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Lige før sommerferien indgik de offentli-
ge arbejdsgivere med økonomi- og inden-
rigsminister Margrethe Vestager i spidsen 
en aftale med Akademikerne, FTF og OAO 
(LO’s offentligt ansattes organisationer) 
om en tillidsreform af den offentlige sektor. 
Projektet er nu officielt døbt “partsamar-
bejde om modernisering”. Et par af de sto-
re organisationer inden for FTF og LO har 
valgt at stå uden for aftalen, som de vist nok 
opfatter som et skalkeskjul for besparelser. 
Det på trods af at det er den erklærede hen-
sigt, at eventuelle effektiviseringsgevinster 
skal blive inden for den offentlige sektor. 
Der er således ikke tale om et besparelses-
krav, og der er slet ikke tale om, at lønmod-
tagerorganisationerne har forpligtet sig på 
at finde et bestemt antal milliarder. Når det 
er sagt, er det imidlertid ikke så mærkeligt, 
at der kan være en vis skepsis over for ord 
som modernisering, le-
delses- og styringsre-
form. Den skepsis fin-
des uden tvivl også 
blandt vores medlem-
mer. Skal den skepsis 
gøres til skamme, og 
skal der komme noget 
positivt ud af projek-
tet for vores medlem-
mer på de offentlige ar-
bejdspladser, kræver 
det, at vi som organisa-
tioner går aktivt ind i 
arbejdet.

Det foreløbige re-
sultat af aftalen er op-
rettelse af Center for 
Offentlig Innovation, der skal indsamle ek-
sempler og generere og sprede viden om nye 
samarbejdsformer på de offentlige arbejds-
pladser. Målet er at gøre op med unødig bu-
reaukrati og detailstyring og sætte tillidsba-
seret ledelse og medarbejdernes faglighed i 
stedet. Det er prøvet før, og vi har hørt po-
litikere gentagne gange love et opgør med 
regeltyranniet. Alligevel er der bare kom-
met flere og flere regler til. Det er derfor en 
slags lakmusprøve på partsamarbejdet, at 
et af resultaterne rent faktisk er færre snæ-
rende bånd og regler, der hæmmer medar-
bejdernes kreativitet og nytænkning. Med 

andre ord: Der skal være bedre plads til, 
at medarbejderne kan udøve deres faglige 
dømmekraft.

Eksperimenter og udvikling af nye styre-
former bør ske på alle typer arbejdspladser, 
og det er vigtigt, at så mange som muligt 
bliver involveret. Til at inspirere dette ud-
viklingsarbejde er der etableret såkaldte sty-
ringslaboratorier. I et laboratorium kender 
man ikke resultatet af processerne på for-
hånd. Sådan vil det også være her. Der skal 
være plads til risikovillighed, og der skal gø-
res op med nulfejlskulturen. Det er helt af-
gørende for at udvikle noget nyt og bedre.

Det ultimative mål er naturligvis at le-
vere så høj en kvalitet af de offentlige ydel-
ser som muligt inden for de rammer, som 
økonomien sætter. Det kan kun nås, hvis ar-
bejdsmiljøet er i orden. Og desværre har vi 
jo måttet konstatere, at det psykiske arbejds-

miljø mange steder er be-
lastet med stress og stort 
sygdomsfravær til følge. 
For vores medlemmer er 
det et væsentligt element 
i et godt arbejdsmiljø, at 
der er reelle muligheder 
for at levere en kvalitet, 
man kan stå inde for. Det 
kræver, at der bliver fri-
gjort midler fra den over-
drevne kontrol- og doku-
mentationskultur, som er 
en del af de sidste mange 
års New Public Manage-
ment, og som har tæret 
på medarbejdernes res-
sourcer. Der er for mig 

ingen tvivl om, at tillidsbaseret ledelse og 
bedre muligheder for at udøve den faglige 
dømmekraft ud over øget kvalitet også vil 
give vores medlemmer et forbedret psykisk 
arbejdsmiljø, der igen formentlig vil vise sig 
som mindre sygefravær. Vi har nu en mulig-
hed for at være med til at sætte en god pro-
ces i gang for den offentlige sektor, og den 
mulighed har vi som lønmodtagerorganisa-
tioner pligt til at gribe.
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Ud med bureaukrati og detailstyring 
– ind med tillid og faglighed

“Det er derfor en 
slags lakmusprøve 
på partsamarbej-
det, at et af resul-
taterne rent fak-
tisk er færre snæ-
rende bånd og 
regler, der hæm-
mer medarbejder-
nes kreativitet og 
nytænkning”.
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Alle indforståede vil vide, hvad overskriften betyder – hvad 
de to store bogstaver står for. Vi foretrækker ikke at bru-
ge forkortelsen, for vi er ikke sikre på, at alle ved, hvad den 
dækker. (Vidste du det?).

TR er den gængse forkortelse blandt indforståede for hæ-
derstitlen “tillidsrepræsentant”. Tænk sig at repræsentere 
tillid, at være tillid, at have sine kollegers udelte tillid …! 

Respekt!
I dette nummer af Magisterbladet finder du på siderne 

16-27 et tema om tillidsrepræsentanter. DM har spurgt til-
lidsrepræsentanterne på det offentlige område om deres 
daglige virke som tillidsrepræsentanter, om hvilke opgaver 
de bakser med, om hvordan man får indflydelse på beslut-
ningerne på arbejdspladsen, om lønforhandlinger og meget 
mere.

Konklusionen er klar: Det er den uformelle dialog, der 
giver mest indflydelse – det at droppe ind hos chefen og få 
en snak om tingene på en baggrund af gensidig respekt og 
tillid. Det flytter.

Ifølge arbejdsmarkedsforskere er det dog vigtigt for til-
lidsrepræsentanterne at “genopfinde” sig selv i et nyt ar-
bejdsmarked, hvor løn og arbejdsvilkår nok stadig fylder 
mest, men hvor nye opgaver som trivsel, arbejdsmiljø, re-
former, effektiviseringer – for at nævne nogle få – kommer 
til at fylde mere og mere.

Fire tillidsrepræsentanter fortæller i fire artikler om deres 
arbejde for kollegerne. De er ikke tvunget til det. De gør 
det af egen fri vilje. Drevet af ... ja, af hvad? Retfærdigheds-
sans? Indignation? Idealisme? Eller en skøn kombination af 
disse og andre egenskaber. Måske kan man ligefrem tale om 
et særligt TR-gen. De fire har genet. De kan slet ikke skju-
le det. Det er imponerende og beundringsværdigt, hvad de 
præsterer for kollegerne, for arbejdspladsen, for trivslen. De 
burde have en pris.

Respekt!
På den årlige TR-dag, som finder sted den 26. november, 

overrækkes TR-prisen til en af DM’s tillidsrepræsentanter – 
indstillet til prisen af kollegerne. Hvem der denne gang får 
prisen, kan du læse om i næste nummer af Magisterbladet.
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“Jeg kunne for nylig læse i Magister-
bladet, at kulturministeren først var 
kaldt i samråd til december. Det kunne 
vi ikke vente på”, siger professor Flem-
ming Besenbacher, formand for Carls-
bergfondet, om bestyrelsens resolutte 
redningsmanøvre, der sikrer økonomi-
en frem til sommeren 2014 for det luk-
ningstruede ordnet.dk.

Carlsbergfondet giver en million 
ekstra kroner og 
lukker dermed et 
økonomisk hul efter 
Kulturministeriet, 
der i år har afvist at 
give tipsmidler til 
de digitale udgaver 
af Den Danske Ord-
bog, Ordbog over 
det danske Sprog og 
KorpusDK.

“Vi deler den for-
bløffelse og frustra-
tion, som Kulturmi-
nisteriets beslutning 
har udløst blandt 
udviklere og brugere af ordnet.dk”, 
fremhæver Flemming Besen bacher. 

“Vi var orienteret om den økono-
miske situation og vidste, at projektets 

fortsættelse stod og faldt med penge-
ne fra ministeriet. Vi ville ikke sidde 
og se på, at dygtige medarbejdere ville 
forsvinde fra en opgave, som er så væ-
sentlig for dansk sprog og for dansk 
kultur. Derfor kom vi til undsætning”.

Glæde og taknemlighed
I Det Danske Sprog- og Litteratursel-
skab, der driver ordnet.dk, er glæden 

stor.
“Jeg må ind-

rømme, at der 
faldt en sten fra 
mit hjerte, da jeg 
fik beskeden om 
fondsbestyrelsens 
beslutning”, si-
ger Lasse Horne 
Kjældgaard, der 
er direktør i Det 
Danske Sprog- 
og Litteratursel-
skab.

“Vi stod i en 
rigtig skidt si-

tuation efter afslaget fra Kulturmini-
steriet. Carlsbergfondet er i forvejen 
ordnet.dk’s største bidragyder, og vi 
er meget taknemlige for den ekstraor-

dinære bevilling og også for den mo-
ralske støtte, som vi har modtaget fra 
fondet”, tilføjer han.

Carlsbergfondet og Litteraturselska-
bet vil i fællesskab gøre et nyt forsøg 
på at overbevise Kulturministeriet om, 
at ordnet.dk er værd at bruge danske 
kulturkroner på.

“Ordnet.dk repræsenterer den mo-
derne måde at udgive ordbøger på”, si-
ger Lasse Horne Kjældgaard.

“En lille digital redaktion med høje 
faglige standarder foretager en løben-
de redigering og fornyelse af indholdet, 
som straks stilles til rådighed for bru-
gerne. For relativt få midler er ordnet.dk 
blevet førende på dette felt i Norden og 
er samtidig blevet en folkelig sprogres-
source. Det må ikke gå tabt”.

Sårbar økonomi
Ordnet.dk giver gratis adgang til opda-
teret viden om danske ords betydning, 
historie og rette brug. For fem år siden 
var det daglige antal besøgende på ord-
net.dk under 2.000. I år har det daglige 
besøgstal rundet 50.000 mennesker, der 
i gennemsnit foretager to til tre opslag.

Carlsbergfondet er i forvejen 
 ordnet.dk’s største bidragyder og har 

Carlsbergfondet redder 
ordnet.dk
Carlsbergfondets bestyrelse har kastet en redningskrans ud til ordnet.dk. En 
ekstra bevilling på en million kroner sikrer de digitale ordbøger frem til sommeren 
2014. “Vi har en stærk forventning om, at Kulturministeriet så kommer på banen 
igen”, siger Carlsbergfondets formand Flemming Besenbacher.

““JJJegg kkunne ffor nyy-
ligg læse i Maggister-
bladet, at kulturmi-
nisteren først var 
kaldt i samråd til 
december. Det kun-
ne vii iikkkke vente ppåå””.
Professor Flemming Besenbacher, for-
mand fd for CCarl blsbergffond tdet

Kulturministeriet siger i 

sommer nej til at støtte 

ordnet.dk gennem 

tipsmidlerne for 2013.

Alex Ahrendtsen, kultur- og 

undervisningsordfører for 

Dansk Folkeparti, kalder 

kulturminister Marianne 

Jelved i samråd. 

Samrådet og en 

forespørgselsdebat i 

Folketinget bliver fastsat til 

4. december 2013.

Carlsbergfondet redder 

ordnet.dk frem til sommeren 

2014 med en ekstraordinær 

bevilling på en million kroner. 

SAGEN KORT
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gennem de seneste otte år brugt lidt 
over 15 millioner kroner på de digita-
le danske ordbøger. Kulturministeriet 
har bidraget med lidt over ni millio-
ner kroner.

Kulturministeriets afslag i år gjaldt 
en bevilling på 1,2 millioner kroner. 
Når afslaget har så store konsekvenser 
for ordnet.dk, skyldes det den økono-
miske konstruktion bag projektet.

Det Danske Sprog- og Litteratur-
selskab er en selvejende institution, 
hvor hele 19 millioner kroner ud af 
23 millioner kroner er øremærket til 
projekter. De sidste fire millioner kro-
ner kommer fra Kulturministeriet til 
at betale husleje, lys, varme og løn-

Magisterbladet har bragt flere artikler om ordnet.dk’s kamp for at 
overleve. De kan læses på www.magisterbladet.dk.

OM ORDNET.DK

Ordnet.dk giver gratis adgang til 

Den Danske Ordbog med moderne 

dansk og til Ordbog over det 

danske Sprog med ældre dansk 

samt til KorpusDK med 56 millioner 

eksempler på, hvordan danske ord 

bruges i daglig tale før og nu.

Ordnet.dk har omkring 50.000 

daglige brugere.

Ordnet.dk har fra 2004 til 2012 fået 

støtte af Carlsbergfondet (ca. 15 

mio. kr.) og af Kulturministeriet 

gennem tipsmidlerne (ca. ni mio.kr). 

ter mange års engagement ikke længe-
re ønsker at støtte ordnet.dk.

“Det vil være et kæmpetab for Dan-
mark, hvis ordnet.dk må lukke til som-
mer”, understreger Flemming Besen-
bacher fra Carlsbergfondet.

“Sproget er stadig en vigtig kultur-
bærer og en enestående kilde til at for-
stå den danske mentalitet. Sproget er 
ligesom historien en del af national-
arven, som vi som moderne borgere 
i Danmark er nødt til at kende for at 
kunne bidrage til Danmarks rolle – lo-
kalt og globalt. Hvis et dansk kultur-
ministerium ikke kan støtte bevarelsen 
og udbredelsen af det danske sprog, 
jamen, så forstår jeg ikke, hvordan mi-
nisteriet definerer dansk kultur. Jeg 
håber, vi kan få gang i en dialog med 
ministeriet, for vi har hidtil haft et ud-
mærket samarbejde om ordnet.dk”, si-
ger Flemming Besenbacher.   

“Det vil være et kæmpetab for Danmark, hvis 
ordnet.dk må lukke til sommer”, siger Carlsberg-
fondets formand, Flemming Besenbacher.

ninger til en håndfuld administrative 
medarbejdere med.

“Alle selskabets faglige projekter er 
finansieret af offentlige eller private 
projektpenge, der bliver bevilliget for et 
eller to år ad gangen. Vi kan ikke flytte 
penge fra et projekt til et andet, og vi 
har ingen frie midler”, forklarer selska-
bets direktør, Lasse Horne Kjældgaard.

Frist frem til sommer
I Carlsbergfondets bestyrelse undrer 
man sig over, at Kulturministeriet ef-
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Knap er det først hold af studerende, der har læst under læ-
reruddannelsen fra 2007, kommet ud, før en ny uddannel-
sesreform er i færd med at blive implementeret. 

Det er altså ikke konkrete erfaringer med mangler eller 
egentlige vildskud, der har ført til endnu en reform, men et 
ønske fra politisk hold. Og selv om mange undervisere på 
både lærer- og pædagoguddannelserne godt kan både se og 
sympatisere med de overordnede visioner bag reformerne, 
så er virkeligheden den, at de nu – igen – skal bygge på et 
skib, mens det sejler.

En arbejdsmiljøundersøgelse, som DM Professionshøj-
skoler har foretaget blandt sine 1.400 medlemmer, doku-
menterer, at kun hver 10. underviser oplever, at uddannel-
sesrevisionerne påvirker deres arbejdsmiljø positivt, mens 
over halvdelen af dem – 54 procent – mener, at reformerne 
påvirker dem negativt eller meget negativt. 

Kommentarer fra undersøgelsen illustrerer, hvorfor det 
står så galt til:

“Det er fjerde læreruddannelseslov i løbet af 15 år”, skri-
ver en. “Seneste reform er forhastet og ekstremt ressource-

Forhippede reformer  
presser underviserne
Politisk fremkaldt kaos på lærer- og pædagoguddannelserne 
udløser dårlig trivsel blandt et flertal af underviserne.

Læs om hele undersøgelsen i  
DM Professionshøjskoler på siderne 47-55.

Hvordan påvirker implementeringen af uddannelsesrevisioner 

dit arbejdsmiljø?

1 %

12 %
15 %

42 %

12 %

18 %

Meget 

positivt

Positivt Ingen

på virkning

Negativt Meget

 negativt

Der er 

p.t. ikke 

nogen

krævende”, skriver en anden. “Processen er kaotisk, og op-
gaven uklar”, hedder det også i en kommentar.

Flere understreger, at det ikke er målet med reformerne, 
som de finder forkert, men derimod processen:

“Kort frist til stor reform”, lyder en kommentar. “Alt for 
mange dagsordener serveret som noget, de ikke er”, skriver 
en anden underviser. “Spændende at udvikle nyt, men me-
get mental energi bundet i forandringer, der ikke opleves 
som meningsfulde”, lyder en tredje kommentar. “For hurti-
ge skift uden en grundlæggende analyse af behovet for æn-
dringer”, svarer endnu et DM-medlem. 

Hans Beksgaard, der er DM’s formand for professions-
højskoleunderviserne, mener, at undersøgelsen bekræfter 
behovet for, at underviserne inddrages, og at der skrues op 
for den kollegiale og ledelsesmæssige sparring på uddannel-
sesstederne.

“Reformerne er en uafgrænset og ikke præcist defineret 
opgave på både lærer- og pædagoguddannelserne, og det 
udløser stress på et uacceptabelt højt niveau”, siger Hans 
Beksgaard. 

“Underviserne har mange ting at tage stilling til i hver-
dagen og problemer, som ender med at være deres egen ho-
vedpine, fordi reformerne er resultatet af en hovsa-tænk-
ning. Det er meget bekymrende at se, at prisen for det 
politisk fremkaldte kaos på de store professionsuddannelser 
er en så udbredt mistrivsel blandt underviserne”, siger Hans 
Beksgaard.

Han ved godt, at udfordringen også er stor på ledelsesni-
veauet og hilser en invitation fra rektorkollegiet til at sam-
arbejde om udviklingen af den nye læreruddannelse vel-
kommen.

“Men vi har mere end travlt med at få etableret en god 
proces, det er slet ikke oppe at køre endnu. Det her kom-
mer kun til at fungere, hvis underviserne bliver ordentligt 
inddraget, så vi i fællesskab får formuleret en klar målsæt-
ning for, hvad vi skal”, pointerer DM Professionshøjskolers 
formand.   
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“Vores generation er 
 blevet kaldt for  

“mig-generationen” 
og får ofte påklistret 

mærkater som narcis-
sistisk og selvoptaget. 
Og det er de færreste 

af os, der kan sige  
sig fri for  anklagerne”.

Rasmus Sinding Søndergaard, ph.d.-studerende, i Information

ÆLDRE 
END 
METUSALEM

Ifølge professor i statskundskab ved Aal-

borg Universitet Jørgen Goul Andersen ig-

norerer politikerne spørgsmålet om, hvor-

vidt et økonomisk pres overhovedet har 

en positiv effekt på de lediges motivation 

for at søge arbejde. Det er kun et mindre-

tal, man får i arbejde, når man truer med 

at skære i de lediges ydelser. Højtuddanne-

de er villige til at ofre meget for at få et ar-

bejde, selv om det ikke i nævneværdig grad 

kan betale sig økonomisk.

Der er ikke mange, der kender ham: Bislev-manden. Danmarks ældste 

kendte mand. Med sin alder på cirka 9.630 år overgås han i alder kun 

af Danmarks ældste kendte kvinde, nemlig Koelbjerg-kvinden fra Fyn. 

Hun er 600 år ældre. 

Bislev-manden, eller rettere hans hovedskal, ligger i en montre på 

Vesthimmerlands Museum i Års. Resten af ham har man ikke fundet.

