som led i et to ugers-forløb om bæredygtighed og
innovation på kokkeelevernes grundforløb forsøger hun derfor at udfordre eleverne ved at lade dem
prøve, om de kan blindsmage forskel på hakket oksekød og et plantebaseret hakket alternativ.
- Det kan de godt. Men de må også erkende, at det
ligger tæt op ad hinanden. Det er først, når de får
lov at se og smage på det, at de kan forholde sig til
det. De har set det i butikkerne, men der tænkte de,
at det ikke kan smage godt, når det er planter, fortæller Maiken Pabst.
Hun beder også eleverne om at beregne, hvor meget
C02, der udledes som følge af de retter, de tilbereder.
- Jeg forklarer sammenhængen mellem bæredygtighed og klima undervejs i forløbet, og til sidst i
forløbet skal de beregne, hvad de for eksempel kan
skifte hakket oksekød ud med af eksempelvis sæsonvarer for at gøre retten mere CO2-venlig, forklarer faglæreren.
Hun startede det første to ugers-forløb i efteråret
og har derfor allerede gjort sig nogle erfaringer.
- Jeg laver et oplæg, hvor jeg forklarer, hvorfor det
er nødvendigt at tænke bæredygtigt. De bliver noget
overrasket, men synes faktisk, det er rigtigt spændende. Og mere skal der i realiteten ikke til. Så bliver de nysgerrige. Og de følger jo med i nyhederne
og googler, så de kan godt forholde sig til det, fortæller Maiken Pabst.
Hendes opgave er at gøre eleverne bekendt med måder at tænke bæredygtigt på, men eleverne skal selv
tage det lærte med sig videre i deres uddannelse.
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Mekaniker-lærer:
Eleverne forholder sig
til gift – ikke klimaet
Det går ind under huden på eleverne
på personvognsmekaniker-linjen, når
faglærer Jan Fabrin Perlewitz fortæller
om, at CO er farligt at indånde for dem.
Men at udledningen af CO2 måske kan
ødelægge klimaet preller – i første omgang
– af på dem.
Som mekaniker og mekanikerelev er
det at tale om miljøet helt naturligt,
idet man har med produkter at gøre,
som skader miljøet. Det drejer sig
blandt andet om olier, kemiprodukter og kølervæske.
- Derfor opstår der løbende diskussioner om, hvorfor det er vigtigt, at sådan
noget som knastaksel og krumtap kører korrekt i forhold til hinanden, og
hvorfor tændingen og benzinblandingen skal være justeret ordentligt, for
hvis der sker en uren forbrænding, udledes der for eksempel kulilte, som er
farligt at indånde, fortæller Jan Fabrin Perlewitz, faglærer for personvognsmekaniker-linjen ved EUC Syd.
Men hans elever skelner ikke mellem
miljøskadelig udledning generelt og
udledninger, der specifikt er skadelige for klimaet. De er nemlig mest optaget af udledning, der er direkte skadelig for deres helbred.
- Klimaet er for stort. Miljø er tættere på dem. Vores køretøjer skal jo kon-

trolleres, så de ikke forurener for meget. Derfor er det naturligt for os at
tale om miljøet. Men det er ikke forureningen, de snakker om. Det er det,
at køretøjerne skal igennem syn, de
kan forholde sig til, forklarer Jan Fabrin Perlewitz.
Det er ifølge faglæreren de direkte
konsekvenser, der er tæt på eleverne, de forstår.
- De kan ikke forholde sig til, at vores natur kan gå til grunde. De synes,
det er noget pjat. Der skal bare noget
benzin igennem motorerne. Men de
kan forholde sig til benzinpriserne.
Så hvis vi snakker om, at benzinpriserne er høje på grund af afgifter, er
det noget, som de har en mening om.
Det, synes de, er pisse irriterende, fortæller Jan Fabrin Perlewitz og griner.
Hans tilgang er derfor at tale om klimaet, når det giver mening i forhold
til, hvad han i forvejen underviser i
og tage det i små bidder.
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Den Økologiske Produktionsskole blev mødt
med skepsis, da den sendte eleverne på FN’s
klimatopmøde i København. Eleverne har nok
problemer i forvejen, lød kritikken. Men skolens
erfaring er, at det giver eleverne styrke, hvis de
oplever, at deres meninger også er vigtige.

Produktionsskole: Eleverne
får styrke af at
blive hørt
A f A n d r ea s A n t o n i L u n d / F o t o S i n e F i i g
Den består af klondike-agtigt spredte bygninger,
som ligger på hver sin side af en gade på det indre
Nørrebro i København. Trappeopgangene er dekoreret med graffiti. Det bliver ikke meget mere metropolagtigt i Danmark.
Det er først, når man ser skiltene uden for dørene i
opgangene, at man ved, at man ikke er i en boligblok,
men derimod i en grøn skole. En grøn skole midt i en
storby. Den Økologiske Produktionsskole.
Det er et uddannelsessted med små lokaler, men
hvor der i overført forstand er højt til loftet. På designværkstedet er der skruet op for musikken. Og i
køkkenet er Fødevarestyrelsens elite-smiley blevet
tegnet om til en djævle, som ryger en joint.
Men det er også en skole, som stiller krav til eleverne, blandt andet om at være så økologisk som muligt. Skolens 111 elever lærer for eksempel at sortere
affald, spare på vandet, reparere frem for at købe nyt
og at skrive notater på genbrugspapir.

