
Nyhedsbrev 

Oktober 2019 

Til lærerne ved Sprogskolerne 

 

Nye signaler? 

  

Som lærere i Dansk som Andetsprog skal vi holde øje med de politiske signaler i de 
kommende uger. 

Både Folketingets åbning og fremlæggelse af Finanslovsforslaget for 2020, kan 
indeholde elementer, der påvirker Danskuddannelsens  fremtid. 

 

Som det fremgår af Uddannelsesforbundets hjemmeside har Hanne Pontoppidan 
været til møde hos Mattias Tesfaye for at sætte fokus på følgende punkter:  
fjernelse af S-kursisternes  gebyr for danskuddannelse, udliciteringsproblemet, 
fraværsregistrering og kvalitetsmåling 

Sammenholdt med formuleringerne i Forståelsespapiret har vi grund til at regne 
med, at flere elementer vil give Danskuddannelserne en tiltrængt redningskrans. 

 

Nedskæringer 

 

De sidst års udvikling har betydet et fald i antallet af medlemmer i vores sektion, 
men samtidig en stigning i organisationsprocenten. 



Der er med andre ord en større procentdel af vore tilbageværende kolleger, der er 
medlemmer af Uddannelsesforbundet og der er også skoler med 100% 
organisering. 

Det er selvfølgelig glædeligt og det forpligter Sektionsbestyrelsen og 
Uddannelsesforbundet til fortsat at arbejde for at forbedre løn og arbejdsforhold. 

Sektionen har i øjeblikket ca. 1150 medlemmer. 

 

Kvalitetsundersøgelse 

 

Uddannelsesforbundet har indledt en stor kortlægning af kvaliteten på 
Danskuddannelsen og alle medlemmer har modtaget et spørgeskema. 

Sektionsbestyrelsen, Hovedbestyrelsen, tillidsrepræsentanterne og sekretariatet 
har været igennem en lang proces med at tilrette undersøgelsen, som består af  

25 spørgsmål, der skal besvares ved afkrydsning. 

Vi har en fælles interesse i at kortlægge udviklingen og jeg opfordrer alle til at 
udfylde skemaet og dermed bidrage til undersøgelsens resultat. 

Forbundet har gennemført undersøgelsen for at imødegå det standardsvar vi 
møder, når vi klager over faldende kvalitet, nemlig ”karaktererne er de samme, så 
der er ikke noget problem” 

Undersøgelsen skal anvendes til at dokumentere, hvordan Danskuddannelsen har 
ændret sig i de sidste år, så vi står bedre rustet, når Uddannelsesforbundet bliver 
involveret i politiske debatter, bliver bedt om at indsende høringssvar mm. 

Sektionsbestyrelsen arbejder aktuelt med bl. a at undersøge mulighederne for at 
kombinere Danskuddannelses med andre aktiviteter. 

På TR-dagen i september blev dette tema behandlet i en workshop og 
sektionsbestyrelsen arbejder videre med de indsamlede ideer.  
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