Ansatte i staten kan søge økonomisk 

støtte til udviklings- og omstillings-

projekter fra Fonden til udvikling af 

statens arbejdspladser. Der kan sø-

ges til tværgående fokus- og indsats-

områder eller gruppevise fokus- og 

indsatsområder. Næste ansøgnings-

frist er den 16. december. Det ene-

ste, man skal gøre for at søge, er at 

udfylde en ansøgningsskabelon god-

kendt af arbejdspladsens arbejdsgi-

ver- og lønmodtagerside. 

Læs mere på  

www.kompetenceudvikling.dk

ER DU ANSAT I STATEN?  
SÅ ER DET NU!

De gule fagforeninger bruger langt færre ressourcer på medlemmernes retssa-

ger end de “rigtige” fagforeninger. Fx fører de gule yderst sjældent arbejdsskader-

ne videre i retssystemet. Ni af de 45 sager i perioden maj 2011 til juni 2012 er rejst 

uden medvirken af en fagforening. Af de resterende 36 sager er LO- og FTF-for-

bund ansvarlige for 35, hvilket overlader en enkelt sag til Det Faglige Hus, mens 

Krifa overhovedet ikke har ført en sag i perioden.

DE GULE HOLDER PÅ PENGENE

perioden.

Stokke-
metoden 
duer ikke

Fo
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: S
K

A
LK

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox
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Få Weekendavisen 
i 10 uger for KUN

27,- om ugen 

Kinesisk. I skole med Lai 

You-cheng. Han skal lære 

2.500 skrifttegn, og så 

kommer det svære.

 

FOTO: SCANPIX

FAKTISK

2

Fru Z. Brøggers hårdtslående 

budskaber var kommet bedre 

frem, hvis hun havde brugt sin 

egen stemme.

 

FOTO: BRIAN BERG/SCANPIX

Kræft. Diagnosen er stillet. 

Reportage fra Dallund Slot, 

hvor en gruppe unge forsøger 

at hjælpe hinanden videre.

 

FOTO:  SCIENCE PHOTO LIBRARY

SAMFUND 

6

Dansker. Og muslim. 

Hvornår tillader medierne 

hende at træde frem som 

person og borger?

 

FOTO: MIKKEL ØSTERGAARD/SCANPIX
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2010

Af MARTIN KRASNIK

L
OUISVILLE, Kentucky – Lydmanden bag 

scenen storsveder. Der gik allerede én højttaler, 

da et a cappella-kor sang Star Spangled Banner, 

og forstærkeren truer nu med at brænde sam-

men. Først forsøgte en fed, sort prædikant at 

blæse systemet ud med en dyb afro-bas. Der-

næst prøvede en lille, h
vid kvinde at sprænge anlægget med en 

højskinger, blond diskant. Og nu får den lokale, konservative 

radiovært det til at lyde, som om vi bliver angrebet af en Apa-

che-helikopter i lav
 højde. Lydmanden tager sig til hovedet og 

signalerer, a
t endnu en højttaler lige er gået.

Jeg ved ikke, hvorfor de råber så højt denne dejlige søndag 

efterm
iddag i Louisville, m

en det skyldes muligvis, at mange 

tilhørere hører meget dårligt. Hvis man går rundt blandt dem, 

kan man nemt konstatere
, at næsten halvdelen bruger en eller 

anden form for høreapparat. M
åske er det også derfor, de tager 

den øresønderrivende larm så roligt. De fleste sidder bare i 

deres smarte, medbragte klapstole og hygger sig.

Mødet hedder 10/10/10/Remember November og skal hjælpe 

de kandidater, T
ea Party-bevægelsen støtter i K

entucky; fra det 

lokale skoleråd i Louisville til 
Senatet i Washington. Budska-

berne fra scenen er en tour de force i bevægelsens slagord: De 

håbløse føderale hjælpeprogrammer er gået for vidt, myn-

dighedernes regulativer og bureaukrati kvæler folks frihed, 

skatter og gigantisk gæld genindfører slaveriet og stavnsbinder 

Amerika. Og så lidt oveni for de særligt hørehæmmede:

»Det er Gud, der tager sig af de fattig
e! Ikke staten

!« dundrer 

den sorte prædikant, der hedder Jerry
 Stephenson. »Obama 

forbryder sig mod forfatningens guddommelige principper.« 

En yngre, muskuløs mand ved navn Dan Blanchard taler 

om gælden på millioner, milliarder, trill
ioner, et beløb, der »i 

tidollarsedler kan dække alle Amerikas motor- og landeveje to 

gange!«

Radioværten, Les Naiman, en pæreformet mand med stort 

overskæg og blomstret skjorte, sig
er det, så alle er m

ed: »Radi-

kale kræfter har overtaget dette land. Vi har ikke længere kon-

trollen. Obama er ond. En OND tyran. Det er sandheden, og 

sandheden er sandheden. Det er en
 kommunistisk regering. 

En fascistisk
 regering, der med vilje sm

adrer økonomien for at 

ødelægge Amerika. God Bless America.«

Og forsamlingen klapper, som havde plejehjemmets turleder 

netop erklæret, at der er et ekstra stykke kage til kaffen.

Det ville være sjovt, hvis det ikke var så virkeligt: Tre meter 

fra scenen står demonstrationens største sta
nd. Her kan man 

få materiale om Rand Paul, senatskandidat og Tea Party-be-

vægelsens »filosofi-prins«, som en af hans folk kalder ham. 

Vinder han valget og bliver senator, bliver han frontkæmper 

for en mindre hær af Tea Party-politikere, der vil få Obamas 

første to år ved magten til at ligne en hyggelig aften omkring 

bålet. Selv kommentatoren Thomas Friedman skrev forleden i 

New York Times, at en
 revolution er på vej i Amerika.

Intellektuelt sammenbrud

Jeg er taget til Kentucky for at forstå, hvad alt dette handler 

om. Her i The Bluegrass State på grænsen mellem syd og nord, 

Midtvesten og de østlige stater, fly
der tre s

trømme nemlig 

perfekt sammen: Staten er ramt heftigt af den økonomiske 

krise, Tea Party-bevægelsen slog hurtigt rødder, og Obama 

er ekstremt upopulær. Sammen er disse str
ømme ved at bære 

øjenlægen Rand Paul ind i Senatet.

Der har været flere 
ganske positive artikler i amerikansk 

presse, som har besk

vrede amerikanere

rette) er 
dødtrætte 

fortegn. V

begynde at tale 

Tag f.eks. Jim

med deres høre

er imod 

digheder, der 

ydelser sk
al skæres h

De fortæller også,

rale program

og lægebesøg

er, fordi vi bli

uden Medicare. 

pension.«

»Alle dem, der ikke har fortjent det,« sig
er Jessie.

Eller tag Frank Simon, formanden for Louisville Tea Party, 

der udleverer detaljerede lister
 over de kandidater, T

ea Party-

folk bør stemme på. Han har kæmpet mod socialisme i 30 år, 

siger han: »Obama hader Amerika og er ude på at ødelægge 

landet.« 

Frank vil først og fremmest af med »de socialistiske pro-

 smadrer frih
ed og vækst.« Er han mon selv på 

,« svarer han og smiler lid
t. Jeg giver ham et 

»Vi er ikke perfekte.«

USA. Obama er både muslim og en ond, tyrannisk kommunist-fascist, der vil ødelægge Amerika. Engang var det den sædvanlige håndfuld galninge, der mente den slags. 

I dag bæres de frem af internettet og Fox News og vil føre Republikanerne tilbage til magten. 

Det er ikke, fordi han er sort

Præsidentkandidaterne Al Gore og John Kerry blev ramt af samme raseri og mistro. De blev kaldt socialister og kommunister.

Kerry blev beskyldt for at være født i Frankrig og desertør fra hæren. Historikeren Richard Hofstadte

»den paranoide stil i amerikansk politik«.  FOTO: KEVIN LAMARQUE/REUTERS/SCANPIX
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Reportaage fra a DDaallulunnd Sd SloSlotot, 
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at hjælpepe hinanandenen vviddereree.
d
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lægge Amerika. Engang var det den sæd

News og vil føre Republikanerne tilbage t

fordi han
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KORREKTUR: LISBETH RINDHOLT

Af SYNNE RIFBJERG

L
ONDON – Woosh! 

Sådan føles det at træde 

ind i Royal Academys 

sale og møde David 

Hockneys farvestærke 

billeder på udstillingen 

A Bigger Picture med gamle og især 

nye landskabsmalerier af mesteren 

fra Bradford, Yorkshire. Man kan 

se ham allerede på banneret ude på 

gaden, hvor han står og maler med 

hængerøv og stribet Picassotrøje ... 

Det er Hockney i storform i alle 

tjørnehække og afbarkede stammer, som 

ligger og lyser ved hulvejen, der fører 

mod forsvindingspunktet, med og uden 

sne, blade, grene – årstidernes skiften. 

Hockney som naturromantiker eller 

måske snarere Hockney som manden, 

der kan afbilde verden, som den kan 

være, når man ser på den i al slags lys og 

i al slags vejr. 

HOCKNEY vil måske blive bebrejdet 

sin kærlighed til det banale, men udstil-

lingen viser faktisk, at det hele handler 

om noget andet og mere. Selvfølgelig er 

der den aldrende kunstners optagethed 

af årets gang, men det virker vigtigere, 

at det, man kunne kalde det banale, så 

tydeligt står i en højere sags tjeneste, 

nemlig synets. Hockney kan virkelig 

se og sætte det, han ser og forstår, over 

komposition og motivisk hittepåsom-

hed. Det viste sig allerede i Hockneys 

meget enkle iPhone- og iPad-tegninger, 

da de begyndte at dukke op for nogle år 

siden. Det er jo ikke, fordi manden er 

særskilt interesseret i blomsterbuketter 

svælges i farve, men der svælges ikke i 

maling, for farven er lagt på med tegnin-

gens klarhed. Man mærker arven fra van 

Gogh i dennes højintense omgang med 

penselstrøgenes rytme, som skaber him-

melrum og marker af mærker og lysende 

farver. Hockney tegner som en drøm, 

det kan man se på malerierne, men i 

særklasse på det fine udvalg af Hock-

neys rent ud sagt mesterlige tegninger 

– sort-hvide og klassisk vidnesbyrd om, 

hvordan studier, at se intenst på tingene, 

altid går forud for ethvert billede hos 

den engelske maler.

SÅDAN har det ikke altid været. 

Udstillingen fokuserer på landskabet 

hos Hockney, og det har givet plads til 

et enkelt retrospektivt rum, hvor man 

i spring på næsten et tiår ad gangen 

kan se 1950ernes traditionalist blive til 

1960ernes popkunst-inspirerede Hock-

ney. I de år lader han snarere ideen om 

landskabet gå forud for det registrerende 

blik. Det ændrer sig med en stigende in-

teresse for fotografiet og for fotografiets 

særlige måde at repræsentere verden på 

med sit ene øje, linsen – som Hockney 

har tordnet imod i mange af sine udsagn 

og billeder. Vi har jo to øjne at se med! 

Der er tre b
erømte fotocollager med fra 

de år, collager som dels skildrer, hvordan 

fotografiet kommer til kort ved at bestå 

af mange optagelser, der bliver stykket 

sammen til ét billede, dels viser, hvordan 

det menneskelige øje bevæger sig i for-

hold til verden: Verden er i bevægelse, og 

derfor kan netop maleriet matche det, 

for at male er en proces. 

De tidlige collager løber sammen i et 

af det retrospektive afsnits hovedværker 

– Louisianas Grand Canyon-billede, 

som altså i disse måneder befinder sig 

i London. Landskabet Grand Canyon 

kan hverken ses eller fotograferes i ét 

billede – eller males i ét hug, vil Hock-

ney sige – Grand Canyon er en totalop-

levelse, og skal den skildres, må den 

stykkes sammen af flere billeder. På den 

anden side af den store væg, hvor Grand 

Canyon-maleriet hænger, er der en fa-

scinerende fotocollage af samme Grand 

Canyon, lavet af Hockney, der tilbragte 

en uge on site med at se og se igen og 

fotografere, før han kastede sig ud i at 

male og forsøgsvis fremstille det, øjet ser, 

igen fordi det i modsætning til kameraet 

bevæger sig og panorerer hen over det 

næsten uoverskuelige landskab.

I slutningen af halvfemserne blev en 

af Hockneys nære venner syg, og det 

var hyppige besøg hos ham i Yorkshire, 

foruden de årlige til moderen i Brid-

lington, der bragte Hockney tilbage til 

barndommens landskaber. Efter en halv 

menneskealder i det solbeskinnede Los 

Angeles blev Hockney intenst optaget 

af den variation af lys og skygge, der 

følger med det umiddelbart mindre 

indbydende engelske klima. Fra det 

retrospektive afsnit springer man direkte 

ind i skov og mark; billeder, der er skabt 

inden for de sidste ti år, hvor Hockney 

generobrer barndommens landskab, 

ligesom han generobrer en klassisk 

genre, friluftsmaleriet. Med kasket og 

stok og hele udstyret bevæger han sig 

rundt i Bridlingtons omegn som en 

anden herremand, der beser jorderne. 

Det vil i Hockneys tilfælde bare sige: 

ser. Bevæbnet med skitseblok, staffeli, 

lærred og palet, tager han landskabet 

ind i billede efter billede, med billede 

efter billede. Skoven, der strutter af løv 

og farver, træerne, der smider bladene og 

tegner en anden verden på det samme 

A Bigger Picture med landskabsbilleder af David Hockney. Udstillingen er en overdådig demonstration af kærligheden til det 

rligt greb om motivet natur.

Den største fornøjelse
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Farligt kys. Som 16-årig blev Masha 

stjerne i Putins ungdomsorganisation. 

Hun fi k bil, lejlighed og eget tv-show. Men 

så mødte hun nogle kritiske journalister. 

Ny dansk dokumentarfi lm. Side 3

Højdespringer. Statsministeren praler 

af at have mødt ham. Men for et år siden 

var rapperen Kidd hjemløs. Side 9

Kirkegården. Tine Eiby fortæller om, 

hvordan hun er kommet til at holde af 

stedet. I al slags vejr gennem skiftende 

årstider. Side 8

Kultur
FOTOS: JONATHAN WILKINSON

Kødets lyst. De danser i forretningen 

anført af en psykiatrisk patient. Mød en 

landsbyslagter med succes og Dantes 

Guddommelige Komedie under disken. 

Side 11
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David Hockney: Nichols Canyon. 1980. Akryl på lærred.

FOTO: NIELS AHLMANN OLESEN/SCANPIX
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Men for et år sidden 
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Opbrud. Fremragende romaner om 

at føle sig fremmed – hjemme og ude.

Side 12

Totalitarisme. Storartet værk om 

mordet på Trotskij.

Side 14 

Fra Kingo til rap. Danskernes 

festsange gennem flere århundreder.

Side 7

Bøger

Af LEONORA CHRISTINA SKOV

Lars Henriksen & Erik Holm: 

Manddomsprøven. Powerkvinderne 

kommer. 215 sider, 249 kr. Kristeligt 

Dagblads Forlag.

E
n række danske parterapeuter 

drog sidste år den konklusion, 

at halvdelen af alle par, der går i 

terapi, har det problem, at kvin-

derne er blevet for dominerende og mændene 

for passive. 

Mændene kan hverken sætte grænser elle
r 

mærke egne behov, de er afbøjende og kon-

fliktsky. 

De er kort sagt under pres, og skal man tro 

Manddomsprøven. Powerkvinderne kommer 

forfattet af journalisterne Lars Henriksen (f. 

1975) og Erik Holm (f. 1972), er det ikke 

kun i parterapilokalerne, at magtbalancen er 

tippet, så kvinderne stormer frem
, og mæn-

dene står tilbage 

med lange arme. Det er 

overalt. 

Og balancen tipper mere og 

mere. For Danmark er, med én af 

de to forfatteres opbud af upræciserede 

påstande, et af de mest ligestillede samfund 

i verden (på trods af løngabet på tyve procent 

og kvindernes dobbeltarbejde ude og hjemme, 

må jeg gå ud fra). 

Det gælder bare om at lede efter 
kvindernes 

voksende magt i laget lige under den absolutte 

spørgsmål om 

tid, før vi også 

er dér. 

Det er således ikke 

for ingenting, at den hyppigst fo

formulering i bogen er ’tallet er stø
t stigend

skarpt efterfulgt af velkendte gummi-

formuleringer som ’de k

værdier’, ’de traditionelle og m

maskuline dele af ma

ten’, og ’en lang række undersøg

viser’.

UANSET hvad jeg ellers 
måtte m

ene om 

Henriksens og Holms konklus

kærkomment, at to mænd kommer med 

deres indspark til kønsdebatten og giver deres 

bud på, hvordan man kan være mand på nye 

j grad – præcis 

Debatbog. Oh skræk og ve, skal man tro to journalister, der har skrevet en 

ambivalent bog om at være mand på nye måder.

Powerkvinderne    

kommer!

Fås også som e-bog

★★★★★ Ekstra Bl
adet

★★★★★ JydskeVe
stkysten

"Morten Sabroe er stort set ud

skrive en dårlig sætning. Der er ild i s

Klaus Wivel,Weekendav
isen“Det er hylende skægt.

Man læser og læser og ønsker,

at bogen aldrig ville høre op.”

Nils Gunder Hansen, Kr
isteligt Dagblad

Brandwashed. Danskerne tror ikke 

på Gud. De tror på mærkevarer.
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Fingerspitzengefühl. Mennesker og 

robotter lærer med kroppen.  Side 2-3
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Hold på magten!  Dyd, ikke moral, 

siger Machiavelli. Side 8-9
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Rusmiddelhistorie. Fra medicin til 

masse forbrug.  Side 11
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Stjernetåge. Et langt kig ud i det 

fjerne verdensrum.  Side 13
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Fido. Mens store pattedyr som mammut og 

elefant forlængst er uddøde i Danmark, har 

hunden klaret næsten 15.000 år sammen med 

mennesket. Ny forskning i den danske fauna.
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Weekendavisen

# 14  8. april 2011

FaktiskGæt en ørn. Den har et vingefang på op til 2,65 m 

- men den tager ikke børn. Side 8 Videnskabet. Hvorfor 

har fi sk skæl? Side 8

Gadekunst. Nogle gange bruger 

de bare et klistermærke. Side 2-3

Vi skal spiii-se! Kylling med pasta 

og persillepesto. Side 12

Museums-

direktør 

på sit eget 

værelse 
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1. SEKTION

Begavede 
analyser  
af ugens  
begivenheder

KULTUR

Tendenser i 
kunst, design, 
arkitektur 
med mere

BØGER

Underholdende 
vurderinger 
af de vigtigste 
nye bøger

IDEER

Formidabel 
 formidling 
af de nyeste 
forsknings ideer

FAKTISK

Viden og  
sjov for  
piger og  
drenge

h
aa

n
d

g
em

ae
n

g

SPAR 
40 %

BESTIL NU:       weekendavisen.dk/tiuger eller tlf. 80 20 20 03

STUDERENDE?

Weekendavisen udkommer 

hver fredag i fem sektioner med 

Danmarks grundig ste dæk ning 

af samfunds  spørgs mål, kultur, 

litteratur og forsk ning. Prøv 10 uger 

for kun 27 kr./uge og få alt dette 

leveret lige til døren hver fredag:
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Regeringen fremlagde i slutningen af 
august sit forslag til finanslov for 2014. 
På uddannelsesområdet er det især de 
såkaldte grønthøsterbesparelser, hvor 

der igen i år bliver skåret 2 procent i 
taxametrene, der har fået bekymrede 
ord med på vejen flere steder fra. Det 
betyder, at den pose penge, universite-

Giv- og tag- 
udspil får  

konsekvenser
Er udspillet til en kommende finanslov en mavepuster til 

uddannelseskvaliteten på landets universiteter? Magisterbladet har spurgt 
rektorerne om, hvad der sker med kvaliteten af undervisningen og antallet af 

undervisningstimer på deres universitet, hvis forslaget bliver en realitet.