Klimaet vigtigst i mini-afstemning

Det er derfor måske ikke så overraskende, at klimaet
også er noget, der bliver talt om på Den Økologiske
Produktionsskole.
- Vores tilgang er at se på, hvordan man gør i hverdagen. Vi overvejer, hvor de produkter, vi køber, stammer fra, og vi overvejer, hvordan vi selv producerer

30

uddannelsesbladet 04 / 2019

ting, fortæller Maja Hedin, som underviser på og den
ene af to ledere af kampagneværkstedet.
Det er dog ikke kun på et helt håndgribeligt plan,
eleverne lærer om miljøet. Skolen inviterer jævnligt
mennesker og organisationer, som arbejder politisk
med økologi, på besøg. For nylig var miljøorganisationen NOAH’s ungdomsafdeling på besøg for at fortælle om, hvorfor det er vigtigt, at unge interesserer
sig for klimaforandringer.
Og senest var børne- og ungdomsorganisationen Dansk Ungdoms Fællesråd på besøg for at oplyse om EU. Her diskuterede og stemte de unge om,
hvilke politiske emner, de synes, er vigtigst. Lige
knap halvdelen af eleverne satte kryds ved, at europæiske virksomheder skal tænke mere på klimaet
end på deres omsætning.
Smalle skuldre skal ikke skånes

Det er ikke nyt, at skolen lader eleverne møde klimaproblemerne – en tilgang, som nogle er skeptiske over for.
Skolen tog med eleverne ud på det alternative klimatopmøde, der fandt sted uden for Bella Centeret i
København, da FN afholdte COP15 i 2009. Produktionsskolens elever deltog blandt andet ved at servere morgenmad for de fremmødte.
- Der blev vi mødt med en kritik af, at vi da ikke

Eleverne får energi og styrke af at
blive inddraget og
hørt. Det skaber en
god dynamik, siger
Maja Hedin, der er
en af to ledere på
kampagneværkstedet.

kan belaste vores elever, som i forvejen har problemer nok.
At vi ikke kunne tillade os, at de på deres smalle skuldre også
skulle bære hele klodens fremtid. Vi skulle hellere skåne dem,
fortæller viceforstander Jesper Lund.
Men det, mener skolen, ikke er den rigtige tilgang. I stedet
ser man eleverne som ligeværdige. Man ser dem som en resurse.
- Vi mener, at det er en måde at give dem empowerment. Vi
mener, at det er at tale dem op at vise dem, at de og deres meninger også er vigtige, og at vi ikke taler til dem som børn. Det
får de energi af og styrkes af. De bliver stolte, når de føler, at
de kan være med til at gøre en forskel, og det vokser de af, forklarer Jesper Lund.
Både viceforstanderen og Maja Hedin påpeger dog, at det
ikke er alle deres elever, som har overskuddet til det. Eleverne
involveres og inddrages i snakke om emner som klimaet, men
det forventes ikke af dem, at de handler, med mindre det ligger
inden for deres udviklingszone, som Maja Hedin kalder det.
- Derfor arbejder vi også med differentieret undervisning,
så vi møder de unge, hvor de er, i deres liv. Der kan være nogle,
som i en periode er meget fraværende på grund af et udredningsforløb, eller fordi de gennemgår en svær tid psykisk, hvilket gør, at de ikke tager de store skridt i forhold til at handle
på for eksempel klimakrisen. Men de kan sidde i periferien og
lade sig inspirere af undervisningen. Nogle falder fra. Men andre følger med, og når de er klar til det, blomster de for vildt,
fortæller Maja Hedin.
Eleverne efterlader også CO2-aftryk

Resultat af skolens
mini-afstemninlg
Dansk Ungdoms Fællesråd var på besøg hos Den Økologiske Produktionsskole i foråret. Her blev 31 elever bedt om
at sætte kryds ved, hvilket tema de finder vigtigst ved årets
EU-valg. Her er de tre emner, flest satte kryds ved:
1) 15 stemmer: Europæiske virksomheder skal tænke mere
på klimaet end på deres omsætning.
2) 5 stemmer: Danmark skal være med i en EU-bestemt fordeling af flygtninge.
3) 3 stemmer: EU skal legalisere hash.

Selv om skolens køkkenværksted – som serverer frokosten
for såvel elever og lærere – næsten er 100 procent økologisk,
kan selv Den Økologisk Produktionsskole ikke se sig helt fri
for at belaste miljøet.
Næste år skal kampagneværkstedet, også kaldet Ung Aktion, eksempelvis på tur til Bangladesh i et projekt med fokus
på udsatte unge og flygtninge.
- Vi skal udveksle med 20 unge fra Bangladesh og snakke
om levevilkår, flygtninge og social inklusion. Målet er at udveksle erfaringer og diskutere, hvordan vi i fællesskab kan
fremme økonomiske, sociale og miljømæssige levevilkår. Det
er klart, at vi har drøftet, hvordan vi kan forsvare, at vi er 26
mennesker, der flyver dertil, når vi ved, hvor meget det sviner,
afslører Maja Hedin.
Trods betænkelighed og overvejelser i forhold til den lange
flyvetur, er alle dog blevet enige om, at den indsats, Ung Aktion
gør dér sammen med lokale unge, opvejer CO2-aftrykket i et
større perspektiv. Der er imidlertid stor forskel på, hvor politiske eleverne er, og hvor meget den slags spørgsmål optager dem.
- Men det skaber en god dynamik. Mangfoldigheden blandt
eleverne og det, at de brænder for forskellige ting, gør, at de stiller spørgsmål til hinanden, og at alle bliver udfordret, pointerer Maja Hedin.
På den måde afspejler kontrasten mellem Den Økologiske
Produktionsskoles urbane udtryk og grønne principper måske meget godt dens elevers store diversitet.
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Professor:
Vi skal udvikle
en pædagogik
for bæredygtighed
Det er på tide at udvikle en bæredygtighedspædagogik,
der kan ruste fremtidens borgere til at tage bedre livtag
med blandt andet klimaudfordringerne, mener professor
Jeppe Læssøe. Men det er langt fra nogen nem opgave,
for vi er selv en del af problemet, påpeger han.

A f M i k k el Kam p o g A n d r ea s A n t o n i L u n d / F o t o : S i n e F i i g
Klimaproblemerne tårner sig op. Rap-

porterne om, at polerne smelter, stormene
bliver kraftigere og temperaturerne højere,
er ved at blive hverdag. Og mange – ikke
mindst unge – ser sidste års varme sommer som direkte konsekvens af klimaforandringerne.
Samtidig er der ingen tegn på, at problemerne bliver løst lige foreløbigt, og derfor
skal de unge udrustes med viden om, hvordan man skaber en bæredygtig opstilling,
mener Jeppe Læssøe, der er professor MSO
emeritus ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, og har forsket i miljø
og bæredygtig pædagogik de seneste 15 år.
To forskellige tilgange

Spørgsmålet er, hvordan de unge får tilstrækkelig viden og de nødvendige kompetencer til at handle i forhold til en række
fremtidsscenarier, som er umulige at gennemskue i dag. Der er grundlæggende to
tilgange til ’Education for sustainable development’, som det betegnes internationalt, når man tænker i bæredygtighed og
uddannelse, forkortet ESD.
Den ene tilgang, ESD1, handler først og
fremmest om at oplyse eleverne. De lærer,
hvilke problemer der er, og langt hen ad vejen lærer de også, hvordan de skal løses. De
skal for eksempel huske at slukke lyset, sortere affald eller spise mindre kød.
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Den anden tilgang, ESD2, handler i højere grad om at opbygge handlekompetence
hos de unge, så de med tiden selv kan blive
i stand til at handle og måske finde løsninger på nogle af de komplekse problemer, som
vi reelt ikke forstår omfanget af i dag. Eksperterne i Skandinavien har mest tiltro til
den sidste tilgang, fortæller Jeppe Læssøe.
- I Norge, Sverige og Danmark har vi været kritiske over for, at det ofte blev til en
normativ pædagogik, hvor man fortæller
eleverne, hvad de skal gøre – lidt ligesom
OBS i fjernsynet, siger han.
Jeppe Læssøe mener, at det primære formål skal være at udvikle elevernes handlekompetence.
- De skal blive aktivt handlende borgere, der samtidig er i stand til at forholde
sig kompetent til usikkerhed, dilemmaer og
etiske valg, som påvirker andre mennesker
i andre lande og i fremtiden. Det er grundlæggende tilgangen, men det store spørgsmål er jo så, hvordan man didaktisk kan arbejde med det, siger han.
Klimaforandringer er abstrakte

Ifølge Maria Bruselius-Jensen, der er lektor ved Center for Ungdomsforskning under Aalborg Universitet, er klimaforandringerne et for abstrakt fænomen for
mange unge.
- De unge vil gerne opleve, at de gør en

Tema: Klimaaftryk på undervisningen
forskel i deres hverdag: Hvordan de spiser, hvordan de køber ind, og hvordan de rejser, forklarer hun.
Derfor er det ifølge hende i et undervisningsperspektiv vigtigt at koble snak
om klima op på elevernes hverdag. Det er dog samtidigt vigtigt, at klimaproblemer ikke bliver fremstillet som noget, de unge alene kan ændre gennem
deres hverdagshandlinger. Derfor skal undervisningen også kobles til mere
videnskabelige analyser og strukturelle problemer. Hun er dog ikke i tvivl
om, at det er vigtigt for uddannelsesstederne at arbejde med klimaløsninger.
- Det, tror jeg, at den her generation vil trives rigtig godt med. De er bekymrede, og de har også svært ved at se, hvordan de skal handle, forklarer
Maria Bruselius-Jensen.
Erfaring og gode råd til lærere

Også Klimaambassaden – den grønne tænketank Concito´s formidlingsplatform for børn og unge, som laver undervisningsprojekter om bæredygtighed til blandt andre elektriker-, murer- og VVS-elever – anbefaler at inddrage helt konkrete løsninger, eleverne kan og skal forholde sig til og udvikle.
Klimaambassaden har tilknyttet et frivilligt netværk af studerende, som
hjælper med at facilitere workshops og samtidig er vigtige rollemodeller for
andre unge. En ung til ung-tilgang kan ifølge Klimaambassaden sammen med
virkelighedsnære cases gøre bæredygtighed mere håndgribelige og forståelige.
- Det er vigtigt at inddrage konkrete eksempler og løsninger fra den virkelige verden, når man inddrager klima og bæredygtighed i undervisningen. De
unge bliver samtidig inspireret, når de for eksempel hører, at en mester efterspørger håndværkere, der har en grøn profil og grønne kompetencer, som
de kan tilegne sig, og som kan gøre dem attraktive, forklarer Synnøve Kjærland, der er projektchef i Concito og for Klimaambassaden. •