BRIAN BECH NIELSEN,  
REKTOR,  
AARHUS UNIVERSITET

Hvad betyder besparelsen for kvaliteten 

af undervisningen på AU?

“Besparelsen betyder, at universiteterne 

som udgangspunkt får færre penge per 

studerende, men de 2 procent bliver fra 

2015 ført tilbage til sektoren, såfremt 

de studerende samlet set gennemfører 

deres uddannelser hurtigere. På Aarhus 

Universitet betyder det, at de studerende 

i gennemsnit skal være 4,3 måneder hur-

tigere – og det er da en udfordring, vi skal 

arbejde med”.

Kan det nuværende undervisningsni-

veau opretholdes, forbedres, eller bliver 

niveauet lavere med den foreslåede 

besparelse?

“Jeg er ikke typen, der mener, at alle 

problemer er løst, hvis vi bare får flere 

penge. Og jeg vil kvittere regeringen for 

at holde uddannelsesfanen højt i øko-

nomisk svære tider. Forskningsbaseret 

uddannelse er universiteternes vigtigste 

samfundsydelse. Og alle arbejder hårdt 

på at få tingene til at hænge sammen. 

Men der er altså grænser for, hvor hurtigt 

underviserne kan løbe, og hvor mange 

studerende der kan sidde i lokalerne. 

Samtidig er der hele tiden ønske om at 

fylde mere ind i uddannelsesforløbene i 

form af mere praktik, mere iværksætteri 

osv., men på Aarhus Universitet satser vi 

bestemt på at fastholde uddannelsernes 

høje kvalitet”.

Hvilken påvirkning vil besparelsen have 

på antallet af undervisningstimer?

“Antallet af undervisningstimer er ikke 

den eneste måde at måle kvalitet på, men 

vi har forpligtet os til et minimumstime-

tal, og det gør vi alt for at opfylde. Men 

det er vigtigt at understrege, at vi sam-

tidig arbejder på at styrke kvaliteten af 

undervisningen ved bl.a. at inddrage ny 

teknologi og opkvalificere på pædagogik-

ken”.
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LYKKE FRIIS, PROREKTOR 
FOR UDDANNELSE, KØBEN-
HAVNS UNIVERSITET

Er der reelt tale om færre penge per stu-

derende for KU?

“Ja, taxametrene bliver langsomt udhulet. 

Beregninger fra Danske Universiteter vi-

ser, at taxametrene er blevet over 20 pro-

cent mindre værd siden 1994. En rapport 

fra konsulentbureauet McKinsey lavet for 

Finansministeriet fastslog for et par år 

siden, at universiteternes udgifter til ud-

dannelse slet ikke bliver dækket af statens 

taxameterbevillinger. Ministeren vil sige, 

at 2 procent af grønthøsteren føres tilba-

ge til sektoren som færdiggørelsesbonus. 

Desværre er der stor usikkerhed i, hvor 

mange penge de enkelte universiteter får 

fra puljen. Det er svært at lægge budgetter 

efter. Grønthøsteren rammer også andre 

dele af universiteternes finansiering, der 

ikke føres tilbage til sektoren. Så reelt er 

der færre penge per studerende”. 

 

Hvad betyder besparelsen for kvaliteten 

af undervisningen på KU?

“Det betyder helt grundlæggende, at 

der er færre penge til undervisning og 

vejledning. På KU satser vi benhårdt 

på kvalitet i uddannelserne. Men færre 

penge betyder også prioriteringer, så der 

er en risiko for, at de studerende møder 

færre fastansatte forskere og et mindre 

udbud af fag”. 

 

Kan det nuværende undervisningsni-

veau opretholdes, forbedres, eller bliver 

niveauet lavere med den foreslåede 

besparelse?

“Københavns Universitet har taget 

mange initiativer for at forbedre kvalite-

ten af uddannelserne. Der er sat en række 

forsøg i gang med fx nye undervisnings-

former under initiativet “Den gode ud-

dannelse”. Og vi har lavet et minimums-

krav om, at alle bachelorstuderende 

som minimum skal modtage 12 timers 

undervisning om ugen. Det arbejde vil 

fortsætte. Besparelsen på de 2 procent 

et enkelt år indgår i en større økonomisk 

sammenhæng, hvor forringelserne nok 

kan være svære at mærke for den enkelte. 

Men på den lange bane er det svært at 

opretholde udbud af fx kurser”.

 

Hvilken påvirkning vil besparelsen have 

på antallet af undervisningstimer?

KU har fastsat et klart mål om minimum 

12 timer på bacheloruddannelserne. Det 

holder vi fast ved. Men besparelserne 

betyder så, at universitetet kan blive 

nødt til at finde andre måder at finan-

siere undervisningen på. Fx tager en 

række danske universiteter penge fra 

forskningen for at dække underskuddet i 

forbindelse med at udbyde uddannelse. 

JENS ODDERSHEDE,  
REKTOR,  
SYDDANSK UNIVERSITET

“Isoleret set betyder en besparelse på 

2 procent på taxametret i 2014 ikke en 

forringelse af undervisningen på SDU, 

og vi har noteret os, at fra og med 2015 

bortfalder besparelsen på uddannelsen, 

idet beløbet overføres fra selve taxame-

tret til bonusordningen”.

tet får, hver gang en stude-
rende består eksamen, bliver 
mindre. Uddannelsesmini-
ster Morten Østergaard (R) 
har flere gange understre-
get, at pengene bliver på ud-
dannelsesområdet og fra 
2015 bliver ført tilbage. 

En anden del af udspillet 
er, at tilskuddet til univer-
siteterne stiger, men sam-
tidig stiger også optaget af 
studerende voldsomt med 
omkring 13 procent. Blandt 
andre DI har meldt ud, at 
forslaget samlet set betyder 
færre penge per studerende.

Magisterbladet har spurgt 
rektorerne, om de har den 
bekymrede brille på, når 
de ser på finanslovsforsla-
gets betydning for undervis-
ningskvaliteten.
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PETER LAURITZEN,  
UNIVERSITETSDIREKTØR,  
ROSKILDE UNIVERSITET

Er der reelt tale om færre penge pr. stude-

rende for RUC?

“Regeringen har meldt ud, at der i finans-

lovsforslaget 2014 er afsat yderligere 

penge til uddannelse for at højne kvalite-

ten på de videregående uddannelser. Der 

er dog ikke tale om flere penge pr. stude-

rende, men om opfyldelse af regeringens 

løfte om at finansiere det øgede optag 

på universiteterne efter det gældende 

taxametersystem. RUC får derfor ikke 

flere penge, alene fordi der optages flere. 

Pengene udløses kun, hvis de studerende 

består deres eksamener, altså efter 

samme system som tidligere. Taxameter-

systemet er underlagt samme krav om 

effektivisering som den øvrige statslige 

økonomi. Det betyder, at taksterne for 

beståede eksamener reduceres med 2 

procent, men efterfølgende forhøjes med 

forventningen til stigningen i pris- og løn-

niveauerne. I 2014-forslaget til finanslo-

ven er taksterne således reduceret med 2 

procent og efterfølgende forhøjet med 0,5 

procent. Der er altså lidt færre penge pr. 

bestået eksamen end tidligere, og det er 

der, fordi regeringen forventer, at institu-

tionerne effektiviserer deres aktiviteter.

Hvad betyder besparelsen for kvaliteten 

af undervisningen på RUC?

Som sagt er der ikke afsat flere penge pr. 

studerende, men pr. bestået eksamen. 

Det vil sige, at der ikke kommer flere 

penge ind i kassen, blot fordi der sidder 

flere studerende i undervisningslokaler-

ne. Man kan på en måde sige, at universi-

teternes “belønning” først kommer, når 

undervisningen er overstået. Meningen 

er selvfølgelig, at universiteterne sørger 

for, at de studerende, der kommer ind, 

også kommer igennem og består deres 

eksamen. Der er ikke altid så nemt, som 

det lyder, og det betyder, at underviserne 

møder flere studerende end dem, vi i 

sidste ende får taxameter for. Herfra er 

det ikke så svært at regne ud, at hvis der 

desuden kommer færre penge pr. bestået 

eksamen, vil det betyde, at den nemmeste 

løsning vil være, at der undervises for en 

større gruppe studerende for at få det til 

at løbe rundt – noget, der sjældent fører 

til højere kvalitet. Derudover er der kun 

en mindre stigning på 1 procent i basisbe-

villingen, og det vil sige, at der umiddel-

bart heller ikke er kommet flere penge til 

den forskning, der ligger bag undervisnin-

gen, uanset hvor mange studerende der 

kommer ind eller består deres eksamen.

Kan det nuværende undervisningsni-

veau opretholdes, forbedres, eller bliver 

niveauet lavere med den foreslåede 

besparelse?

RUC’s pædagogik lægger vægt på invol-

verende undervisning: Undervisning 

i mindre grupper, hvor de studerende 

deltager aktivt i læringsprocessen, og 

projekter, hvor de studerende vejle-

des i små grupper. Det er en dyr form 

for undervisning, som kræver mange 

undervisere. Når der samtidig er fokus på 

mængden af undervisningstimer – eller 

vel nærmere konfrontationstimer – kan 

det være svært at få regnestykket til 

at gå op uden at gå på kompromis med 

hensyn til gruppestørrelse og dermed – i 

vores optik – kvaliteten.

FINN KJÆRSDAM,  
REKTOR,  
AALBORG UNIVERSITET

Er der reelt tale om færre penge pr. stude-

rende for AAU?

“Ja, på samme måde som de sidste mange 

år”.

Hvad betyder besparelsen for kvaliteten 

af undervisningen på AAU?

“Det betyder færre specialiseringer og 

større hold. Altså færre valgmuligheder”.

Kan det nuværende undervisningsni-

veau opretholdes, forbedres, eller bliver 

niveauet lavere med den foreslåede 

besparelse?

“Niveauet opretholdes, men der bliver 

færre valgmuligheder og mere adgangs-

begrænsning”. 

Hvilken påvirkning vil besparelsen have 

på antallet af undervisningstimer?

“Vi har ikke påtænkt færre undervisnings-

timer”.

Fo
to

: R
U

C

Fo
to

: A
a

lb
o

rg
 U

n
iv

e
rs

it
e

t

1 4

M A G I S T E R B L A D E T  1 4  ·  N O V E M B E R  2 0 1 3

U D D A N N E L S E  fortsat



K O M M U N I K A T I O N

Knowledge and Power in 
Collaborative Research 
A Reflexive Approach

Louise Phillips, Marian-
ne Kristiansen, Marja Ve-
hviläinen and Ewa Gunnars-
son (red.) 
London and New York: Rout-
ledge, (Routledge Advan-
ces in Research Methods Se-
ries), 2013, 314 sider, 839 
DKK/£74.64.
Collaborative research em-
braces a multiplicity of practi-
ces in which social actors are 
invited to participate in the 
research process as co-produ-
cers of knowledge. But what 
is actually meant by “co-pro-
duction” in collaborative re-
search? The book presents 
a range of critical, reflexive 
strategies for understanding 
and grappling with the ten-
sions that arise in the meet-
ing between different partici-
pants, knowledge forms and 
knowledge interests.

L I T T E R A T U R

Premchand: Skakspil-
lerne – og andre noveller. 

Trikoli Nath Sharma (ovs.) 
Klim, 2013, 150 sider, 229 kr.
Premchand er en af Indi-
ens vigtigste forfattere, og 
han sammenlignes af og til 
med Tolstoj eller Charles 
Dickens. Født i Nordindien 

i 1880, hvor de fleste af In-
diens mange fyrstestater var 
en del af imperiet under bri-
tisk overherredømme, le-
vede han sit 56 år korte liv 
i turbulente tider. Han var 
selv aktiv i den tidlige uaf-
hængighedsbevægelse, og 
med sin litteratur var han 
med til at åbne folks øjne for 
en del af de uretfærdigheder, 
mange gamle indiske tradi-
tioner havde påført samfun-
det, og altid skildrede han 
dette med en stor indlevelse, 
varme og humor.

N A T U R V I D E N S K A B

50 opdagelser – Høj-
depunkter i natur-
videnskaben

Helge Kragh, Morten A. 
Skydsgaard og Tobias Wang 
Aarhus Universitetsforlag, 
2013, 360 sider, 299,95 kr.
Naturvidenskabens største 
erkendelser og opdagelser 
har været med til at skabe 
vores moderne verdensbil-
lede og forståelse af natu-
ren. Men hvilken betydning 
har fx Einsteins relativitets-

teori, Daltons teori om ato-
met, den kopernikanske re-
volution og opdagelsen af 
radioaktiviteten fået? Hvad 
var den historiske baggrund 
for erkendelserne – og hvad 
gør dem egentlig så unikke? 
I bogen præsenteres de 50 
mest markante gennembrud 
inden for naturvidenskaben.

F I L O S O F I

Asubjektiv fænomenologi 
– Jan Pato kas eksisten-
tielle filosofi og fænome-
nologiens opgave i dag

John Mortensen, Birger Steen 
Nielsen (efterskrift) 
Frydenlund, 2013, 236 sider, 
299 kr.
I bogen giver John Morten-
sen den første samlede dan-
ske præsentation af den tjek-
kiske filosof Jan Pato kas 
tænkning. Gennem hele sit 
liv arbejdede John Morten-
sen på en omfattende gen- og 
nytænkning af fænomenolo-
gien. Han loddede dens po-
tentiale for kritisk samfunds-
videnskab og konkluderede, 
at fænomenologien nød-
vendigvis må stå i centrum 
for enhver samfundsviden-
skab. I bogens efterskrift gi-
ver Birger Steen Nielsen en 
omfattende redegørelse for 
John Mortensens fænomeno-
logiske projekt, dets relation 
til  Pato kas asubjektive fæno-
menologi og dets relevans for 

en diskussion af fænomenolo-
giens opgave i dag.

Livsverden og fæno-
menologi i moderne 
sociologi – Habermas, 
Luhmann, Giddens

John Mortensen, Birger Steen 
Nielsen (efterskrift) 
Frydenlund, 2013, 236 sider, 
299 kr.
En perspektivrig indføring 
i begrebet om livsverdenen. 
Bogen indbefatter en grun-
dig læsning af tre centra-
le moderne sociologers te-
orier: Habermas’ teori om 
den kommunikative handlen, 
Luhmanns systemteori og 
Giddens’ strukturationsteo-
ri. John Mortensen udskiller 
og diskuterer de tre teoreti-
keres relationer til fænome-
nologien. I bogens efterskrift 
sætter Birger Steen Nielsen 
John Mortensens fænomeno-
logiske projekt ind i en bre-
dere ramme og diskuterer 
dets betydning for en kritisk 
samfundsvidenskab, først og 
fremmest med henblik på en 
hverdagssociologi.

E T I K

Ulydighed & etisk dynamik

Cecilie Eriksen 
Klim, 2013, 178 sider, 269 kr.
Ulydighed er sjældent populært, hverken hos autori-
teter og magthavere eller forældre og arbejdsgivere. 
Men autoriteter, love og regler udfylder ikke altid den 
rolle, de burde udfylde. Det motiverer os til at ændre 
dem og i nogle tilfælde være ulydige og bryde loven 
eller reglerne. Hvilke erfaringer, forestillinger, idealer 
eller problemer får os til at kritisere moralen og driver 
os til at forsøge at handle etisk forsvarligt, men måske 
både oprørsk og ulovligt? Dét er nogle af de spørgs-
mål, “Ulydighed & etisk dynamik” belyser gennem 
interview, debat og filosofisk orienterede artikler.

“Whistleblowing er 
tragisk i etisk for-

stand, i og med det 
er en reaktion på om-
stændighederne, som 

udelukker whistleblo-
weren fra muligheden 

for at leve som et an-
stændigt menneske”.

Flere bøger på side 34
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Der er kridtet op til forhandling med 
danskvand og frugt på bordet. Ved den 
ene bordende sidder tillidsrepræsen-
tanten, ved den anden chefen. Nu skal 
slaget slås. Forhandlinger kan være 
slidsomme, men ender som oftest med 
en underskrift og et resultat, nogle 
gange godt, andre gange skidt. 

Skal man tro en ny undersøgel-
se blandt DM’s tillidsrepræsentanter, 
kan der imidlertid være god grund til 
at bruge energi og ressourcer på mere 
end formelle møder. 

I undersøgelsen fortæller 83 pct. af 
DM-tillidsrepræsentanterne på det of-
fentlige område, at de opnår mere ind-
flydelse gennem uformel dialog med 
ledelsen end gennem arbejdet i kon-
krete udvalg. Og jo mere erfaring til-
lidsrepræsentanterne har, jo mere fyl-
der den uformelle dialog.

Ifølge konsulent i DM Frederik 
Ravn afspejler undersøgelsesresulta-
tet, at en god og afslappet relation til 
ledelsen er vigtig for et frugtbart sam-
arbejde.

“Det er tilsyneladende rigtig vigtigt 
for tillidsrepræsentanterne, at de kan 
komme og banke på døren ind til che-
fen og drøfte spørgsmål på en stille og 
rolig måde. Så har de indflydelse. Og 
det kræver, at relationen er tillidsfuld”.

I undersøgelsen peger tillidsrepræ-
sentanterne da også på, at en af de al-
lervigtigste opgaver i hvervet som 
tillidsrepræsentant er at etablere en 
tillidsfuld relation til både kolleger og 
ledelse.

Som en tillidsrepræsentant i under-
søgelsen siger:

“Jeg har langt mere indflydelse nu, 
end da jeg var ny tillidsrepræsentant. 
Indflydelse er afhængig af tillid til le-
delsen, og den skal bygges op over 
lang tid”.

En anden deltager i undersøgelsen, 
Ane Hag, tillidsrepræsentant i Furesø 
Kommune, er enig:

“Det her med at have et godt for-
hold til ledelsen er helt afgørende for, 
at man kan finde gode løsninger. På 
langt de fleste områder handler det om 

Uformel 
dialog giver mest 
indflydelse
Selv om DM’s tillidsrepræsentanter på det offentlige 
område bruger en stor del af deres tid på formelle 
møder, er det den uformelle samtale på chefens kontor, 
der medfører størst indflydelse, viser undersøgelse.

Undersøgelsen er udsendt 

til 566 tillidsrepræsentanter, 

der repræsenterer 16.500 

DM-medlemmer i staten, 

kommuner, regioner, arkiver, 

biblioteker og museer. 334 til-

lidsrepræsentanter på det of-

fentlige område har deltaget i 

undersøgelsen. 

OM UNDERSØGELSEN

UFORMEL DIALOG

Nej 

17%
Ja 

83%

Jeg får mere indflydelse 

gennem uformel dialog med 

ledelsen end gennem arbejdet i 

konkrete udvalg
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en uformel dialog, hvor man for lukket 
dør vender noget sammen”. 

Den uformelle dialog fylder også 
meget, når det drejer sig om at sparre 
med ledelsen om fx forandringer på 
arbejdspladsen. Faktisk lige så meget 
som klubarbejdet og situationer med 
samarbejdsproblemer og konflikter.

En tillidsrepræsentant siger: “Til-
lidsrepræsentanten bliver i højere og 
højere grad brugt som sparringspart-
ner for ledelsen i forbindelse med kon-
flikter på arbejdspladsen, inden disse 
udvikler sig til reelle konflikter, hvilket 
er meget positivt for arbejdsmiljøet”.