Fire
udfordringer
og muligheder
Der er ifølge DPU-professor Jeppe Læssøe fire
udfordringer, man som underviser kan opleve,
hvis man underviser i bæredygtighed: den intellektuelle, den værdimæssige, den følelsesmæssige og den politiske.
Den intellektuelle udfordring: Skal man
forstå og arbejde med at skabe en bæredygtig
omstilling, skal man være i stand til at tænke
abstrakt. Det er risici i fremtiden, som man
skal vurdere. Det er en udfordring for ikke
mindst mange unge. Men vi mennesker er i
stand til at tænke i dynamiske samspil. Og for
eksempel digitale teknologier rummer muligheder for at arbejde med animationer, scenarier og global læring.
Liberalisme og individualisering: Individuelle friheder sættes af mange højere end
hensynet til samfundet. Men skal der tænkes
bæredygtigt, skal man tænke sine handlinger
ind i en større sammenhæng, hvor ens handlinger påvirker andre mennesker i andre lande
og i fremtiden. Der er i tiden dog også en tendens til at søge efter nye former for fællesskaber, som i mange tilfælde netop eksperimenterer med at leve bæredygtigt. Spændingen mellem individuel frihed og behovet for fællesskab
åbner samtidig for at tage principielle diskussioner af, hvordan vi skal leve.
Følelserne gør modstand: Selv om man intellektuelt kan forstå udfordringer og mene,
at det er nødvendigt at gøre noget, kan følelser være en modstander. Man orienterer sig
nemlig i høj grad efter, hvad der er lystfuldt
og stimulerende og forsøger at undgå det, der
indebærer angst og ubehag. I stedet for at give
adfærdsråd skal man derfor anerkende, at vi
har et ambivalent forhold til mange handlinger i hverdagen og vise inspirerende eksempler
på, hvordan andre håndterer dem.
Klimatiltag er politiske: Selv om viden
skaben oplyser om problemer, fører det til en
lang række politiske spørgsmål – eksempelvis
hvad der skal gøres ved det, hvem der skal gøre
det, og hvor vigtigt det er i forhold til alle mulige andre problemer. Det skaber udfordringer
i klasseværelserne, hvor man som lærer ikke
kan argumentere entydigt for noget, der fremmer synspunkter, som hører til på den ene eller
anden side af det politiske spektrum. I stedet
kan man lægge forskellige synspunkter frem
og opfordre til dialog om dem.
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Vil du være
klogere på dit fag?
... SÅ BRUG VORES

MØDER KONFERENCER

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

og

22.-23. august

29. august

UNGDOMSUDDANNELSERNE OG
DIAGNOSERNE 2

- Når arbejdsvirkeligheden forandrer sig

For alle med interesse heri
10.00-13.00 den efterfølgende dag
Sinatur Hotel Storebælt,
Østerøvej 121, 5800 Nyborg
Tine Mai Petersen, tmp@uddannelsesforbundet.dk
4.500 kroner
Tilmelding : SENEST 1. august
Lær at guide den unge med en udviklingsdiagnose som
autisme eller ADHD, så han eller hun bliver bedre i stand
til at færdes blandt andre unge i klasselokalet, får en
anden forståelse af sig selv og kammeraterne samt lærer
at arbejde med sig selv og sin uddannelse.

2. september

EUD TEMADAG 2019

- Underviser du på en erhvervsuddannelse?

ARBEJDSMILJØSEMINAR

For ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter
10.30-13.00 den efterfølgende dag
Hotel Vejle Fjord,
Sanatorievej 26, 7140 Stouby
Tine Mai Petersen, tmp@uddannelsesforbundet.dk
4.500 kroner
Tilmelding : SENEST 3. august
Professor Lene Tanggaard tager afsæt i sin viden om
organisatoriske forandringsprocesser, forandringsledelse
og kreativitet og forbinder elementerne til pædagogik og
undervisning. Fokus vil hele tiden være på deltagernes
hverdag.

9. september

Digitalisering af undervisning og læring

- Fokus på undervisningsdifferentiering, elevaktivering mm

For alle erhvervsuddannelseslærere
10.00-15.30 i Odense
Syddansk Erhvervsskole,
Petersmindevej 1, 5000 Odense C
Pernille Nihøj, pni@uddannelsesforbundet.dk
895 kroner for medlemmer
1.300 kroner for ikke-medlemmer

For alle
10.00-15.30
Syddansk Erhvervsskole
Petersmindevej 1, 5000 Odense C
Pernille Nihøj, pni@uddannelsesforbundet.dk
1.000 kroner for medlemmer
1.500 kroner for ikke-medlemmer

Tilmelding: SENEST 12. juli

Tilmelding: SENEST 12. september

Vil du vide mere om EUD-aftalen og samtidig få
inspiration til, hvordan du kan understøtte elevens
læring?

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

Hvordan bruger du digitalisering, så det giver mening i
undervisningen? Det er omdrejningspunktet for denne
temadag, hvor du får konkret erfaring med at skabe et
pædagogisk-didaktisk forløb ved hjælp af digital teknologi.

Debat

Derfor er det ikke rimeligt,
at jeg som voksenunderviser
risikerer karantæne
A f U f f e L a r s e n , K V UC
Jeg har haft en dialog med Uddannelsesforbundets formand
samt en anden central medarbejder fra forbundets sekretariat.
Min hensigt har været at sætte fokus på det helt urimelige, i
at en lærer - som er ”overført” til FGU i mod eget ønske – får karantæne fra dagpengesystemet, hvis det skulle ske, at læreren
ikke kan affinde sig med den specielle ”unge-pædagogik”, som
det nye FGU-område tilstræber.
Uddannelsesforbundet har forholdt sig helt og aldeles juridisk
til spørgsmålet og meldt tilbage, at der er tale om ”virksomhedsoverdragelse”, og at Uddannelsesforbundet har haft nok at gøre
med, at FGU-loven ikke resulterede i fyringer for VUC-lærere.
Jeg har indvendt, at den kommende rekruttering af VUC-lærere til det nye FGU reelt bør betragtes som en genansættelse
(og ikke en forflytning), da der både er tale om:
• en ny institution og vejledningsmodel i kommunalt regi
• et helt nyt undervisnings-paradigme at undervise under
• en ny (ung) og meget mere afgrænset kursistgruppe
• helt anderledes skoler end VUC.
Jeg holder fast i, at min fagforening ikke kun er en juridisk fagforening, men at den også bør have en vis fornemmelse for pædagogik. Og det er de sidste par måneder blevet endnu klarere,
at det er noget helt nyt, som starter op, med en helt ny filosofi
på dette unge(-voksen)-område. Således er jeg blevet indbudt
til møder omkring ny pædagogik og didaktik.
Jeg tror på, at forbundet har gjort og gør et godt stykke arbejde. Det er dog ikke rimeligt, at en lærer, som er overflyttet fra
et voksenuddannelsescenter til det helt nye FGU med helt anderledes og nyopfundne undervisningsprincipper skal leve for
ingenting, hvis læreren ikke kan se sig selv i det nye.
Derfor bør Uddannelsesforbundet naturligvis – ligesom i øvrigt mange andre fagforeninger har gjort ved overflytninger– arbejde for, at deres medlemmer undgår karantæne, såfremt situationen skulle opstå.