Peter Grods Hansen, DM’s næstfor-
mand, mener, at DM i højere grad skal 
være opmærksom på vigtigheden af de 
uformelle relationer.

“Det er interessant, og i mine øjne 
meget positivt, at tillidsrepræsentan-
terne faktisk er villige til at indgå i et 
uformelt samarbejde med chefen. Det 
er jo en vanskelig balance, hvor man 
både skal være medspiller og modspil-
ler”, siger han. “Men jeg er overbevist 
om, at det er noget, vi skal prioritere 
højt, at understøtte dialogen med le-
delsen som en vej til indflydelse”.   

“Det her med at have et godt forhold til 
ledelsen er helt afgørende for, at man kan 
fififinnndddeee gggooodddeee llløøøsssnnniiinnngggeeerrr”.

Ane Hag, tillidsrepræsentant, Furesø Kommune

Undersøgelsen viser, at arbejds-

miljø er det område, hvor til-

lidsrepræsentanterne har mest 

indflydelse. Derefter kommer løn 

og udviklingen af arbejdsplad-

sen. Når det gælder løn, siger 73 

pct., at de har “nogen”, “høj” eller 

“meget høj” indflydelse.

Konsulent i DM Frederik Ravn 

finder tallet meget positivt. 

“Jeg synes det er enormt flot. 

Det er klart, at tillidsrepræsen-

tanterne ikke kan sige, at det er 

dem, der bestemmer lønnen på 

arbejdspladsen. Det er en for-

handling og et samarbejde, som 

ender i en afbalanceret løsning, 

hvor man nogle gange får noget 

og andre gange ikke. Men at så 

mange fortæller, at de påvirker 

lønnen, viser, at tillidsrepræsen-

tanterne har stor indflydelse på 

arbejdspladserne, hvor løn jo er 

noget ganske centralt”.

HVOR HAR TR INDFLYDELSE?
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Noget af det første, arkæolog Vivi 
Lena Andersen satte sig for, da hun i 
2010 blev valgt til tillidsrepræsentant 
på Københavns Museum, var at ende-
vende samtlige AC’eres ansættelses-
kontrakter. Med omkring 100 stykker 
var der nok at gå i gang med. Krite-
rierne for aflønning af medarbejdere 
på museet var genstand for evige dis-
kussioner, ja, på et tidspunkt lignede 
det næsten en opstand, og Vivi Lena 
Andersen havde indset, at den eneste 
måde at skabe klarhed omkring lønnen 
på var ved at gå systematisk til værks. 
Det hun så, var ikke kønt. 

“Det var svært at gennemskue, hvad 
der lå til grund for de enkelte kollegers 
lønniveau. Det, indså ledelsen også. 
Jeg gennemgik kontrakterne med vo-
res økonomidirektør, og vi blev enige 
om, at vi savnede klare rammer. Eller 
mere præcist en automatik, som kunne 
knyttes til lønfastsættelsen for den en-
kelte medarbej-
der”, siger hun.

En lokalafta-
le med kriterier 
for tildeling og 
størrelse af til-
læg var derfor 
oplagt. Det er 
ellers populært 
at kritisere for-
håndsaftaler i en 
del arbejdsgiver-
kredse, men på Københavns Museum 
var ledelsen for. 

“Jeg startede selvfølgelig med at tage 
en snak med kollegerne. Jeg legede, at 
der var rent bord, og gennemgik med 
hver enkelt medarbejder, hvad vedkom-
mende ønskede at få af tillæg og hvor-
for. Hvad det var for kvalifikationer, 
man havde, som skulle give noget eks-
tra i lønposen. Alle kommentarerne tog 
jeg så med til forhandlingsbordet”.

Efter et halvt år indgik ledelsen og 
medarbejderne en aftale, der i ud-
præget grad er kommet til at danne 
grundlaget for de holdninger, DM 
har til løndannelsen på de statsaner-
kendte museer. Det er Vivi Lena An-
dersen ikke overraskende godt til-
freds med.

“Jeg bliver jævnligt kontaktet af an-
dre tillidsrepræsentanter, der gerne 
vil kigge på, hvordan vi gør. Så jeg 
er stolt over at have lavet noget, der 
egentligt er større end os selv. Men 
det er også en værdifuld aftale og et 
praktisk redskab, som fungerer virke-
lig godt hos os”.

Det kan mærkes i tørre tal i form af 
en pæn samlet lønfremgang – og høres.

“Fra det ene øjeblik til det andet 
blev der fuldstændig stille over fro-
kostbordet. Efter aftalen var der ikke 
noget at diskutere mere. Det var tyde-
ligt for alle, at det er sådan her, det er. 

Alle var med til 
at påvirke pro-
cessen, og alle 
havde deres in-
put til forhand-
lingerne”, siger 
hun.

Lyder det 
næsten for 
godt til at være 
sandt? Vivi 
Lena Andersen 

peger på, at hun havde et betydeligt 
mandat bag sig.

“Mit bagland var massivt. Med 
omkring 100 ansatte udgjorde vi en 
enorm røst, så jeg var jo ikke en lille 
bitte tillidsrepræsentant, der bare stod 
og peb. Jeg havde alle kollegernes vil-
jestyrke i ryggen. Skrækscenariet var 
jo en konflikt. Selvfølgelig blev det al-
drig til noget, for vi nåede da at tale 
om tingene først. Man skal jo ikke 

være en særlig snu ledelse for at indse, 
at man er nødt til at få tingene til at 
fungere”.

Positive vibrationer
Ledelsens forhandlingsvilje forklarer 
hun også med, at ledelsen havde ind-
set, at der kunne høstes en gevinst, 
hvis aftalen kunne skabe en ny og po-
sitiv stemning på museet.

“Dialogen er langt bedre nu. Vi dis-
kuterer ikke mere med ledelsen, for vi 
taler samme sprog og er enige om de 
rammer, vi arbejder inden for. Faktisk 
har aftalen spredt nogle ringe i vandet, 
som er enormt positive og konstruktive 
for samarbejdet i det hele taget. Den ef-
fekt tror jeg hænger sammen med, at vi 
sammen – medarbejdere og ledelse – har 
skabt noget, der faktisk gør en helt kon-
kret forskel. Nu tror vi jo, at vi kan gøre 
det igen”, siger Vivi Lena Andersen.

Museet har også satset på at styrke 
samarbejdet i MED-udvalget.

“Når vi mødes i MED-udvalget, 
er vi fuldstændigt ligestillede. Der er 
ikke den stemning af, at jeg er med-
arbejder, og du er leder. Vi sidder syv 
mennesker, der arbejder for at få hele 
organisationen til at virke, og det fun-
gerer glimrende. Og så er det også her, 
jeg kan sparre med de øvrige medar-
bejderrepræsentanter”.

På forhånd så hun ikke sig selv som 
tillidsrepræsentant. Ansvaret og udsig-
ten til at stå på øretævernes holdeplads 
tiltrak hende ikke. Men kollegernes ap-
pel, “vil du ikke nok være sød at stille 
op” og “du vil blive en rigtig god tillids-
repræsentant”, trak i den anden retning.

“At jeg blev opfordret på den måde, 
var væsentligt. For mig er det afgø-
rende, at man ikke tager tillid, men 
at man gør sig fortjent til tillid og får 
den. Det er ikke for sjov, at det hedder 
tillidsrepræsentant”.   

Mønsterbryder
Arkæolog på Københavns Museum landede lokalaftale, 
som branchen taler om. 

“Mit baglaand var mas-
sivt. Medd omkring 100 
ansaatte uudgjorde vi 
en enormm røst, så jeg 
var jo ikkkee en lille bit-
te tillidsrreepræsentant, 
der bbare  sstod og peb”.
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“Dialogenn er langt bbedre nu. Vi diskuterer 
ikke meree med leddelsen, for vi taler   
samme sprog og eer enige om de rammer,  
vi  arbejdeer inden for”.

VIVI LEENA ANNDDERSEN er også 

tillidsrepræsentant for AC’er-

ne på Thorvaldsens Museum 

og Nikolaj Kunsthal. Her har 

hun en mere kritisk tilgang til 

sine bedrifter.

“Vi har gjort kæmpe frem-

skridt på Københavns Mu-

seum, men de steder, hvor jeg 

ikke er ansat, hvor jeg ikke er 

til hverdag, hvor jeg ikke hører 

snakken på gangen eller kan 

gå lige ind på direktørens kon-

tor, er der nogle andre vilkår 

som tillidsrepræsentant. Det 

er mere formelt at forhandle 

over telefonen. Det bliver en 

anden snak. Det er klart mere 

optimalt, hvis repræsentanten 

er en del af medarbejdergrup-

pen og inde i museets maskin-

rum. Men jeg gør, hvad jeg kan, 

som udefrakommende”.
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Temmelig sløj. Sådan var lønudviklin-
gen længe for de akademiske medar-
bejdere i Dansehallerne på Carlsberg.

“Bortset fra automatiske ancienni-
tetsstigninger var der ikke sket noget 
på lønsiden siden 2005”, fortæller pro-
jektleder Anna Marie Krarup, Dan-
sehallernes første tillidsrepræsentant. 
“Det vil sige, indtil vi indså, at vi sim-
pelthen var nødt til at gøre noget ved 
det – i fællesskab”.

Men hvordan skulle medarbejderne 
gribe sagen an?

“De fleste af os havde været på ar-
bejdspladsen i mange år eller på lig-
nende arbejdspladser. Og i kulturbran-
chen er der lidt en tendens til, tror jeg, 
at man ikke interesserer sig meget for 
ansættelsesforhold og faglig organi-
sering. Dels fordi der ikke er mange 
penge og derfor ikke meget at stille op, 
dels fordi det er en con amore-bran-
che, hvor man laver det, man laver, 
fordi man synes, det er så spændende, 
at det næsten bærer lønnen i sig selv”, 
siger Anna Marie Krarup.

En ordentlig tone
Sammenlægningen af Dansens Hus og 
Dansescenen under navnet Dansehal-
lerne i 2012 blev udslagsgivende.

Løn-
forhøjelse 
til alle Dansehallernes AC’ere slog sig 

sammen og fik hævet lønnen.

“Vi var en 12-13 sammenbragte 
AC’ere, og en af vores kolleger hav-
de tidligere været på en arbejdsplads, 
hvor der var etableret en AC-klub og 
valgt en tillidsrepræsentant. Det gav 
os noget at tænke over. Efter noget re-
search og med lidt hjælp gjorde vi det 
samme”. 

Fire måneder senere, lige før jul sid-
ste år, fik Anna Marie Krarup sammen 
med sin suppleant forhandlet et rådig-
hedstillæg igennem til alle akademike-
re i den første fælles lønforhandling.

“Vi havde nok ikke tidligere været 
bevidste om, at vi måske kunne være 
berettigede til det. Men vi har fået sat 
fokus på vores vilkår, og med en til-
lidsrepræsentant kan vi tale med én 
stemme”, siger hun.

Dansehallernes fællesskab af AC’ere 
har også sat andre skibe i søen. På for-
anledning af klubben samarbejdes der 
med ledelsen om udviklingen af en 
lønpolitik og en kompetenceud-
viklingspolitik. 

Den forholdsvis nye tillidsrepræsen-
tant har allerede gjort sig vigtige erfarin-
ger om hvervet som tillidsrepræsentant, 
ikke mindst om forholdet til ledelsen. 

“Det er vigtigt at bevare en ordent-
lig tone – også under forhandlinger. Vi 
skal jo også samarbejde bagefter igen. 
Og på en lille arbejdsplads som vores 
er chefen også kollega i dagligdagen. 
Men det er selvfølgelig en balance-
akt, for man skal også holde fast i sine 
synspunkter og standpunkter”.   
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Dansehallernes AC’ere slog sig 
sammen og fik hævet lønnen.

“Vi var en 12-13 sammenbragte
AC’ere, og en af vores kolleger hav-
de tidligere været på en arbejdsplads, idli
hvor der var etableret en AC-klub og d
valgt en tillidsrepræsentant. Det gav 
os noget at tænke over. Efter noget re-
search og med lidt hjælp gjorde vi det 
samme”. 

Fire måneder senere, lige før jul sid-
ste år, fik Anna Marie Krarup sammen 
med sin suppleant forhandlet et rådig-
hedstillæg igennem til alle akademike-
re i den første fælles lønforhandling.

“Vi havde nok ikke tidligere været 
bevidste om, at vi måske kunne være evi
berettigede til det. Men vi har fået sat ere
fokus på vores vilkår, og med en til-
lidsrepræsentant kan vi tale med én 
stemme”, siger hun.mm

Dansehallernes fællesskab af AC’ereD
har også sat andre skibe i søen. På forh sa -
anledning af klubben samarbejdes deran
med ledelsen om udviklingen af en 
lønpolitik og en kompetenceud-
viklingspolitik. 

Den forholdsvis nye tillidsrepræsen-
tant har allerede gjort sig vigtige erfarin-
ger om hvervet som tillidsrepræsentant,
ikke mindst om forholdet til ledelsen.

“Det er vigtigt at bevare en ordent-
lig tone – også under forhandlinger. Vi
skal jo også samarbejde bagefter igen. 
Og på en lille arbejdsplads som vores 
er chefen også kollega i dagligdagen.
Men det er selvfølgelig en balance-
akt, for man skal også holde fast i sine 
synspunkter og standpunkter”.  
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“Vi har fået 
sat fokus 
på vores 
vilkår, og 
med en til-
lidsrepræ-
sentant 
kan vi tale 
med én 
stemme”.

“Vi har fået 
sat fokus 
på vores 
vilkår, og 
med en til-
lidsrepræ-
sentant 
kan vi tale 
med én 
stemme”.

“I kulturbranchen err der lidt en tendens til, 
tror jeg, aat man ikke interesserer sig meget for 
ansættelssesforhold og faglig organisering”.
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“Jeg synes, vi har en  dialog 
omkring lønnen, men der er 
ikke penge nok at forhandle 
om, så det tilfredsstiller, hvad 
både medarbejdere og ledel-
se tilstræber med ny løn”.

“Jeg synes, vi har en dialog
omkring lønnen, men der er 
ikke penge nok at forhandle 
om, så det tilfredsstiller, hvad 
både medarbejdere og ledel-
se tilstræber med ny løn”.

2 2
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I en del år har tillidsrepræsentant på 
DMI Niels K. Petersen delt et lil-
le hæfte ud ved de årlige lønforhand-
linger. Hæftet indeholder tabeller og 
oversigter af lønstatistisk art: et over-
blik over kollegernes løn, sammen-
ligninger mellem løn og anciennitet, 
statistikker fra DM og Djøf, kønsop-
lysninger, lønforskelle på tværs af in-
stitutioner, oversigter over lønnen i 

stillingsstrukturen på sammen-
lignelige forskningsinsti-

tutioner osv. Le-
delsen på 

DMI er 
hverken 

til 

stillingsstruktur eller forhåndsaftaler 
med faste og objektive kriterier for til-
delingen af tillæg. Men der er trods alt 
enighed om lønåbenhed. Og det gør 
en forskel.

“Åbenheden afliver myter om, hvem 
der ligger højt og lavt, og hvor man 
selv ligger, så vi kan tale om løn base-
ret på fakta”. 

Niels K. Petersen blev ansat på DMI 
i 1998, da ny løn blev indført i det of-
fentlige. Det var også ny løn, der gjor-
de ham interesseret i tillidsrepræsen-
tantarbejdet. 

“Jeg oplevede ikke, at man arbejde-
de systematisk med, hvad man skulle 
bruge ny løn til, hvilket var meget 
frustrerende. Der var ikke noget klart 
billede af ens muligheder for at få et 
tillæg, eller hvorfor man havde fået et 
tillæg, når man sammenlignede sin løn 
med andre kollegers”, siger han.

Dialog, men få midler
Åbenheden har været med til at ska-
be en bedre forståelse for, hvordan ny 
løn fungerer på DMI, ligesom DMI 
følger Moderniseringsstyrelsens an-
befaling om at offentliggøre resul-

tatet af de årlige forhandlinger 
inklusive begrundelsen for er-
hvervede tillæg. 

Ikke desto mindre oplever Niels K. 
Petersen den dag i dag arbejdet med 
ny løn som en “kamp fra hus til hus”. 
Dels vægrer ledelsen sig fortsat mod at 
tale om objektive kriterier for tilde-
ling af tillæg, dels er der stor knaphed 
på den olie, der skal få systemet til at 
glide – pengene. 

“Jeg synes, vi har en dialog omkring 
lønnen, men der er ikke penge nok 
at forhandle om, så det tilfredsstiller, 
hvad både medarbejdere og ledelse til-
stræber med ny løn. Ellers ville vi jo fx 
ikke høre ledere sige under en forhand-
ling, at de egentlig godt vil give noget 
mere, men bare ikke har pengene”. 

Niels K. Petersens målsætning er, at 
lønnen på DMI skal svare til gennem-
snittet i staten. P.t. er den på omkring 
97 pct. Forhåbentlig vil DMI’s lønpo-
litik hjælpe AC’erne på rette vej.

“Vi har lavet en lønpolitik, hvor vi 
fik skrevet ind, at vi skal være mere 
opmærksomme på ligelønsproblemer, 
ligesom vi har fået en målsætning om 
at forbedre vores lønniveau sammen-
lignet med andre institutioners. Så kan 
vi diskutere, hvor meget der indtil vi-
dere er kommet ud af det, men i det 
mindste har vi nu en dialog om, at vo-
res lønniveau er lavere end andre ste-
der”.   

“Jeg oplevede ikke, at man arbejdede systematisk 
med, hvad man skulle bruge Ny Løn til, hvilket var 

meget frustrerende”.

Ny løn er som en kamp fra hus til hus.

Det lange, seje træk
I en del år har tillidsrepræsentant på
DMI Niels K. Petersen delt et lil-
le hæfte ud ved de årlige lønforhand-
linger. Hæftet indeholder tabeller og 
oversigter af lønstatistisk art: et over-
blik over kollegernes løn, sammen-
ligninger mellem løn og anciennitet, 
statistikker fra DM og Djøf, kønsop-
lysninger, lønforskelle på tværs af in-
stitutioner, oversigter over lønnen i 

stillingsstrukturen på sammen-
lignelige forskningsinsti-

tutioner osv. Le-
delsen på 

DMI er
hverken 

til 

stillingsstruktur eller forhåndsaftaler 
med faste og objektive kriterier for til-
delingen af tillæg. Men der er trods alt 
enighed om lønåbenhed. Og det gør 
en forskel.

“Åbenheden afliver myter om, hvem 
der ligger højt og lavt, og hvor man
selv ligger, så vi kan tale om løn base-
ret på fakta”. 

Niels K. Petersen blev ansat på DMI
i 1998, da ny løn blev indført i det of-ff
fentlige. Det var også ny løn, der gjor-
de ham interesseret i tillidsrepræsen-
tantarbejdet. 

“Jeg oplevede ikke, at man arbejde-
de systematisk med, hvad man skulle
bruge ny løn til, hvilket var meget 
frustrerende. Der var ikke noget klart 
billede af ens muligheder for at få et 
tillæg, eller hvorfor man havde fået et 
tillæg, når man sammenlignede sin løn
med andre kollegers”, siger han.

Dialog, men få midler
Åbenheden har været med til at ska-
be en bedre forståelse for, hvordan ny 
løn fungerer på DMI, ligesom DMI 
følger Moderniseringsstyrelsens an-
befaling om at offentliggøre resul-

tatet af de årlige forhandlinger 
inklusive begrundelsen for er-
hvervede tillæg.