Forbundet har kæmpet for overflytninger
frem for fyringer

Da det blev klart, at Folketinget ville etablere FGU og flytte de
unge fra VUC, produktionsskoler, KUU og egu over på FGU, så
var det for os vigtigt at sikre, at I som lærere ikke endte med at
stå med håret i postkassen. Hvis 30 procent af de unge forsvinder fra VUC, så er konsekvensen jo, at 30 procent af lærerne afskediges. Derfor skulle vi have sikret, at lærerne kom med over
på FGU, og at de fik deres nuværende vilkår med i en periode. I
kender de unge. I har undervist dem frem til nu. Og I er gode til
det. Derfor kan I også levere et godt arbejde på FGU.
Vi ved godt, at en del af lærerne er overført mod deres vilje, men
jeg tror, at de færreste hellere ville have været fyret. Det står selvfølgelig en frit for at søge andre jobs, hvis man bare ikke vil med
på FGU. Men siger man op uden at have et nyt job, så bliver man
formentlig karantæneramt i a-kassen.
En pendant er, da VUC i 2007 ændrede sin profil fra et rent voksenuddannelsestilbud til en central spiller i målsætningen om, at 95
procent af de unge skulle i uddannelse. Der ændrede målgruppen
sig, og mange lærere var fortvivlet over skiftet. Men det berettigede
heller ikke dengang en til at sige op uden at få karantæne i a-kassen.
Vi har leveret en kæmpe indsats for at sikre medlemmerne i
en svær overgangssituation. Jeg synes, det er præcis det, en fagforening skal gøre. At alle så ikke synes, det er den bedste vej, der
er valgt, er noget andet. Jeg håber for dig, at du får et job, du ønsker dig. •

Formand
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale
Formand
Lærer
Gordon Ørskov Madsen
Sekretariatschef
Træffes
I sekretariatet
efter aftale
Lærer Frank
A. Jørgensen
Sekretariatschef
Hovedkontor
Lærer
Frank A. Jørgensen
Kompagnistræde
32
Postboks 2225
Hovedkontor
1208København
KøbenhavnKK
1018
Kompagnistræde 32
Postboks
2225· Fax: 3314 3955
Tlf: 7010 0018
1018
København
K
Email:
via hjemmesiden
www.laka.dk
www.dlfa.dk
Tlf: 7010 0018 · Fax: 3314 3955
Email:
via hjemmesiden
Kontaktoplysninger
www.dlfa.dk
Regionscentrene har åbent for personligt

U d d a n n el s e s f o r b u n d e t

fremmøde i a-kassens kontakttid.
Kontaktoplysninger
Regionscentrene
har åbent
for personligt
Vil du have en personlig
samtale,
aftaler
fremmøde
i a-kassens
du en tid ved
at ringe påkontakttid.
tlf. 70 10 00 18.

Kære Uffe. Fint, også at få debatten her i Uddannelsesbladet.

Du du
kanogså
sende
en
via hjemmesiden.
kanhave
ogsåen
sende
enmail
besked
viaaftaler
Vil
personlig
samtale,
hjemme
du
en tidsiden
ved at ringe på tlf. 70 10 00 18.

A f Ha n n e P o n t o p p i da n , f o r ma n d f o r

Det er en diskussion, der fortjener at blive taget.
Vi følger i Uddannelsesforbundet den politiske udvikling tæt
og gør, hvad vi kan for at påvirke den. Både så de unge og voksne
får det rigtige uddannelsestilbud, og medlemmerne får de bedste vilkår at udføre deres arbejde på. Der er i høj grad arbejdet
politisk med denne sag.

Du kanogså sende en mail via hjemmesiden.

Regionscentre
Odense
Klaregade 7, 1. · 5000 Odense C
Regionscentre
Tlf: 7010 0018
Odense
Klaregade
Esbjerg 7, 1. · 5000 Odense C
Tlf:
7010 0018
Skolegade
81, 3. · 6700 Esbjerg
Tlf: 7010 0018
Esbjerg
Skolegade
81, 3. · 6700 Esbjerg
Århus – Risskov
Tlf:
7010 0018
Ravnsøvej
6 · 8240 Risskov
Tlf: 7010 0018
Århus – Risskov
Ravnsøvej
Aalborg 6 · 8240 Risskov
Tlf:
0018
C. W.7010
Obels
plads 1 B, 1. · 9000 Aalborg
Tlf: 7010 0018
Aalborg
C.
W. Obels plads 1 B, 1. · 9000 Aalborg
København
Tlf:
7010 0018
Hestemøllestræde
5 · 1464 København K
Tlf: 7010 0018
København
Hestemøllestræde
5 · 1464 København K
Åbningstider
Tlf:
0018
Man7010
- tors:
10.00–15.30
Fre: 10.00–14.30
Åbningstider
Man - tors: 09.00–15.30
10.00–15.30
Fre: 09.00–14.30
10.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018
Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018
uddannelsesbladet 04 / 2019
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anmeldelser
Redaktionen har modtaget
følgende bøger. Nogle af dem vil
blive anmeldt i kommende numre
af Uddannelsesbladet.
Fagbøger

Bæredygtig undervisning

Af Suna Christensen, Aarhus Universitetsforlag,
65 sider, 129,95 kroner. Findes også som e-bog.
Del af serien “Om pædagogisk rækkevidde”, der
udgives i samarbejde med de Frie Skolers Lærerforening.

Tid og kronologi

Af Henrik Smedegaard Larsen, bog
60 sider
Luftballoner

Af Rigmor Kappel Schmidt, bog
280 sider
Danske kolonihistorier fra
sukkerrør til skipper mix

Til denne grundbog hører også antologien med historiske kilder mm til.
Af Anne Mette Finderup m.fl., bog
223 sider og 168 sider
Grænseløst?

Af Dorthe H. Mikkelsen, bog 171
sider
Dannelse og digital kultur

Af Kirsten Dal Wellendorph, bog
106 sider
KS-bogen

Af Maria Madsen m.fl., bog 332 sider
Formålsdrevet uddannelse og
undervisning

Af Thomas R.S. Albrechtsen, bog
188 sider
Billedkunst

Af Rachel Zachariassen og Elin
Østergaard, bog 516 sider
Modstandsbevægelsen

Af Jakob Sørensen, bog 216 sider
101 metoder

Af Annette Hildebrand Jensen og
Helle Kloppenborg, bog 272 sider
Det morderne gennembrud
#MeToo

Af Maja Bødtcher-Hansen og Susan
Mose, bog 93 sider
Fagdidaktik i religion

Af Stig F. Sørensen, Frydenlund
Spejlvendt

Af Anne Klein, bog 85 sider

Forfatteren Suna Christensen formulerer sin præmis som: ”Det er
nødvendigt at få mere ”levende” undervisning ind i skolen – en undervisning, der udvikler elevernes syn
på fællesskabet og omverdenen”.
”Bæredygtig undervisning” er et
velformuleret bidrag til den uendelige diskussion
om, hvordan skolens undervisning kan udvikles og
gøres relevant og nyttig både her, nu og i fremtiden.
Hvordan skabes og fastholdes et evigt frigørende
miljø for indlæring og trivsel? Kan det gøres ”bæredygtigt” i pagt med natur og mennesker – uden skel
mellem teori og praksis, kultur og natur?
Suna Christensen siger “ja”, og fortæller i bogen
om sine egne erfaringer fra feltarbejde blandt grønlandske rensdyrjægere. Det er en engageret og smittende fortælling om indlæring langt fra støvede klasseværelser og tavleundervisning.
Fra John Dewey over reformbevægelsen til
Tvind-pædagogik har en vigtig del af skolens ideal
været frigørende dannelse. Alligevel har skolebørns
muligheder tit og ofte været spændt for andre projekter. I Danmark i 2019 for eksempel via EU-memorandum for konkurrencestatens behov på det internationale marked.
”Bæredygtig undervisning” kan ved første øjekast ligne en lille romantisk rejseberetning. Men
tager læseren indholdet på ordet, giver den et seriøst og uhøjtideligt bidrag til et evigt levende og dynamisk pædagogisk miljø.
Bogen er hurtigt læst, så den er oplagt til lærerens egen godnatlæsning eller tema for fyraftensmøder eller forældredage. Til alle voksne: Køb den,
læs den og lad dig inspirere.
Marianne Bindslev
Små bøger

Af Marie Duedahl: ”Fake”, Per Straarup Søndergaard: ”Ana”, Marie Duedahl: ”Sne”, Kirsten
Ahlburg: ”Sugar”. Fire udgivelser i Hip-serien
fra forlaget Straarup&co.

”Hip” er en serie af letlæste bøger til
unge, hvor der er fokus på venskab,
kærlighed og andre temaer, som optager målgruppen.
Serien er opdelt i tre sværhedsgrader: Hip5= maks. lix 5, Hip10=
maks. lix 10, Hip15= maks. lix 15.
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Det gældende tal er angivet på bagsiden af den
enkelte bog.
De fire ovennævnte bøger lever fuldt ud op til
forfatternes og forlagets mål om at skrive let læselige bøger med et ungt/voksent indhold.
De evigt aktuelle emner foldes ud i enkle historier, der først og fremmest er beregnet på frilæsning. Dejligt fri for moraliseren og direkte politisk
holdninger. Sproget er realistisk, og handlinger virker troværdige.
Som med alle gode tekster kan bøgerne sagtens
stå alene til en personlig oplevelse for læseren. Men
der er absolut stof til eftertanke og diskussion, som
vil kunne indgå i andre sammenhænge.
Marianne Bindslev
Civilisationernes verdenshistorie

Af Carl-Johan Bryld, Forlaget Systime,
436 sider, 338 kroner plus moms.

Med meget jævne mellemrum udgiver diverse store og små forlag
bøger om historie. Konstant præsenteres vi for bøger med nye eller
i hvert fald anderledes vinkler på
historiske forhold og udviklingsprocesser.
Derfor har alle undervisere i faget historie og
i tværfaglige projekter omfattende historie, samfundsfag, religion med mere mange muligheder at
vælge mellem – både de mere traditionelle oversigter over verdenshistorie og de lidt mere snævre bøger over enkelte perioder eller over enkelte
verdensdele.
Forfatteren til denne bog ”Civilisationernes verdenshistorie – Vesten, Mellemøsten og Kina efter 1500”, Carl-Johan Bryld, er både kendt og meget anerkendt for en længere række vældig gode og
meget anvendelige bøger. Derfor kan man med rette forvente meget. Og lad det være sagt fra starten:
Man bliver på ingen måde skuffet over denne bog.
Vanen tro i Brylds bøger er bogens tekstafsnit
letlæseligt med et enkelt og godt sprog. Derfor vil bogen blive let at anvende både som helhed og i udvalg.
Bogen vil også være meget velegnet til særlige temaer og ikke mindst til en række tværfaglige projekter.
Bryld har bygget bogen op med tre fokuspunkter:
Det kristne Vesten med alle de indbyrdes forskelle,
det dybt komplicerede mellemøstlige islam og det
mangefacetterede Kina. Med et ganske anderledes
nyt perspektiv på de seneste 500 års udvikling giver forfatteren et særdeles flot og grundigt overblik over den historiske baggrund for de problemstillinger, der er afgørende vigtige for verden i dag.
Den meget detaljerede indholdsfortegnelse viser de talrige korte afsnit og de lange overordnede
tværgående afsnit.
Mange elever, studerende og kursister vil sikkert