Ikke desto mindre oplever Niels KK.oplever Nie
Petersen den dag i dag arbejdet mederse n d g arb darbejdet med
ny løn som en “kamp fra hus til hus”. hun f a hus til hus”
Dels vægrer ledelsen sig fortsat mod at dels fo
tale om objektive kriterier for tilder -
ling af tillæg, dels er der stor knaphedde knapstor knaphed
på den olie, der skal få systemet til at emsystemet til at
glide – pengene.ngen

“Jeg synes, vi har en dialog omkring mkrar e g omkrin
lønnen, men der er ikke penge nok n, nokge nok
at forhandle om, så det tilfredsstiller,han edsstiller,
hvad både medarbejdere og ledelse tilarbej e ogg --
stræber med ny løn. Ellers ville vi jo fx llers løn. rs ville vi jo fx 
ikke høre ledere sige under en forhandre l dder en forhand--
ling, at de egentlig godt vil give noget de odt vil give noget 
mere, men bare ikke har pengene”. har pe

Niels K. Petersens målsætning er, at ertersens målsætning er, 
lønnen på DMI skal svare til gennemareMI skal svare til gennem-
snittet i staten. P.t. er den på omkring n. P.t. er den på omkring
97 pct. Forhåbentlig vil DMI’s lønpotlig vil DMI’s lønpo-
litik hjælpe AC’erne på rette vej..nene på rette vej.

“Vi har lavet en lønpolitik, hvor vi n lønpolitik, hvor vi 
fik skrevet ind, at vi skal være merevævi skal være me
opmærksomme på ligelønsproblemer, igelønsproble
ligesom vi har fået en målsætning om ået en målsætnin
at forbedre vores lønniveau sammennniveau samm -
lignet med andre institutioners. Så kan ndr tutio anstitutioners. Så 
vi diskutere, hvor meget der indtil vim et der indtil -
dere er kommet ud af det, men i det udd af det, men i det 
mindste har vi nu en dialog om, at vom, atu en dialog om, at vo-
res lønniveau er lavere end andre stedre snd avere end andr -
der”.   

“Jeg oplevede ikke, at man arbejdede systematiskde ematisk
med, hvad man skulle bruge Ny Løn til, hvilket var r hv ket var 

meget frustrerende”.rerende

Ny løn er som en kamp fra hus til hus.

2 3

M A G I S T E R B L A D E T  1 4  ·  N O V E M B E R  2 0 1 3

T I L L I D S R E P R Æ S E N T A N T E R  af Thomas Bøttcher · tb@dm.dk · foto: Henrik Petit



“I de fleste tilfælde er det et 
spørgsmål om kommunikation og 
om at hjælpe medarbejderen til at 
tage en snak med sin leder”.
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Som tillidsrepræsentant for 20 magi-
stre i Furesø Kommunes administra-
tion varetager Ane Hag den klassiske 
opgave med forhandling af løn på to 
områder: i forbindelse med nyansættel-
ser og ved de årlige lønforhandlinger. 
Og der er ikke meget at komme efter, 
mener hun.

“Der er alt for få lønmidler til lo-
kale forhandlinger. Vi har eksempelvis 
rigtig mange AC’ere med høj ancien-
nitet, som er på sluttrin, og som sid-
der i nøglepositioner i kommunen. Det 
er dygtige medarbejdere, der skaber 
meget af den fremdrift, der er i orga-
nisationen. Men der er stort set ikke 
lønmidler til tillægsforhandlinger, og 
derfor står de stille i deres lønudvik-
ling”, siger hun.

Hun nævner overenskomsten i 2008 
som en undtagelse, der gjorde det sjovt 
at arbejde med ny løn. Her betød en 
udmøntningsgaranti, at en del af løn-
budgettet under de efterfølgende lo-
kale forhandlinger var øremærket for-
handling af tillæg.

“Det gav os et forhandlingsrum, og 
vi fik forhandlet en del gode kvalifika-
tionstillæg hjem til medarbejdere, der 

havde flyttet sig og skabt værdi gen-
nem deres arbejde. Nu står vi så over 
for nye forhandlinger, hvor vi nogle 
steder ved, at der ikke er noget at for-
handle om. Alligevel forhandler vi – på 
baggrund af de enkelte kollegers ud-
meldinger – for vi synes, det er vigtigt, 
at ledelsen er opmærksom på medar-
bejdernes opfattelse af situationen, og 
at vi får taget den dialog”. 

Arbejdet med stress
Ane Hag bruger også en del tid på en-
keltsager i relation til arbejdsmiljø og 
stressramte kolleger. 

“Vi har heldigvis ikke haft en større 
fyringsrunde siden 2010. Alligevel op-
lever jeg, at jeg har flere kolleger, der 
ser anstrengte ud og er stressede i pe-
rioder”.

Når Ane Hag bliver kontaktet af en 
kollega i nød, sætter hun sig ned med 
vedkommende og prøver at danne sig 
et overblik over situationen for at finde 
ud af, hvad problemet er, og hvordan 
løsningen kunne se ud.

“I de fleste tilfælde er det et spørgs-
mål om kommunikation og om at hjæl-
pe medarbejderen til at tage en snak 

med sin leder. Det, man ofte vil se på, 
er, om udvalgte opgaver er årsagen 
til stress, og om opgaven i så fald kan 
flyttes i en periode eller måske perma-
nent. Det kan også være, at man har 
brug for mere ledelsessparring i en pe-
riode, fordi man selv har svært ved at 
overskue og prioritere opgaverne”.

Ikke overraskende vil Ane Hag ger-
ne flytte fokus fra enkeltsager til fore-
byggende initiativer. Det er da heldig-
vis også blevet en dagsorden i Furesø 
Kommune. 

En ny trivselsmåling i kommunen 
viser, at medarbejdernes trivsel afhæn-
ger af klare rammer for arbejdet, tyde-
lig ledelse og fokus på arbejdsmiljøet. 

“Det lyder måske fortærsket at foku-
sere på trivsel, men for tiden arbejder 
vi med social kapital, dvs. begreberne 
tillid, retfærdighed og samarbejde. Alt 
sammen i forhold til vores kerneopga-
ver. For alle undersøgelser viser, at når 
vi arbejder med vores kerneopgaver og 
føler, vi leverer god kvalitet, så trives 
vi og føler, vi lykkes. Det er vores ker-
neopgaver, der gør, at vi har det godt 
på vores arbejdsplads”.   

Alt for få lønmidler  
til lokale forhandlinger
Medarbejdere på sluttrin har ingen lønudvikling.

“Alle undersøgelser viser, at når vi arbejder 
med vores kerneopgaver og føler, vi leverer 
god kvalitet, så trives vi og føler, vi lykkes”.
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Tillidsrepræsentanten 
har indflydelse, men skal 
genopfinde sig selv
Tillidsrepræsentanterne spiller en vigtig rolle på arbejdspladserne, ikke bare for 
kollegerne, men også for ledelsen, viser ny forskning. Men samtidig står de over 
for at skulle redefinere deres interessevaretagelse. 

Løn og arbejdsvilkår

Arbejdet med trivsel på arbejdspladsen

Mobning og chikane

Afskedigelser og fratrædelser

Rollen som formidler

Rollen som sparringspartner for ledelsen, 
 fx i forhold til forandringer

Konflikter på arbejdspladsen

At etablere og fastholde tillid til kolleger og ledelse

Overenskomstforhandlinger i vinte-
ren og foråret 2013 sled hårdt på tilli-
den mellem parterne på det offentlige 
område. Arbejdsgiverne var i offensi-
ven, lønmodtagerne i defensiven, og 
for lærernes vedkommende bød for-
løbet endog på lockout og lovindgreb. 
DM-formand Ingrid Stage kaldte lock-
outen magtarrogance, mens hun om 
forhandlingerne på akademikerom-
rådet udtrykte sig mere positivt, men 
dog samtidig beskyldte arbejdsgivernes 
fastlåste positioner for mangel på re-
spekt for den danske model.

Men én ting er forhandlingerne 
mellem de centrale parter. Noget an-
det er, at når man bevæger sig ud i 

yderste led blandt tillidsrepræsentanter 
og ledelse på de lokale arbejdspladser, 
får piben hurtigt en anden lyd. DM’s 
undersøgelse peger på, at tillidsrepræ-
sentanter og ledelse indgår et tæt og 
konstruktivt samarbejde.

Nana Wesley Hansen, arbejdsmar-
kedsforsker ved FAOS på Københavns 
Universitet, har netop færdiggjort en 
ph.d.-afhandling om det kollektive 
samarbejde på offentlige arbejdspladser. 
Herunder blandt lærere og deres ledere 
på folkeskoleområdet. Hun siger:

“Faktisk foregår samarbejdet ude 
på den enkelte institution rigtig godt. 
Og tillidsrepræsentanterne spiller en 
enorm central rolle for den løbende 

dialog med institutionslederne. Det 
indebærer, at der kommer hold på en 
masse spørgsmål omkring fx arbejds-
miljø og stress, udfordringer i samar-
bejdet, effektiviseringer og omstruktu-
reringer”.

De løbende reformer og effektivise-
ringer skaber store udfordringer på de 
enkelte arbejdspladser, ikke mindst for 
arbejdsmiljøet. Og her er samarbejdet 
mellem tillidsrepræsentanter, arbejds-
miljørepræsentanter og ledelse afgø-
rende for implementeringen og ikke 
mindst håndteringen af de løbende 
forandringer.

“Det betyder, at tillidsrepræsentanter-
ne har en kæmpe udfordring i at skulle 

TILLIDSREPRÆSENTANTERNES VIGTIGSTE OPGAVER –  IFØLGE DEM SELV
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tilpasse sig. Deres opgave har jo tradi-
tionelt handlet om løn og arbejdstid. 
Sådan vil det fortsat være, ikke mindst i 
takt med at man lægger mere ud til lo-
kale forhandlinger. Men samtidig får 
arbejdsmiljø større og større betydning, 
og i kommuner og regioner har man in-
tegreret arbejdsmiljøudvalget i samar-
bejdsudvalget. Det betyder selvfølgelig, 
at samarbejdet mellem tillidsrepræsen-
tanter og arbejdsmiljørepræsentanter og 
ledelse i stigende grad bliver vigtigt”, si-
ger Nana Wesley Hansen.

Legitimering eller reel indflydelse
Også Steen E. Navrbjerg, ligeledes ar-
bejdsmarkedsforsker ved FAOS, peger 
på, at samarbejdet fungerer godt mel-
lem parterne lokalt.

“Når vi spørger ude på arbejdsplad-
serne, er lederne meget positive over 
for tillidsrepræsentanterne og opfatter 
dem som meget samarbejdsorientere-
de. Vi får at vide, at det simpelthen er 
nemmere at få gennemført ændringer, 
hvis man har tillidsrepræsentanterne 
med som medpart i stedet for mod-
part”, siger han.

Men betyder det, at ledelsen bare 
bruger dialogen med tillidsrepræsen-
tanten til at legitimere forandring? 
Har tillidsrepræsentanten, når det 
kommer til stykket, reel indflydelse? Ja 
og nej, siger Nana Wesley Hansen.

“Når vi taler om hovedMED-udval-
gene, så er svaret overvejende nej. På 
det niveau, som er tættest på det poli-
tiske og strategiske beslutningsniveau, 
er indflydelsen ikke særlig stor”.

Anderledes ser det ud decentralt på 
de enkelte arbejdspladser, hvor foran-
dringerne skal implementeres. “Le-
derne indgår ikke blot i dialog med til-
lidsrepræsentanterne for at legitimere 
forandring, tværtimod. Det drejer sig 
eksempelvis om at finde ud af, hvordan 
man bedst løser velfærdsopgaver, når 
der skal spares penge eller omstruktu-
reres. Det samarbejder man om”. 

Men hvad med kroner og øre
Deres primære opgave, fortæller til-
lidsrepræsentanterne i DM’s undersø-
gelse, er imidlertid ikke samarbejdet 
om forandringer, men derimod løn-
forhandlingen. Og her ser det helt an-
derledes ud, mener Flemming Ib-

sen, arbejdsmarkedsforsker på Aalborg 
Universitet.

“Meget af det er blevet ret leder-
styret. Man kalder det en forhand-
ling, men tit er det ledelsen, der 
har overtaget, og der er som regel 
ikke mange penge at forhandle om. 
Det sidste betyder også, at det kan 
være svært for medarbejderne at gå 
op i det. Men det er trods alt blevet 
bedre end i de tidlige år af Ny Løn, 
hvor man nogle gange slet ikke fik 
udmøntet det, der faktisk var lagt 
op til”.

Det er dog ifølge Flemming Ibsen 
uhyre vanskeligt at generalisere, fordi 
tillidsrepræsentantens styrke på de en-
kelte arbejdspladser kan være stærkt 
varierende – afhængigt af hvor i den 
offentlige sektor man befinder sig. 
DM’s undersøgelse viser da også sto-
re udsving. 33 pct. fortæller, at de har 
stor indflydelse på lønnen, mens 23 
pct. giver udtryk for, at de kun har lille 
indflydelse.

Flemming Ibsen mener, at balan-
cen i den danske samarbejdsmodel for 
tiden er ved at tippe over til arbejds-
givernes fordel. Men det er ikke den 
eneste udfordring, tillidsrepræsentan-
terne står med. 

Ny dagsorden kræver nye roller
“Den danske model er et magtsystem, 
og for øjeblikket er den ved at bli-
ve mere arbejdsgiverstyret. Samtidig 
er der en anden bevægelse fra en mere 
kollektiv model til en mere individuelt 
orienteret model”.

Hvis fagforeningerne – og dermed 
også tillidsrepræsentanterne – skal 
dæmme op for denne bevægelse, skal 
der komme et modspil, og det har vi 
ikke for alvor set endnu, mener Flem-
ming Ibsen. 

“Måske er der tværtimod tenden-
ser til, at det her bliver mere perma-
nent. Vi går i retning af mere digita-
lisering, og samtidig ser det ud til, at 
den offentlige sektor bliver kørt ned 
på et mindre niveau, og du kan også 
forestille dig, at der kommer mere fart 
over udliciteringer og partnerskabsaf-
taler. Så får du nogle helt nye spille-
regler”.

Men hvilken rolle skal tillidsrepræ-
sentanterne spille, hvis tendensen mod 
individualisering fortsætter, og den 
kollektive regulering skubbes i ba-
grunden?

“Man kan jo så sige, at tillidsrepræ-
sentanterne i stedet for skal indtage en 
slags konsulentrolle, hvor de i højere 
grad skal ruste medarbejderne til at 
kunne klare sig i et mere direkte for-
hold til ledelsen. Klæde dem på, være 
bisiddere, den slags ting. Men igen, 
der vil være stor forskel, afhængigt af 
hvor i den offentlige sektor du befin-
der dig”.

Flemming Ibsen mener, at tillidsre-
præsentanterne skal genoverveje deres 
egen rolle.

“Der er måske brug for en revitali-
sering nogle steder. Hvor tillidsrepræ-
sentanterne er mere opsøgende i for-
hold til medlemmerne, prøver at kalde 
dem sammen om interessante emner. 
Det kan være faglige ting, kompeten-
ceudvikling og efter- og videreuddan-
nelse. Det er bare svært at sætte en 
kollektiv dagsorden på mere individu-
elle områder. Så er der selvfølgelig ar-
bejdsmiljøet og ikke mindst det psyki-
ske arbejdsmiljø. Det er jo noget, der 
i den grad optager mange, og der har 
man en bane at spille på. Jeg tror klart 
på, at tillidsrepræsentanterne kan spille 
en rolle på nogle af de bløde områder, 
ikke så meget de hårde”.   

“Vi går i retning af mere digitalisering. 
 SSSaaammmtttiiidddiiiggg ssseeerrr dddeeettt uuuddd tttiiilll,, aaattt dddeeennn oooffffffeeennntttllliiigggeee ssseeekkk-
ttor bblliiver kkøørtt nedd påå ett miinddre niiveau, og ddu 
kan også forestille ddig, at der kommer mere 
fart over udliciterringer og partnerskabsafta-
ler. Så fårr du nogle hhelt nye spilleregler”.
Flemming Ibsen, arbbejdsmarkedsforskker, AAalborg Universitet
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Det kan få store økonomiske konse-
kvenser for dig, hvilken ordlyd der står 
i din opsigelse, hvis du er så uheldig at 
skulle forlade dit job. 

DM oplever en stigende tendens til, 
at arbejdsgivere vil have formuleringen 
“efter gensidig aftale” med i fratrædel-
sesaftalen frem for “afskedigelse”. Og 
det kan betyde et tab for dig som løn-
modtager på mange tusinde kroner.

Med formuleringen “efter gensidig 
aftale” risikerer du at modtage den tre-
ugers karantæne fra din a-kasse, som 
er gældende, hvis du selv siger op. 

Marcel Worm-Marquardtsen, for-
handlingskonsulent i DM, har netop 
haft en sag om afskedigelse, hvor for-
muleringen i fratrædelsesaftalen var et 
omdrejningspunkt. 

“I en afskedigelsessag er det forstå-
eligt, hvis ens tanker er et helt andet 
sted end formuleringer på det sidste 
stykke papir. Det har bare stor økono-
misk betydning at stå uden indtægt i 
tre uger frem for at gå direkte over på 
dagpenge dagen efter, at ansættelses-
forholdet ophører”, siger han.

Han understreger, at det ikke har 
betydning for et nyt ansættelsesfor-
hold, hvordan det tidligere blev afslut-
tet. 

“Man skal ikke lade sig forblinde af, 
at man som medarbejder hellere vil 
have en formulering om gensidig af-
tale stående på papiret end afskedigel-
se. Det har ingen som helst betydning 
for et nyt ansættelsesforhold, da oplys-
ningerne er en personalesag mellem 

dig og din tidligere arbejdsplads”, siger 
Marcel Worm-Marquardtsen.

Han opfordrer til, at man straks 
kontakter sin tillidsrepræsentant eller 
DM, inden man skriver under på no-
get som helst. 

“Som medarbejder står man alene, 
mens arbejdsgiveren typisk har en stor 
erfaring i afskedigelsessager. Derfor 
er det vigtigt at bruge DM eller en lo-
kal bisidder, som har erfaringen, og 
som kender jura og praksis på det på-
gældende arbejdssted”, siger Marcel 
Worm-Marquardtsen.

Du kan læse mere på dm.dk om, 
hvad du skal foretage dig, hvis du, en 
kollega eller bekendt står over for en 
afskedigelse.   tm

Flere og flere akademikere søger andre og nye jobmulighe-
der end førhen. Nu er også hotel- og restaurationsbranchen 
er et populært valg, skriver Avisen.dk.

Hotellerne forøger deres omsætning ved at ansætte aka-
demikere, og det er derfor indlysende, at der er flere og 
flere hoteller, der efterspørger dem. Samtidig er der mange 
akademikere, der er begyndt at lede efter anderledes job end 
tidligere. 

“Efterhånden søger man bredt som akademiker. Hotel-
branchen er et af de områder, man udforsker, men også 
landbrug, gartneri og detailhandel er nogle af de steder, 
hvor vi i de næste år vil se flere med akademikerbaggrund”, 
vurderer Jens Mølbak fra Akademikerne.