finde det meget positivt med de mange tekster,
hvoraf flere nu for første gang bliver tilgængelige på dansk. De belyser vældig godt forbindelserne, forskelle og paralleller mellem de tre civilisationer gennem tiderne.
Teksterne ledsages ofte af mange gode og
yderst relevante fotografier – ofte med tankevækkende vinkler som for eksempel bogens
forside med en lille dreng i det indre Kina med
en cola i hånden...
Brylds store pædagogiske erfaring kommer
også til udtryk gennem de talrige landkort, som
på bedste vis supplerer teksterne. Her skal dog
nævnes en enkelt anke: Flere af de gode landkort er gengivet i meget lille størrelse, som for
den utrænede læser kan gøre det svært at se
detaljerne! Desto mere slående er det, at der
ofte er halve tomme sider mellem de enkelte
afsnit. Desuden mangler oplysninger om enkelte detaljer på landkortene, for eksempel side
107, hvor læseren i billedteksten ikke får information om de markerede byer, og først i selve
teksten finder man forklaringerne. Her svigter
forlagets konsulent.
En tilsvarende anke drejer sig om side 267
om afkolonisering i det tidligere så store britiske Indien, som opnår selvstændighed i 1947.
Det nuværende Bangladesh fik dog først 1971

sin egentlige frihed fra det tidligere Pakistan,
som omfattede både det nuværende Pakistan
– lig med Vestpakistan – og det daværende
Østpakistan. Det burde fremgå af det i øvrigt
glimrende afsnit og af det tilhørende landkort.
Denne kompakte bog henvender sig med sin
store bredde primært til STC, HF og HHX på
B- og A-niveau, men vil udmærket kunne indgå på andre niveauer og i en række forskellige
faglige sammenhænge.
Bogen rummer desuden en vældig nyttig
billedliste. Til gengæld svigter man eleverne
ved ikke at udstyre bogen med et nødvendigt
stikordsregister til en bog på 436 sider.
Disse anker kan dog på ingen måde ændre
ved det forhold, at vi med denne gedigne bog
har fået en særdeles kvalificeret grundbog til
historien efter 1500.
Som sædvanligt hos Systime fås bogen også
som iBog med adgang til talrige arbejdsspørgsmål, illustrationer, opgaver, yderligere tekster
samt ikke færre end 126 ordforklaringer og
fem videoklip.
Forfatteren fortjener særdeles megen ros
for denne fremragende undervisningsbog, som
også vil kunne hjælpe andre læsere, der gerne
vil vide noget mere om denne periode.
På den ene side skal også forlaget have ros

for at støtte denne udgivelse på et næsten oversvømmet marked, men på den anden side oplever læseren flere gange en lapsus hos forlagskonsulenten.
Summa summarum: Bogen anbefales på det
varmeste og fortjener meget stor udbredelse i
de danske ungdomsuddannelser.
Ole Fournais

Feedback og refleksion

Af Michael Thing, Uffe Agergaard Hansen,
Christian Bande Korsgaard, Carsten Iskov
Kapp og Jens Jakob Horsholt, Forlaget Systime, 81 sider, 120 kroner plus moms. Fås
også som iBog. IBog giver desuden adgang
til 10 video-eksempler på feedback og seks
eksempler på elevtekster.

I”Feedback og refleksion - casestudier fra gymnasiet og
HF” henvender sig til lærere,
der har mod på at udfordre
mere eller mindre tilfredsstillende vaner i klasseværelset. I dette tilfælde at eksperimentere med den traditionelle form for elev-

Vi sætter fokus på studieturens
centrale omdrejningspunkt
– det faglige indhold

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.

Få inspiration og
hent vores faglige
katalog online!
grupperejsebureauet.dk
Den
faglige
guide

inspiration
til studi
faglige
eturens
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.
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anmeldelser
produktion af større opgaver og dertil hørende
indsats med at rette og forbedre indholdet.
Alle bogens tilbud om en ny didaktik på dette pædagogiske tema medfører nye roller og nyt
ansvar for både elever og lærer. Derfor er det
også godt, at grundlaget for det hele fastslås
allerede i bogens introduktion:
“Mange lærere har måske en frygt for, at eleverne ikke gider. Vores oplevelse er, at de faktisk HAR lyst til at lave noget, når man sætter
de rigtige rammer op. Så måske tvinger vi i for
høj grad eleverne ind i en passiv rolle som modtagere af noget, frem for at skabe de rette betingelser for at de kan udvikle deres faglige blik og
stemme i trygge rammer og i samspil med både
lærere og klassekammerater?”.
Og videre ”… de fem cases (i bogen) er således eksperimenter og forsøg på at undersøge,
om der sker noget andet læringsmæssigt, når
man inddrager feedback på forskellig vis. Undersøgelserne er ikke videnskabelige, men bygger på vores refleksioner som lærere over forsøgene samt refleksioner fra deltagende elever,
som vi interviewede i forbindelse med forsøgene… Vores oplevelse er, at feedback kan give et
nyt perspektiv på, hvordan man kan forstå undervisning og læring, og at det kan bidrage med
noget positivt”.

En knivskarp vekselvirkning mellem faglige visioner, planlægning, praktisk udførelse og alle deltageres feedback udgør en solid
akse i alle de beskrevne cases i bogen. Den årvågne læser vil få links til både Kants teorier
om dannelse, gamle dages sidemands-undervisning i de små landsbyskoler og 1970’ernes
læringsspiraler. En lang varieret skolehistorie.
Men alt i alt MÅ denne bogs forståelse af
læring være enhver lærer/elevs glade drøm
om engageret, produktiv og anvendelig undervisning. Således melder undertegnede kritiske læser, at skolens ideal for dannelse anes
i horisonten.
I forfatternes gennemgang af undervisningsforløb præsenteres nogle få kernebegreber som ”læringskredsløb”, ”læringsprodukt”
og ”læringsdokument”. Forståelse af disse begreber træder tydeligt frem ved læsning om,
hvordan de indgår i casene.
”Feedback og refleksion” indeholder derudover en række forslag til, hvordan feedback
kan indgå som en frugtbar del af selve undervisningsforløbet og derved blive en større del
af det samlede udbytte af læringen. Med både
lærere og elever som aktive, produktive medvirkende.
For al læring forandrer den enkelte elev,

men ikke nødvendigvis på samme måde, som
den forandrer eleven, der sidder ved siden af.
Det er altid den enkelte elevs læring, der er i
centrum, som det fastslås på side 33.
Bogen indledes med et kapitel med spørgsmålet ”Feedback – hvorfor og hvordan?” Herunder et afsnit om ”Den ændrede lærerrolle”. Herefter følger i en sjældent set klar, målrettet og vedkommende tekst:
• Videorespons og refleksionsskrivning
•  Læringsdokument – et grundlag for
feedback
•  Vlogging – et lærings- og refleksionsredskab
•  Peer response – et elevsamarbejdende feedback
• Eksempler på feedback-samarbejde i 1.g
• God feedbackpraksis.
Både sprog og indhold i denne bog virker
smittende og spændstigt. Her er inspiration
og stof til eftertanke på mange planer. Dele af
stoffet er lige til at kopiere i læserens egen undervisning. Andet vil kunne bidrage til bredere
diskussioner og overvejelser af, hvordan individet/eleven til enhver tid opnår ny erkendelse.
Marianne Bindslev

Stiftende generalforsamling for sektionen for FGU-ansatte
Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse har som konsekvens af oprettelsen af
FGU-institutionerne besluttet at oprette en sektion for lærere m.fl. ved FGU.
Der indkaldes til stiftende generalforsamling med det formål at få oprettet sektionen,
valgt repræsentanter til bestyrelsen og få fastlagt et arbejdsprogram

mandag den 7. oktober kl. 16.30 – 18.30
Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart.
Generalforsamlingen er for alle medlemmer af sektionen, hvor alle medlemmer har stemmeret.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Forslag fra sektionens medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
indsendes til forbundets sekretariat senest 7. september.
Senest mandag den 23. september vil materialet til generalforsamlingen blive lagt på
forbundets hjemmeside.
Du kan læse dagsorden og tilmelde dig på www.uddannelsesforbundet.dk/arragementer
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Er du klar
til FGU?
Helt nyt
materiale
på vej!

FGU er en helt ny uddannelse med egne fag og faglige mål.
Eleverne fortjener en frisk start, og lærerne fortjener at have de
bedst mulige forudsætninger for at skabe en ny, fælles faglighed.
Derfor udvikler vi et helt nyt, digitalt materiale, hvor teori bliver
forankret i praksis, og hvor du både kan arbejde med faglige mål
og reelle produktioner – og samtidig holde fokus på elevernes
dannelse og trivsel.
UDD0519

Se mere om det nye materiale på fgu.gyldendal.dk, og hør
hvordan de går den nye FGU i møde på produktionshøjskolen
Klemmenstrupgård.
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Klar til

FGU

Pase og Portfolio til FGU
Til fagene DANSK og DSA har vi udviklet en komplet
grundbog til alle niveauer på FGU. Grundbogen er et helt
nyt praksisrettet materiale, hvor eleverne lærer at arbejde
kvalificeret med produkter til deres arbejds- og præsentationsportfolier - og i overensstemmelse med bekendtgørelsens krav om samarbejde med værksteder og kantiner.
12 praksisrettede genrer, øvelser, og nyttige vejledninger
støtter både lærere og elever i at arbejde fagligt og differentieret med portfolioarbejdet.
Portfolio til FGU sikrer alle en god start på det nye skoleår.
Til faget PASE har vi udviklet 3 hæfter om privatøkonomi,
arbejdsmarkedet og kommunikation. Eleverne lærer
blandt andet, hvad det vil sige, når udgifterne løber løbsk,
når budgettet ikke holder, og hvorfor alle ikke betaler det
samme i skat. De lærer også, hvem der bestemmer deres
løn, og om de skal arbejde gratis under deres oplæring.
Eleverne bliver klogere på, hvad man kan skrive på de sociale medier: må man fx skrive at ens arbejdsplads er en
rådden fuskerbiks, må man svare på kunders mails med
smileys, og hvad gør man, hvis kollegaens pranks går over
stregen?
Spørgsmålene er mange, når man som ung skal prøve
kræfter med arbejdsmarkedet og voksentilværelsen.
Pasehæfterne guider eleverne sikkert gennem de mange
spørgsmål og flere til.

”Det er få elever, der som udgangspunkt er
begejstrede for at arbejde med en portfolio.
For at give eleverne et stærkere tilhørsforhold
til portfolien, er det en god ide at personliggøre
den. Lad dem skrive om det, der optager dem.”
- Søren Lindskrog

På Alfabeta har vi i mange år udviklet materialer til dansk
og dsa til unge voksne. Se mere på alfabetaforlag.dk