Hotellerne bruger akademikeres evne til at tænke nyt, 
analysere og kommunikere. “Fancy mad og smart teknik er 
ikke længere nok til at holde på kunderne. Den hele ople-
velse af hotelbesøget og kundernes følelser undervejs skal 
på menuen, hvis hotelbranchen skal klare sig i fremtiden”, 
vurderer Jeppe Mühlhausen, hoteldirektør på Hotel Alexan-
dra.   opl

Et enkelt ord kan betyde  
flere tusinde kroner i tabt indtægt

AKADEMIKERE BOOKER IND 
PÅ HOTELLER
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“Politikerne indfører en 
 incitamentsmekanisme, 

som udelukkende handler 
om studiehastighed og ikke 

om kvalitet. Mekanismen 
er, at hvis de studerende og 

universiteterne forbedrer 
sig, bliver de ikke straffet 

på henholdsvis SU’en eller 
færdiggørelsesbevillingen”.

Jens Oddershede, formand for Danske Universiteter, i FORSKERforum

ANTAL CITATIONER  
= KVALITET?Forskningsprojektet “Solitudes: With-

drawal and Engagement in the long 

 Seventeenth Century” har modtaget en 

bevilling på cirka 9,31 mio. kr. fra EU. Pro-

jektet undersøger fem franske katolske og 

fem tyske/danske lutherske steder, hvor 

folk trak sig tilbage for at komme tættere 

på Gud. Til projektet er knyttet tre senior-

forskere og to ph.d.er.

Læs mere om projektet på 

www.teol.ku.dk/solitudes

Svenske forskeres citationer er med i vurderingen, når universite-

ternes bevillinger skal fordeles mellem dem. Der er dog delte menin-

ger om, hvorvidt det er den korrekte måde at måle kvalitet på. Der er 

trods alt mange forskellige årsager til, at en forsker citerer et bestemt 

studie, mener den svenske forsker Gustaf Nel-

hans.

Belgien er det eneste europæiske land, ud 

over Sverige, der bruger antal citationer som 

mål for kvalitet.

Et nyt dagpengesystem skal få ledi-

ge på arbejdsmarkedet til at finde 

beskæftigelse så hurtigt som muligt. 

Bl.a. skal det være muligt for iværk-

sættere at få supplerende dagpen-

ge, mens de udtænker deres idéer. 

“De nuværende regler er utidssva-

rende i forhold til et arbejdsmarked, 

hvor der er opstået mange nye må-

der at være beskæftiget på, herun-

der projektansættelser, freelancing, 

iværksætteri osv”., mener formand 

for Akademikerne Ingrid Stage.

BEDRE VILKÅR 
FOR IVÆRKSÆTTERE

Millioner til 
 humanistisk 
forskning

DISKRIMINERING OG 
STIGMATISERING

trods alt mange fors

Mennesker med en psykisk sygdom forskelsbehandles blandt venner, familie og 

kolleger, viser en undersøgelse fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regi-

oners Analyse og Forskning (KORA). 92 % af de 1.561 deltagere i undersøgelsen har 

inden for det sidste år oplevet negativ forskelsbehandling på grund af deres psy-

kiske sygdom. Magisterbladet satte fokus på emnet i nr. 9/2013.
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Minik Rosing modtager i år Rosenkjærprisen 
for sin helt enestående evne til at formidle om 
Jorden og livet i de tidligste tider. Han giver den 
grønlandske kultur æren for sin fortælleglæde. 

Geolog får 
fornem  

formidlerpris
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Vi er nødt til at tale om stenen. Men vi 
venter lidt.

Der er så meget andet, der fanger 
blikket i Minik Rosings store kontor 
på Geologisk Museum. Væggene er 
malet røde, loftet er kalket hvidt, og 
rummet er fuldt af ting, der ikke bare 
er ting, men historier, der holder vej-
ret, indtil det er deres tur til at få op-
mærksomhed. Som nu. En formiddag i 
oktober i kølig sol.

“Den hedder Kongestolen”, oplyser 
Minik Rosing om en lænestol i mørkt 
læder. Sædet er revnet af slid og ælde.

“Christian den X har siddet i den. 
Han kom af og til herind og hørte 
forelæsninger, og så blev stolen båret 
ind i salen, så han kunne sidde godt”.

Kontoret er spækket med menne-
skers historier, især historier om kloge 
og kreative mennesker, for eksempel 

forgængere i embedet som geologisk 
professor og leder af museet, der hører 
under Københavns Universitet.

På et skab står en buste af Ove Balt-
hasar Bøggild, der var direktør for 
universitetets mineralogiske samling 
og forfatter til banebrydende værker 
om geologi, blandt andet “Mineralogia 
Groenlandica”. Ved siden af Bøggild 
står en gipsafstøbning af Pekingman-
dens hoved, sådan som man tror, han 
har set ud. Han er et af verdens første 
mennesker af slægten Homo erectus. 
Pekingmanden stirrer med blinde øjne 
over mod et geologisk kort over Euro-
pa. Kortet fylder det meste af en væg 
foran et bord med to mikroskoper.

Amundsens pemmican
Foran Pekingmanden står to overle-
vende konservesdåser med pemmican, 

en blanding af fedt og proteiner. Den 
ene er forsynet med teksten “Amund-
sens pemmican”.

“Jeg elsker at være ude. Følelsen af 
frihed, når man sejler over et ocean, 
er fantastisk”, siger Rosing, der selv er 
en erfaren ekspeditionsleder. Han har 
blandt andet ledet en del af Galathea-
ekspeditionen og en ekspedition til 

“JJeegg hhaarr eenn ttrraanngg ttiill 
at berette om min 

viden. Nogle påstår, 
aatt ffoorrttæælllliinnggeenn eerr 
grundlæggende i 

grønlandsk kultur”.

Livets fødselsattest.
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Østgrønland for et par år siden, hvor 
forskere og kunstnere sammen tilbrag-
te seks uger på et sejlskib. “En appelsin 
i turbanen”, kalder han tilbuddet fra en 
privat mæcen for videnskab og kunst.

“Jeg kunne få et meget flot skib stil-
let til rådighed, hvis jeg kunne bruge 
det til noget interessant. Maleren Per 
Kirkeby inviterede kunstnerne, blandt 
andre Tal R, og jeg rekrutterede for-
skerne, og vi tog af sted uden anden 
plan, end at vi ville slå os løs og lade 
os inspirere af hinanden. I vores nor-
male hverdag skal vi altid bruge rigtig 
mange ressourcer på at finde penge og 
skrive planer og strategier og alle mu-
lige andre rædselsfulde ting. At have et 
projekt uden de forpligtelser, der føl-
ger med offentlig finansiering, var væl-
dig befriende. Jeg tror også i al bred 
almindelighed, at der kommer mindst 
lige så meget ud af det, hvis man bare 
slår sig løs”.

En født fortæller
Samme umiddelbare glæde har Minik 
Rosing ved at formidle. Han undervi-
ser, holder foredrag, optræder i medi-
erne og beretter også gerne fra græn-
selandet mellem videnskab og kunst. 

Blandt andet har han skrevet kata-
logtekst til en udstilling på Louisiana 
om Walton Ford, hvis billeder kan lig-
ne gamle naturvidenskabelige tavler, 
men gemmer helt andre budskaber. 

“Jeg har en trang til at berette om 
min viden. Hvis jeg har opdaget no-
get interessant, vil jeg gerne have, at 
alle andre også opdager det. Da jeg be-
gyndte at formidle for mange år siden, 
vidste meget få mennesker noget om 
geologi. Det ville jeg prøve at rette op 
på. For mig er det ikke en anstrengelse 
at formidle. Jeg gør mig umage for at 
finde rigtige ord og sammenligninger, 
men selve det at fortælle falder mig na-
turligt”. 

Mimik Rosing er født i Grønland og 
vokset op i Danmark i et miljø, hvor 
“alting handlede om Grønland”.

“Nogle påstår, at fortællingen er 
grundlæggende i grønlandsk kultur, 
fordi nomadesamfund er fattige på 
ting og rige på ord. Det er jeg vokset 
op med. Alle er altid ved at falde over 
hinanden for at fortælle historier”.

At Minik Rosings egne historier blev 
akademiske, skyldes et heldigt tilfælde.

“Jeg var en elendig elev i skolen. 
Indtil gymnasiet havde jeg overhove-

det ingen planer om at lave lektier, og 
jeg drømte om en håndværkeruddan-
nelse. Først i gymnasiet begyndte jeg 
at tage boglig viden alvorligt.

Jeg havde gode lærere, og jeg var 
glad for naturvidenskab. Geologi inte-
resserede mig, men ikke mere end fy-
sik eller kemi. Året efter min studen-
tereksamen boede jeg et år i Grønland 
og kom med som geologassistent for 
Grønlands Geologiske Undersøgelser. 
Geologi er en blanding af alminde-
ligt kontorius-akademisk arbejde og så 
det at gå rundt ude i naturen og slå på 
nogle sten med en hammer. Det syntes 
jeg var en vældig god kombination”. 

Viden forpligter
Når Minik Rosing sætter sig i Kon-
gestolen, kan han se et stort portræt 
af kemiprofessor Julius Thomsen, der 
havde sin gang i huset, dengang byg-
ningen på Østre Voldgade rummede 
både Geologisk Museum og Kemisk 
Institut. 

“Julius Thomsen byggede sam-
men med C.F. Tietgen fabrikken 
Øresund, der udvandt soda af kryo-
lit fra Ivittuut i Grønland. I dag ta-
ler man om konsortier mellem uni-
versiteter og det private erhvervsliv, 
som om det er en helt ny opfindelse. 
Men det skete altså allerede i midten 
af 1800-tallet”, påpeger Rosing, der 
selv har bidraget til debatten om mi-
nedrift på Grønland i sin egenskab 
af formand for en dansk-grønlandsk 
ekspertgruppe om råstofudvinding 
på Grønland.

“Geologi er en 
blanding af almin-

deligt kontorius-
akademisk arbejde 

og så det at gå 
rundt ude i natu-

ren ogg slå ppå noggle 
sten med en ham-

mer. Det syntes jeg, 
var en vældig god 

kombination”.

Pekingmand og pemmican.
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“Hvis man ved noget vigtigt om et 
samfundsemne, må man jo stille op 
med det. Hele debatten om minedrift i 
Grønland er kørt på grundlag af myter 
og forestillinger og alt for lidt faktuel 
viden. Forhåbentlig kan vi i udvalget 
bidrage med faktuel viden, som kan 
hjælpe grønlandske og danske politike-
re til at træffe de bedste beslutninger. 
Det er i det hele taget min holdning, 
at vi som forskere har pligt til at stille 
vores viden til rådighed. Jeg siger ikke, 
at alle skal formidle, eller at vi skal 
formidle på samme måde, men der bør 
være en kontakt mellem os, der produ-
cerer ny viden, og de mennesker, der 
kan bruge den. Det nytter ikke noget, 
hvis for mange af os forsker for forsk-
ningens egen skyld”.

Kunsten at se
Langs flere vægge står lyse træska-
be med gylden dekoration og gavmild 
skuffeplads. De har tilhørt kunstkam-
meret og rummer nu samlinger af sten 
og mineraler. I en af skufferne ligger 
stenen, som vi snart er nødt til at tage 
op, så vi kan kigge på den og tale om 
den, fordi den både ændrede Minik 
Rosings liv og livets historie.

Men tingene i Rosings kontor bli-
ver ved at tale i munden på hinanden. 
Mange taler mere om kunst end om 
videnskab. 

På en væg hænger et maleri af en 
isbjørneunge, der er faldet i søvn og 
drømmer om en balletdanser. Rosings 
søsters værk, ikke hans fars. Faderen 
tegnede den stående isbjørn, der i dag 
anvendes af det grønlandske hjemme-
styre. En af faderens andre tegninger 
hænger tæt på en række små raderin-
ger af Per Kirkeby.

“For mig er kunst og videnskab ikke 
langt fra hinanden. Måske skyldes det, 
at geologi ikke er så eksakt en viden-
skab som mange andre naturvidenska-
ber. Der er altid et element af abstrak-
tion. Hvis du tæller støvdragerne på en 
blomst, får du et bestemt resultat, der 
er måske tre eller fem, men i geologien 
skal du selv beslutte dig for en klassi-
ficering af det, du ser på. Den måde, 

hvorpå man indsamler sit forsknings-
materiale, vil altid være farvet af ens 
egen smag”.

Livets fødselsattest
Nu er vi nødt til at tale om stenen. 
Den viser sig at være flad og brun med 
en ujævn overflade. Skifer. 

Minik Rosing samlede den op, da 
han som ung forsker samlede materiale 
til sin forskning i geokemi. Stedet hed-
der Isua. Det ligger omkring 150 kilo-
meter nord for Nuuk. Da han mange år 
senere, i 1999, offentliggjorde sine re-
sultater i Science, advarede redaktøren 
ham om, at han skulle være parat på en 
del omtale, når embargoen blev hævet.

“Jeg tænkte, “ja, ja, den er god med 
dig. Det er jo mest interessant for geo-
loger”. Embargoen bliver løftet midt 
om natten dansk tid, og jeg kan huske, 
at jeg bliver vækket af telefonen. Det er 
den første journalist. Og så følger op-
ringningerne så tæt efter hinanden, at 
jeg ikke kan nå at få mit tøj på. Jeg står 
en halv nat i underbukser og klapper-
fryser og taler i telefon og improvise-
rer og er fuldstændig uforberedt”.

Minik Rosing havde fundet livets 
fødselsattest. Og det var faktisk inte-
ressant viden for andre end geologer.

“Se den sorte linje her. Den indehol-
der kulstof. Man kan se nogle meget 
fine linjer af lag af noget, som engang 
har været ler, og hvor der så er indlej-
ret en smule kulstof. Det stammer fra 
levende organismer på havbunden og 
viser, at fotosyntese er foregået alle-
rede for 3.800 millioner år siden, altså 
300 millioner år før man troede”.

Livet former Jorden
Stenen ændrede Minik Rosings viden-
skabelige karriere.

“Der var jo en masse ståhej efter 
publiceringen i Science, og alle var 
glade og lykkelige, men efter et stykke 
tid tænkte jeg, “hvad rager det egentlig 
mig som geolog, om der var liv på Jor-
den eller ej”, og så begyndte jeg at kig-
ge på, om liv betyder noget for Jordens 
måde at være Jorden på”.

Svaret var ja.

“I stedet for at betragte livet som 
noget, der boede oven på Jorden, som 
den nu var, begyndte jeg at interes-
sere mig for vekselvirkningen mellem 
Jorden og livet. Jeg fik en forståelse af, 
at livet i virkeligheden er den afgøren-
de faktor for, at Jorden er, som den er. 
Det overraskede mig”.

I dag er budskabet om livet og Jor-
den Rosings vigtigste opgave som for-
midler.

“Hvis jeg kun kunne dele en eneste 
erkendelse med andre mennesker, er 
det den vigtigste: Vi mennesker er en 
del af Jordens system, og vi er en væ-
sentlig del af Jordens måde at funge-
re på. Jordens historie udviser rigtig 
mange eksempler på, at levende orga-
nismer tilpasser sig det miljø, de lever 
i. Når det er lykkedes rigtig godt, bli-
ver de så mange, og de er så effektive, 
og de har det så godt, at deres aktivi-
tet begynder at påvirke det miljø, de 
lige havde tilpasset sig, og så ændrer 
miljøet sig. Det er en løbende proces, 
der også gælder klimaet. Klimaet er 
ikke godt eller skidt i sig selv, men vo-
res kultur er så fint tilpasset klimaet, 
som det er nu, at enhver forandring 
vil være ekstremt besværlig for os. Vi 
er en del af den gensidige påvirkning 
og udvikling. Naturen er ikke inde i 
fjernsynet eller uden for vinduet. Na-
turen er i os, og vi er i den”.   

Rosenkjærprisen er opkaldt efter 

magister Jens Rosenkjær, der var 

foredragschef i DR frem til 1953. 

Prisen overrækkes hvert år til 

en forsker eller en kulturperson-

lighed, der “har vist evner for at 

gøre et vanskeligt stof tilgænge-

ligt for et bredere publikum i en 

forståelig og levende form”. 

I år er prisen på 50.000 kroner. 

Minik Rosing vil ligesom sine pris-

belønnede forgængere dele ud af 

sin viden i en serie programmer 

på P1. Det sker i 2014.

ROSENKJÆRPRISEN

M A G I S T E R B L A D E T  1 4  ·  N O V E M B E R  2 0 1 3

3 3



R E L I G I O N

Engagementets poetik

Peter Kemp 
Forlaget Anis, 2013,  
231 sider, 249 kr.
Til denne genudgivelse af 
anden del af Peter Kemps 
afhandling (1974) har han 
skrevet en ny fyldig ind-
ledning, hvor han med et 
stærkt personligt engage-
ment sætter værket ind i den 
aktuelle teologiske debat om 
Søren Kierkegaard, kristen 
og antikristen ateisme, Gud 
som naturkraft, postmoder-
nistisk teologi og kristen-
dommen som en “tegnkate-
dral”. Kemps påstand er, at 
det netop er det mytisk-po-
etiske sprog, der har åbnet 
for en ny forståelse af det, 
som Kierkegaard og man-
ge andre tænkere har kaldt 
transcendensen – dvs. det, 
som overskrider vor umid-
delbare erfaring af livet.

P Æ D A G O G I K

Undervisningskend-
skab – at planlægge og 
udvikle undervisning

Hans Jørgen Kristensen & Per 
Fibæk Laursen (red.) 
Gyldendals Lærerbibliotek, 
2013, 155 sider, 199 kr.
Bogen handler om planlæg-
ning af god undervisning 
og om, hvilke kompeten-
cer man som lærer må have 

for at kunne bidrage til ele-
vernes læring. Bogen tema-
tiserer læreruddannelsens 
kompetencemål om, at den 
studerende begrundet kan 
planlægge, gennemføre, eva-
luere og udvikle undervis-
ning i folkeskolen. Den in-
deholder bud på konkrete 
lærerkompetencer, artikler 
i form af nødvendig videns-
baggrund og studiespørgs-
mål, arbejdsopgaver og litte-
ratur til sammentænkning af 
teori og praksis i otte dele.

K O M M U N I K A T I O N

Citizen Voices – Perfor-
ming Public Participation 
in Science and Environ-
ment Communication

Louise Phillips, Anabela Car-
valho og Julie Doyle (red.) 
London: Intellect Publications, 
2012, 192 sider, 320 kr.
How is “participation” 
 ascribed meaning and prac-
ticed in science and en-
vironment communication? 
And how are citizen voices 
articulated, heard, margi-
nalized or silenced in those 

processes? This book takes 
its starting point in the 
so-called dialogic turn in 
scientific and environmental 
governance in which practi-
ces claiming to be based on 
principles of participa tion, 
dialogue and citizen invol-
vement have proliferated. 
The book goes beyond the 
buzzword of “participation” 
in order to give empirical-
ly rich, theoretically infor-
med and critical accounts of 
how citizen participation is 
understood and enacted in 
mass mediation and public 
engagement practices. 

A R K I T E K T U R

Obelisker i Rom

Lise Manniche 
Aarhus Universitetsforlag, 
2013, 280 sider, 299,95 kr.
I Rom står der 13 ægyptiske 
obelisker. De fleste har tre 
historier at fortælle: om deres 
fortid i faraonernes Ægyp-
ten, om deres genanvendelse 
i det gamle Rom og om deres 
nye liv i pavernes Rom. Fæl-

les for dem er, at de har væ-
ret anvendt med propaganda 
for øje. Bogen er velegnet til 
at tage med på obeliskjagt i 
Rom. Alle hieroglyffer og la-
tinske dedikationstekster er 
oversat, og et kort viser obe-
liskernes nuværende eller tid-
ligere placering.

R E L I G I O N

Mennesket er et cere-
monielt dyr – Ludwig 
Wittgensteins Bemærk-
ninger om Frazers 
“Den gyldne gren”

Peter K. Westergaard 
Forlaget Anis, 2013,  
221 sider, 249 kr.
Bogen er en central sam-
ling af bemærkninger fra 
Wittgensteins sene religi-
onsfilosofiske tænkning. 
Omdrejningspunktet i be-
mærkningerne er en kri-
tik af den intellektualistiske 
forståelse og evolutions-
teoretiske indramning af 
magi og religion i James G. 
 Frazers antropologiske og 
religionshistoriske hoved-
værk “Den gyldne gren”. 
Wittgensteins bemærknin-
ger og kritik behandles dels 
i sammenhæng med en re-
degørelse for de forskellige 
læsninger, bemærkninger-
ne har givet anledning til, 
dels i forbindelse med bo-
gens egne og nye tolkninger 
af optegnelserne.

P Æ D A G O G I K

Børn, ernæring og måltider – tværfaglige perspektiver

Jette Benn (red.) 
Forlaget Munksgaard, 2013, 339 sider, 320 kr.
“Børn, ernæring og måltider” sætter ernæring, mad og mål-
tider på menuen i en række kapitler, hvor børn er i fokus. 
Bogen rummer både ernæringsvidenskabelige, samfundsvi-
denskabelige og humanvidenskabelige perspektiver på tema-
et mad i relation til børn. I første del får læseren et indblik 
i viden om børn, ernæring, kostvaner og kostanbefalinger. 
I anden del belyses børns møde med mad i hjem, institutio-
ner og skoler. I tredje del sætter bogen fokus på maddannel-
se, læring og pædagogik med forslag til, hvordan temaet kan 
tænkes ind i undervisning og aktiviteter.

“Den måde, hus-
holdning, mad og 

måltider gøres på i 
hverdagen kan for 
voksne synes selv-
følgelig, men med 

barnets øjne og op-
levelse er det en ny 
uudforsket verden”.

Flere bøger på side 46
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Vi kender vejen til dit drømmejob

Vi ved, at vores medlemmer har helt unikke kompetencer, og at du bliver 
drivkraften på fremtidens arbejdsmarked. Og så sikrer vi dig selvfølgelig 
økonomisk, hvis du bliver ledig.

Er du studerende, har du mulighed for at få medlemskabet gratis. Har du 
været medlem i ét år, når du dimitterer, slipper du for karensmåneden og 
tjener dermed 14.235 kr.

Meld dig ind på ma-kasse.dk/blivmedlem
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HUMANISTER,   
 SCIENT.ER 
 OG ANDRE 
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Bankdirektørerne er ikke krisens hovedskurke

Krisens navn  
– Bekæmper regeringen den 
forkerte økonomiske krise?

Jørgen Goul Andersen 
Frydenlund Academic, 2013,  
136 sider, 199 kr.

“Problemerne var 
svære at løse, men det 
kunne se ud til, at re-
geringens behandling 

har gjort “patienten” 
endnu mere syg”.

Årsagen til den økonomi-
ske krise skal findes i Den 
Røde Bygning ved Christi-
ansborg, hvor skiftende fi-
nansministre holder til. Det 
mener professor i statskund-
skab Jørgen Goul Andersen, 
der går stik imod den po-
pulære opfattelse af, at den 
økonomiske krises bagmænd 
skal findes i bankernes chef-
kontorer. Goul Andersen 
peger i stedet i sin nye bog 
på, at krisen har ramt Dan-
mark langt hårdere end vore 
naboer, og at den økono-
miske politik har en del af 
skylden.

I løbet af kriseårene er 
Danmarks bnp faldet med 4 
%, hvor den i vores nabo-
lande Sverige, Tyskland og 
Norge er steget med 10 %. 
Det har selvsagt medvirket 
til den store arbejdsløshed. 
Grunden til, at det er gået 
så galt i Danmark, er, at re-
geringerne, og især den sid-
dende, har fokuseret på to 
forhold, nemlig konkurren-
ceevnen og underskuddet på 
statens regnskab.

Oveni har man så lagt 
meget stor vægt på at for-

øge udbuddet af arbejds-
kraft, selv om arbejdsløshe-
den er høj. “Man kan ikke 
bruge flere penge, end man 
har”, kan man høre Bjarne 
Corydon gentage igen og 
igen. Og det lyder jo uimod-
sigeligt.

Men som Goul peger på, 
betyder det, at regeringen 
har ført en så stram finans-
politik, at det offentliges 
efterspørgsel efter arbejds-
kraft er faldet, og at vi som 
forbrugere holder på pen-
gene, så den private efter-
spørgsel også er faldet. Og 
så har vi miseren.

Men har denne medicin 
til den syge så ikke været 
nødvendig? Nej, siger Goul, 
for Danmark har intet pro-
blem med konkurrenceev-
nen p.t. Ser man på vores 
eksport, har vi de sidste år 
haft det største overskud i 
Danmarks historie på vores 
betalingsbalance i forhold 
til udlandet – mere end 100 
mia. kr. om året. Et for-
hold, som ofte bliver over-
set i medierne. I de sidste ti 
år har overskuddet været så 
stort, at vi har betalt al gæld 

til udlandet tilbage, og at vi 
nu i stedet har milliarder til 
gode.

Hertil kommer, at hvis 
alle lande satser på at for-
bedre konkurrenceevnen, så 
hjælper det af gode grun-
de ikke noget, så konkur-
rerer vi blot hinanden ned, 
ligesom landene gjorde i 
30’erne. Hvis et land pri-
mært satser på at forbedre 
konkurrenceevnen, fx ved 
at satse på lave lønninger og 
lavere skatter for erhvervs-
livet, så er formålet, at det 
enkelte land skal klare sig 
bedre – men på de andre 
landes bekostning. Usolida-
risk kalder Goul Andersen 
det ikke, men mere skarp-
tungede kunne måske falde 
for fristelsen. Forbedring af 
konkurrenceevnen skaber 
ikke flere arbejdspladser i 
alt for landene tilsammen. 
Flere arbejdspladser alt i alt 
skabes ved at forøge efter-
spørgslen i de enkelte lande. 
De lande, der skal satse på 
forbedring af konkurrence-
evnen, er landene med store 
underskud på betalingsba-
lancen. Og det er jo netop 

ikke Danmark.
“På langt sigt er vi alle 

døde”, spottede den store 
økonom Keynes dem, der 
argumenterede med pro-
blemer, der måske kunne 
opstå på langt sigt. Dan-
marks finansministre ville 
nok blive ramt af denne be-
mærkning, når de argumen-
terer med, at vi på længere 
sigt får mangel på arbejds-
kraft. Gouls konklusion er, 
at der måske kommer et så-
dant problem en dag, men 
undervejs har prisen for den 
førte politik været den høje 
arbejdsløshed – uden grund, 
hvis problemet ikke opstår. 
Og det er langtfra sikkert, 
at det gør det, viser de ny-
este tal. Men det ved vi først 
på langt sigt, og så er vi jo   
måske alle døde.

Bogen er et voldsomt 
spændende bekendtskab, når 
man søger alternativer til 
det, som er god latin i den 
politiske debat. Hvem er fx 
helt skarp på, at skatten på 
arbejde i Danmark for en 
gennemsnitlig arbejder lig-
ger under gennemsnittet for 
OECD-landene?   
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Regeringen barsler med en reform af 
beskæftigelsesindsatsen. Konkrete bud 
på forbedring og effektivisering af be-
skæftigelsesindsatsen var derfor det 
højaktuelle emne for Akademikernes 
årlige beskæftigelsespolitiske konfe-
rence, der fandt sted i København 24. 
og 25. oktober.

For Akademikerne er forventningen 
til den kommende reform at få skabt 
en beskæftigelsesindsats, der er bedre 
tænkt sammen med den vækst- og er-
hvervspolitiske dagsorden.

“Målet med beskæftigelsesindsat-
sen er ganske kort at få det bedst mu-
lige afkast af samfundets investering 
i øget uddannelse. Det kræver så til 
gengæld hjælp til at skabe og synlig-
gøre nye job åbninger. Der skal tages 
højde for, at der kan være forskel på 
arbejdsmarkederne, og det akademiske 
arbejdsmarked slutter ikke ved kom-
munegrænsen”, siger formand for Aka-
demikerne Ingrid Stage. Hun henviser 

samtidig til de utallige undersøgelser, 
der viser, at højtuddannet arbejdskraft 
skaber vækst og merbeskæftigelse – 
også til andre faggrupper. 

“Udfordringen er, at udbuddet og 
efterspørgslen efter højtuddannet ar-
bejdskraft ikke altid naturligt mødes, 
fordi mange virksomheder ikke er klar 
over, hvordan ansættelse af akademike-
re kan bidrage til deres forretning. Be-
skæftigelsesindsatsen skal fremme job-
skabelsen og ikke som i dag alene være 
et udbudsorienteret system”, siger Ing-
rid Stage og understreger, at det kræ-
ver, at de personer, der skal være med 
til at finde job til de ledige, kender de 
lediges kvalifikationer og beskæftigel-
sesmuligheder og er i stand til at over-
bevise virksomhederne om, at de kan 
bruge akademisk arbejdskraft. 

Rigtig mange af nøglepersonerne i 
det kommende reformarbejde var re-
præsenteret på konferencen, heriblandt 
Carsten Koch (formand for et ekspert-

udvalg om udredning af den aktive be-
skæftigelsesindsats), beskæftigelsespo-
litiske ordførere fra SF, S, EL, V, DF 
RV, Verner Sand Kirk (direktør, AK-
Samvirke) og Michael Svarer (profes-
sor og vismand, Aarhus Universitet).

Bedre vilkår for at etablere sig som 
selvstændig står højt på Akademiker-
nes ønskeliste til det nye dagpengesy-
stem.

Læs om Akademikernes indspil til 
ekspertudvalget på www.ac.dk.   flb

KONFERENCE OM NY BESKÆFTIGELSESINDSATS

KOM TIL VIDENSFESTIVAL 2014 
STINE BOSSE / KATHRINE LILLEØR / KNUD ROMER /  
PETER ØVIG KNUDSEN / I ALT 20 FOREDRAGSHOLDERE ER 
PÅ SCENEN I DEN SORTE DIAMANT LØRDAG 25. JANUAR 2014 
KL.10.00-22.00 / PRIS: 495 KR. / PRIS FOR MEDLEMMER AF DM: 
295 KR. / PRIS FOR STUDENTERMEDLEMMER AF DM: 150 KR.
 WWW.RAESON.DK/DM

“BBesskæffftigeelsesinndd-
saatsen ssskal fremmme 

jobskabeelsen oog 
ikkke ssommm i daag aleenne 

vværre ettt udbbudsoorri-
eenteeeret ssystemm”.
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Jobløn 
baner vej 
for stress
Ledere og mellemledere er typisk på jobløn og får 
hverken afspadsering eller betaling for overarbejde. 
Alligevel knokler de løs. “Især i små og mellemstore 
virksomheder risikerer mellemledere at arbejde sig 
selv ud over kanten”, advarer konsulent i DM. 

Undersøgelsen af jobløn er sendt 

til 5.200 privatansatte DM-med-

lemmer. Over 1.000 har svaret. 

Temaet i dette Magisterblad 

handler om næsten 200 ledere og 

mellemledere. I sidste nummer 

af Magisterbladet (nr. 13/2013) 

bragte vi undersøgelsens resulta-

ter for over 800 menige DM-med-

lemmer.

Om undersøgelsen

De er ambitiøse, flittige og fulde af 
energi. De er på jobløn uden højeste 
arbejdstid og uden betaling for overar-
bejde. De er også dem, der risikerer at 
bukke under.

“Vi ser desværre rigtig mange tilfæl-
de af stress og psykisk dårligt arbejds-
miljø blandt mellemlederne i disse år. 
Især mellemledere i små og mellemsto-
re virksomheder er i risikozonen – og 
især i aldersgruppen 35 til 45 år”, oply-
ser Bjarne Rye Nielsen, der er konsu-
lent i DM.

Magisterbladet har undersøgt pri-
vatansatte DM-medlemmers holdning 
til jobløn. Tallene for ledere og mel-
lemledere er små og er snarere finger-
peg end fakta. 
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Et af fingerpegene handler om over-
arbejde. Her siger fire ud af fem DM-
ledere i undersøgelsen, at de arbejder 
over i adskillige timer om ugen. Det 
gælder både det store flertal af ledere 

på jobløn og de langt færre ledere 
på almindelige løn- og ansættelses-
vilkår. Næsten alle arbejder over. 
Jobløn skaber ikke i sig selv mere 
overarbejde, men lønformen gør 
det sværere at skrue ned for blus-
set igen, forklarer DM-konsulent 
Bjarne Rye Nielsen. 

“Forventningen til ledere i pri-
vate virksomheder er, at de er på 

jobløn, og at de lægger nogle eks-
tra timer. Det er, hvad vores medlem-
mer fortæller. Vores råd til dem er at 
lægge nogle beskyttende vilkår ind i 
kontrakten, som sikrer, at man kan 
forhandle om sin arbejdstid, når virk-
somhedens krav bliver skadelige for 
helbredet”.

Aftal et loft
Et beskyttende vilkår kan for eksem-
pel være en sætning i kontrakten om, 
at en arbejdsuge på 40 timer i gen-
nemsnit over en længere periode skal 
udløse enten afspadsering eller beta-
ling.

“Det er ikke sikkert, at man kan 
komme igennem med sit krav, men 

hvis vilkåret er aftalt i kontrakten, og 
man i øvrigt har sørget for at tælle 
sine timer, så kan man gå til sin le-
der og begynde at tale om, hvordan 
problemet skal løses. Det er sværere, 
hvis man bare sidder med en diffus 
fornemmelse af, at det hele kører for 
hårdt og for hurtigt, og at alle aftener 
forsvinder i arbejde”, siger Bjarne Rye 
Nielsen.

Han råder indtrængende til, at man 
bruger den gode stemning under an-
sættelsen til at tænke langsigtet.

“Det er okay til en samtale at spørge 
om, hvor mange timer ledelsen reg-
ner med, at der ligger i jobbet – om det 
er et 37-timers job eller et 40-timers 
job. Hvis de siger 40, og man over en 
længere periode arbejder 45 timer, har 
man noget konkret at tale om. Hvis de 
siger 45 timer, så ved man, at lønnen 
skal være en del højere end ellers”.

Taktik og spilfægteri? Desværre nej.

Knokler og knækker
I DM’s sekretariat vokser antallet af 
henvendelser fra mellemledere, der er 
ved at blive mast under den samlede 
vægt af arbejdsopgaver, familie og må-
ske også selvopfattelsen som en stærk 
person.

I store virksomheder har topledere 
og mellemledere en organisation om-
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“Vi ser desværre rigtig mange tilfælde 
af stress og psykisk dårligt arbejds-

miljø blandt mellemlederne i disse år”.
Bjarne Rye Nielsen, konsulent i DM
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kring sig. De kan uddelege-
re ansvar og opgaver og for 
eksempel få hjælp af en HR-
afdeling til personalesager.

Mellemledere i små og 
mellemstore virksomheder 
har ofte kun sig selv. I Dan-
mark er de små virksomhe-
der flest. Især unge, ambitiø-
se mellemledere, der sidder 
med familie og børn og kre-
ditforeningsgæld, knokler, 
indtil de knækker. DM-kon-
sulent Bjarne Rye Nielsen:

“Mange virksomheder har 
alvorlige problemer med at 
få forretningen til at løbe 
rundt. Mellemlederne, som 
typisk arbejder uden loft 
over arbejdstiden, tager en 
meget stor del af slæbet. Det 

gælder både unge og ældre, 
men de unge har mindre rå-
derum. De har ikke socialt 
råderum til at lægge de eks-
tra timer, for manden eller 
konen har også fuldtidsjob. 
Og de har ikke økonomisk 
råderum til at sætte hæle-
ne i over for virksomhedens 
krav, fordi de typisk har 
gæld i boligen og er bange 
for at blive fyret. Så det er 
ikke for sjov, når vi i DM 
råder til at være opmærk-
som på sin kontrakt og sin 
arbejdstid. Det er en måde 
at fremtidssikre sin egen ar-
bejdskraft på, så man kan 
blive mange år på arbejds-
markedet i god form og med 
glæde”.   

Mellemleder i 
 it-virksomhed i 
 København
Henrik er uddannet datalog og ønsker at være 
anonym. Redaktionen kender Henriks rigtige 
navn. Henrik er en erfaren mellemleder, men 
arbejder på almindelige løn- og ansættelsesvil-
kår. Han beskriver sin holdning til jobløn som 
“meget negativ”. Han har ikke selv ansat sine 
nuværende medarbejdere og har ikke haft ind-
flydelse på deres oprindelige ansættelsesvilkår.

“Nogle af mine medarbejdere er på jobløn, så 
jeg har ikke lyst til at stå frem og offentligt kri-
tisere lønformen, men den er helt sikkert ikke 
noget for mig. Jeg ville blive enormt irriteret 
over ikke at kunne afspadsere i et omfang, som 
jeg selv finder rimeligt. I dag er mine arbejds-
uger typisk på 45 timer, men jeg afvikler fleks-
tid som hele dage eller hele uger, når det passer 
ind i de øvrige planer – både mine egne og fir-
maets. På jobløn ville jeg sandsynligvis arbejde 
lige så meget over, men jeg ville ikke have en 
formaliseret ret til at få timerne igen i form 
af frihed. For mig er det vigtigt. Jeg kan se på 
mine medarbejdere, at de, der er på jobløn, ar-
bejder flere timer end de andre. Spørgsmålet 
er, om de ekstra timer bliver kompenseret i til-
strækkelig grad. Det synes jeg ikke, jeg kan se, 
at de gør. Hvis min egen leder vil have mig på 
jobløn, har jeg et problem. Jeg har en høj løn i 
forvejen, og jeg vil hellere have muligheden for 
at holde fri, når det kan lade sig gøre, end jeg 
vil have flere penge. Men jeg vil have svært ved 
at argumentere mod det i min stilling. På mit 
niveau er jobløn almindeligt. Så vidt jeg kan 
vurdere, spiller historiske faktorer også ind. 
Hos os er jobløn kommet i bølger”.

“HHvviiss mmiinn eeggeenn lleeddeerr vviill 
hhaavvee mmiigg ppåå jjoobblløønn,, hhaarr 
jjeg ett probbllem””.

I undersøgelsen beskriver vi jobløn sådan: “Jobløn betyder 

oftest, at du ikke har en højeste arbejdstid, men der findes flere 

varianter af begrebet jobløn. Du har i princippet ikke ret til at af-

spadsere eller få udbetalt overarbejde, ligesom der nogle steder 

ikke er tillæg for aften-, nat- og weekendarbejde. Selv om du i din 

kontrakt har en fastsat arbejdstid, fx 37 timer om ugen, kan du 

sagtens være ansat på jobløn”.

DET BETYDER JOBLØN

Uden 

jobløn

Med 

jobløn

4-6 timer

33 %

16 %

23 %

9 %

18 %

25 %25 %

31 %

10 %
13 %

1-3 timerJeg  

arbejder 

ikke over

7-9 timer 10 timer  

eller flere

Hvor meget arbejder du i gennemsnit over  

(ud over det i din kontrakt fastsatte antal timer)?

DE FLESTE ARBEJDER OVER
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Michael Wainø, ph.d. i mikrobiologi,  
gruppeleder på Novozymes A/S
“Jeg leder et laboratorium med ti la-
boranter og er både gruppeleder og 
faglig leder. For mig er jobløn attrak-
tivt, fordi jeg oplever den som en me-
get fleksibel ordning 
for såvel lønmodta-
ger som arbejdsgi-
ver. Jeg holder selv 
regnskab med mine 
timer og afspad-
serer, så jeg i gen-
nemsnit holder en 
næsten normal arbejdsuge. Der er in-
gen, der ser skævt til det, hvis jeg af-
spadserer efter en periode med over-
arbejde. Jeg har i et tidligere job 

oplevet de negative sider ved jobløn, 
hvor den fungerede som en skjult 
måde at løfte arbejdstiden på. Der var 
den kun til arbejdsgiverens fordel. 

Under de vilkår opstår 
der et psykisk pres på 
dig som medarbejder, 
hvor du enten lægger 
flere timer eller lærer 
at sige fra. Man siger, 
at en perfektionist er 
sin egen værste fjen-

de, og jeg arbejdede alt, alt for me-
get. Heldigvis har jeg en god kone, 
som hjalp mig med at indse, at jeg var 
ved at arbejde mig selv ud over kan-

ten. Jeg lærte at sige nej og fik skruet 
ned for arbejdstiden. Bagefter kunne 
jeg godt se, at jeg havde nogle fysiske 
reaktioner, som var symptomer på 
stress, men mens jeg var i det, var jeg 
ikke opmærksom på den sammen-
hæng. Min holdning i dag er, at job-
løn fungerer godt i gode virksomhe-
der og omvendt. I mit nuværende job 
har jeg stor indflydelse på mængden 
af arbejdsopgaver og på, hvordan de 
skal løses. Jeg har aldrig før været et 
sted, hvor der er så frie rammer og så 
høj grad af tillid. Her oplever jeg kun 
de positive sider ved jobløn i form af 
den større fleksibilitet”.

“Joblønn fuunnge--
rer goddt i ggodee 
virksommheder 
og omvvennddt”.
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“Det giver mig som leder stor frihed til selv at 
 forvalte min tid”.

“Den faktiske timeløn er ALT for lav – da man 
 arbejder ALT for mange timer”.

“Det passer mig egentlig rigtig fint at  
arbejde på den måde, hvis man blot blev  
rimelig honoreret for det”.

“Jeg synes, man skal belønnes for overarbejde”.

“Hos os har de fleste medarbejdere rimelige 
 arbejdstider, og der er ikke et incitament til at 
 arbejde usundt meget”.

“Min reelle timeløn, hvis jeg regner den ud,  
er helt til grin”.

v at

an 

ejde”.

ge
il at

.

Inden du skriver under på din nye kontrakt, så send den 

til DM. På hverdage får du svar inden for 24 timer. En god 

kontrakt kan hjælpe dig til at forhandle arbejdsbyrden, hvis 

du senere er ved at gå ned med stress.

Brug DM til at finde ud af, om din nye løn svarer til dine 

arbejdsopgaver, dit ansvar, din stilling og til det antal 

arbejdstimer, du forventes at lægge.

Hvis du siger ja til jobløn, bør du have noget til gengæld, for 

eksempel højere løn eller ekstra ferie.

Risikoen ved jobløn er, at du arbejder for meget. Forsøg 

at lægge et loft over arbejdstiden ind i kontrakten, når du 

bliver ansat eller forfremmet. Aftal for eksempel, at arbejde 

ud over 40 timer om ugen i gennemsnit over en nærmere 

defineret periode udløser enten penge eller afspadsering.

Tæl dine timer. Gør det på en nem måde. Husk at tælle 

hjemmearbejde med. Regn din timeløn ud. Gør op med dig 

selv, hvor mange timer du vil forære væk.

Hvis din arbejdstid løber løbsk over en lang periode, 

har du for mange opgaver eller for få redskaber. Vis dit 

skufferegnskab til din leder. Er han eller hun fornuftig, 

finder I en løsning. Ellers må du prøve at søge væk.

GODE RÅD OM JOBLØN

Uden 

jobløn

Med 

jobløn

Hvad er din holdning til jobløn?

HOLDNING TIL JOBLØN

Over vejende 

positiv

11 %

50 %

29 %

10 %

2 %2 %

9 %

57 %

28 %

4 %

Meget 

positiv

Hverken 

positiv eller 

negativ

Over vejende 

negativ

Meget 

 negativ
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Rikke Bergmann Johansen, cand.mag. i engelsk og 
kunsthistorie, teamleder i Siemens Wind Power A/S
“Mit job er fedt – simpelthen. Det er 
spændende og udviklende og interes-
sant, og jeg holder ikke styr på mine 
timer. Arbejde og fritid glider sam-
men, især når jeg rejser, og det gør 
jeg tit, primært i 
Europa og USA. 
Jeg er teamleder 
i en global kva-
litetsafdeling, 
hvor vi udvikler 
og gennemfører 
et træningspro-
gram for de kvalitetsinspektører, der 
tjekker vores vinger i hele verden. 
Jeg blev ansat i 2007 fra et job som 
underviser i engelsk og billedkunst 
og er siden blevet forfremmet et par 

gange. I dag er jeg leder for tre time-
lønnede medarbejdere og fire funk-
tionærer og er i færd med at ansætte 
en ekstra timelønnet og fire funktio-
nærer. Min afdeling tager sig også af 

kundekontakt, i det 
tilfælde at der sker 
skader på vinger, så 
arbejdsbyrden vari-
erer meget. Travl-
heden kommer i 
bølger. Jeg arbej-
der nok omkring 

45 timer i en typisk arbejdsuge, men 
jeg tager aldrig arbejdet med hjem. 
Det er min måde at holde lidt selvju-
stits på. Jeg besvarer måske en enkelt 
mail på telefonen, men jeg tager ikke 

computeren med hjem. Hvis jeg ar-
bejder om aftenen, sker det på kon-
toret. Når jeg er hjemme, har jeg fri. 
Jeg ved godt, at regnskabet ikke ba-
lancerer. Jeg lægger nok 12 til 14 ti-
mer om dagen, når jeg er ude, og når 
jeg kommer hjem, holder jeg må-
ske en enkelt fridag. Men det generer 
mig ikke. Jeg vil hellere have fleksi-
biliteten. Den går jo også den anden 
vej. Hvis jeg har et privat ærinde, 
skal jeg ikke spørge nogen om lov til 
at gå. Mit eneste kritikpunkt mod 
jobløn, som den fungerer for mig, 
er nok, at lønniveauet ikke er særlig 
højt i forhold til stilling og ansvar og 
reel arbejdsbyrde”.

“Arbejde og fritid 
glider sammmeen, 
især når jeg rrejserr, 
og det gøør jeegg tit”.
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Talrige eksempler kan berette om rivende udvikling og 
vækst i virksomheder, der ansætter akademikere som 
videns piloter. Hvad der dog er værd at overveje, er den ind-
sats, det kræver fra begge parter.

Det er nu godt et år siden, jeg blev ansat som videnpilot 
hos Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S i Holstebro. Le-
delsen i den mere end 125 år gamle virksomhed ville sætte 
fokus på udvikling og havde derfor behov for at få nogle nye 
og anderledes øjne på organisationen. Muligheden for det i 
et godt samarbejde så de i en ung akademiker.

Både direktør Jørn Vejgaard fra Jens Jensen Murer & En-
treprenør A/S og jeg selv er enige om, at videnspilotord-
ningen på mange måder er rigtig god. Den fungerer som 
spydspids ved at give små og mellemstore virksomheder 
økonomisk mulighed for at få den kompetence og ressource 
ind i virksomheden, som en akademiker kan bidrage med. 

Det giver også akademikerne mulighed for at komme ind 
i virksomheder, som de ellers ikke ville have overvejet. På 
den måde nedbryder man således nogle kulturelle barrierer 
mellem akademikerne og de virksomheder, der ikke har tra-
dition for at ansætte dem. 

I mit tilfælde var videnspilotordningen adgangsbilletten 
til arbejdsmarkedet direkte efter min kandidateksamen i læ-
ring og forandringsprocesser fra Aalborg Universitet. 

På baggrund af det seneste års samarbejde er min arbejds-
giver og jeg kommet frem til nogle erfaringer, som vi håber 
kan inspirere andre akademikere og virksomhedsejere til at 
få et mere effektivt udbytte af deres samarbejde.

Man kommer typisk fra to forskellige verdener. Derfor 
kan det tage noget tid at forklare både chefer og kolleger, 
hvad man kan som akademiker, og hvad ens funktion er i 

virksomheden. Men tiden er givet godt ud! Forklar det al-
lerhelst med de ord, dine nye kolleger selv bruger. Øv dig 
også i at definere, konkretisere og formidle din indsats samt 
det resultat, den giver. Det giver dig faglig tilfredsstillelse 
og viser virksomhedsejerne, hvad de får for pengene.

I bagklogskabens klare lys skulle der være sat mere fokus 
på at afklare forventninger med videnspiloten, men også 
med de andre medarbejdere, er Jørn Vejgaards vurdering. 
Tag derfor en snak om videnspilotens rolle, funktion og 
arbejdsområder. Og om, hvordan det passer ind i organi-
sationens øvrige funktioner og roller. Man skal også være 
afklaret om, hvorvidt man er klar til at lægge den tid og de 
ressourcer i det, som det rent faktisk koster at sætte gang i 
sådan et udviklingsprojekt.

For virksomheden kan det være en udfordring at vænne 
sig til denne nye type medarbejder, og for akademikeren 
at finde sin plads som den lyserøde elefant. Det indebærer 
altså en læringsproces for begge parter – en spændende, ud-
fordrende og givende proces. Men den kan også koste – hvis 
ikke blod, så i hvert fald sved og tårer.

Som virksomhedsejer vil man naturligvis være interes-
seret i at få så meget som muligt ud af sin investering i 
videns piloten, og videnspiloten vil på samme tid være inte-
resseret i at skabe synlige resultater for virksomheden. Der 
er derfor behov for en åben dialog samt gensidig nysgerrig-
hed og respekt for de forskellige fagligheder for at få succes 
med ordningen. 

Det år, man kan være ansat som videnspilot, er gået, og 
ligesom i andre tilfælde er min ansættelse hos Jens Jensen 
Murer & Entreprenør A/S fortsat efter afslutningen af vi-
denspilotforløbet.   

GODE RÅD FRA EN VIDENSPILOT

“Man kommer typisk fra to 
 forskellige verdener. Derfor kan det 
tage noget tid at forklare både che-
fer og kolleger, hvad man kan som 

akademiker, og hvad ens funktion er 
i virksomheden. Men tiden er givet 

godt ud! Forklar det allerhelst med de 
ord, dine nye kolleger selv bruger”.
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MIN PENSIONSOPSPARING  
SKAL  FREMME GRØN OMSTILLING

Når mit pensionsselskab MP Pension/Unipension har 1.239 
mio. kr. investeret i kul-, olie- og gasvirksomheder, så er jeg 
med til at opretholde verden i dyb afhængighed af kul, olie 
og gas og dermed til at fastholde en klode på klimakollisi-
onskurs. Men jeg ønsker, at min opsparing skal fremme en 
grøn omstilling baseret på CO2-neutrale teknologier, som 
kan sikre en tryg fremtid på en beboelig klode. 

Netop nu har det internationale klimanetværk 350.org 
startet kampagnen “Fossil Free”, som skal få investorer til 
at flytte opsparinger i kul, olie og gas til grønne tekno-
logier. Årsagen er, at når kul-, gas- og olievirksomheder-
ne ikke frivilligt lader sig transformere fra klimaskadelige 
virksomheder til energiselskaber, som leverer CO2-neutral 
energi, så har samfundet en moralsk pligt til at tvinge dem 
til at ændre kurs. Sådanne signaler kommer også fra Den 
Europæiske Investeringsbank og Verdensbanken, som re-
ducerer finansiering af kulkraftværker, og fra klimakom-
missær Connie Hedegaard og præsident Barack Obama. Ud 
over det amoralske i fortsat at udvinde fossile brændsler, så 
er der også stor risiko for enorme værditab, hvis man ikke 
i tide får frasolgt aktiver i fossilsektoren. Verdens politiske 
beslutningstagere har nemlig defineret to graders tempera-
turstigning som det maksimalt acceptable, og tænketanken 
Carbon Tracker, Det Internationale Energiagentur (IEA) 
og FN’s klimapanel har på den baggrund regnet sig frem 
til, at verden maksimalt kan afbrænde en tredjedel af de al-
lerede kendte fossile ressourcer, hvis målet skal nås. Det 
medfører, at mindst to tredjedele af de fossile reserver ikke 
kan brændes af, og disse “ikke-brændbare fossile ressour-
cer” mister derfor deres værdi. Men når verdens politikere 
som planlagt indgår en global klimaaftale i 2015, så vil ver-
dens regeringer lovgive med øgede CO2-skatter, hvilket vil 
sænke indtjeningen for kul-, gas- og olieindustrien drama-
tisk, særligt den mest klima- og miljøskadelige del af sekto-
ren. Det norske pensionsselskab Storebrand og den holland-
ske bank Rabobank har således allerede taget skridt til at 
afvikle investeringer i kul og tjæresand. Klimabevægelsen 
har afdækket, at Unipension investerer i 84 af verdens 200 
største selskaber inden for kul, olie og gas, og at disse inve-
steringer udgør 4 % af de samlede aktieinvesteringer. Jeg 
sparer altså op i amerikanske selskaber som ExxonMobil, 
Chevron og ConocoPhillips, i russiske LUKOIL og euro-
pæiske selskaber som BP, Shell, Total og Statoil, mens jeg 
næsten ikke sparer op i vedvarende energi. Det ønsker jeg 
ændret. Ved MP Pensions generalforsamling den 24. april 
2013 blev forslaget “Indførelse af grønt nøgletal” ikke støt-
tet af bestyrelsen, og forslaget faldt ved afstemningen med 
278 stemmer imod (78 %). Jeg støtter derfor op om initia-
tivet “AnsvarligFremtid” som på www.ansvarligfremtid.dk 
indsamler tilkendegivelser til at genfremsætte et lignende 
forslag på den kommende generalforsamling.

Thomas Meinert Larsen, lektor,  
Københavns Universitet, Institut for Idræt og Ernæring
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Af Anders Kryger
298 KR.

Af Pernille Erichsen og 
Michael Tolstrup
268 KR.
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Af Jens Henriksen
248 KR.

Af Carsten Hornstrup og 
Thomas Johansen
398 KR.
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Ny bog af 
Vibeke Hartkorn 

INTROPRIS 
348 KR.

Hvordan kommunikerer du med ledelse, medarbej-
dere og kolleger på en måde, som skaber samarbejde 
og styrke og ikke magtkampe og misforståelser?

I bogen kan du bl.a. møde ledere fra Mærsk, Novo 
Nordisk, Grundfos, IBM, TDC, DI og en række danske 
kommuner.
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P S Y K O L O G I

Positiv psykologi

Hans Henrik Knoop 
Aarhus Universitetsforlag, 
2013, 60 sider, 39,95 kr.
Aarhus Universitetsforlag 
kan nu præsentere det fag-
ligt forsvarlige mirakel-
middel til et verdensom-
spændende bedre humør 
– oktober måneds tænke-
pause om positiv psykologi. 
Der er tale om avanceret vi-
denskab med et meget stort 
potentiale for menneske-
lig udvikling, som nærmest 
tvinger os til at revurde-
re og ændre meget af det, vi 
udsætter hinanden for, hvis 
vi tager den alvorligt. Lek-
tor i psykologi Hans Henrik 
Knoop giver os anvisnin-
ger til, hvordan vi ved hjælp 
af positiv psykologi får det 
bedre med os selv og vores 
medmennesker – og skaber 
en bedre verden med færre 
dårlige nyheder.

P Æ D A G O G I K

Stjernestøv og guldkorn

Görel Hydén og Rodney 
 Martin, Lone Hansen (ovs.) og 
Inger-Lise Heinze (ovs.) 
Dansk Psykologisk Forlag, 
2013, 51 sider, 100 kr.
Hvad er en tekstgenre? Og 
hvad betyder genren for en 
teksts opbygning og sprog? 
Det er nogle af de spørgs-

mål, bogen hjælper elever 
til selv at skrive sig frem til 
svarene på. Materialet be-
står af en elevbog og en læ-
rervejledning, der er udar-
bejdet til 4.-5. klassetrin. 
Materialet leder elever-
ne gennem et struktureret 
skriveforløb, hvor de bl.a. 
forbedrer deres tekster ved 
hjælp af respons fra kam-
merater og læreren. Hvor-
dan man bliver en god for-
midler af sin egen tekst og 
præsenterer den bedst mu-
ligt, er også et fokuspunkt i 
materialet.

B I O G R A F I

Den smilende kamæleon 
– Karl Larsen. Digter, 
journalist, militarist

Jesper Düring Jørgensen 
Museum Tusculanums Forlag, 
Københavns Universitet, 2013, 
593 sider, 450 kr.
“Den smilende kamæleon” 
er en enestående skildring 
af Karl Larsens liv og værk 
set i sammenhæng med 
hans samtid. Bogen kred-

ser særligt om tre aspekter 
af Karl Larsens tilværel-
se: dels hans position i of-
fentligheden som omstridt, 
men anerkendt kulturper-
sonlighed, dels hans forbin-
delse til det tyske gesandt-
skab og hans tyskvenlige 
holdninger og dels de umå-
delige økonomiske vanske-
ligheder, der fulgte ham til 
hans dødsdag.

H I S T O R I E

Herremanden  
– Historien om en adelig 
families storhed og fald

Jesper Laursen og Eva 
 Schmidt 
Gads Forlag, 2013, 200 sider, 
299 kr.
Beretningen om Emil von 
Holstein-Rathlou og hans 
familie er historien om en 
adelsfamilies storhed og 
fald. I bogen følger vi Emil 
i opvæksten og på rejser-
ne ud i den store verden. 
Vi følger ham som yngre 
mand, der bliver gift med 
kunstnerdatteren Sofy, får 
børn og overtager stamhu-
set efter sin far og dermed 
ansvaret for slægten og dens 
besiddelser. Og vi hører om 
selskabeligheden på herre-
gården Rathlousdal i Øst-
jylland. Emil von Holstein-
Rathlou levede fra 1849 til 
1919, da adelens sidste privi-
legier faldt bort. Hans livs-

forløb spænder dermed over 
den danske adels sidste stor-
hedstid.

Eremitageslottet

Claus M. Smidt m.fl. 
Gads Forlag, 2013, 280 sider, 
349 kr.
I 2013 afsluttes en omfat-
tende restaurering af slot-
tet, og de smukke rum fø-
res tilbage til det udseende, 
de havde, da jagtslottet stod 
færdigt i 1738. Denne bog 
fortæller historien om det 
charmerende Eremitage-
slot: Om bygningens histo-
rie, om udsmykningen og 
det kongelige liv, der har 
udfoldet sig på stedet – og 
om den fascinerende re-
staureringsproces. Det var 
arkitekten Laurids de Thu-
rah, som stod for opførel-
sen af det kongelige jagtslot 
til Christian 6., og han blev 
dengang kritiseret for den 
overdådige udsmykning, 
han gav Eremitageslottet. 

A R B E J D S M I L J Ø

Arbejdslivets skyggesider

Niels Christian Mossfeldt Nickelsen (red.) 
Forlaget Klim, 2013, 256 sider, 299 kr.
Denne bog henvender sig til både ledere og medar-
bejdere. Den rummer bud på, hvordan du kan spotte 
de skyggefulde sider i organisationen, og hvordan der 
kan kastes lys over de dunkle områder og de medføl-
gende problemer løses. Samtidig viser bogen, hvordan 
du kan finde muligheder for udvikling, kreativitet og 
fornyelse netop i de mørke områder.

“Forandring og 
innovation lov-

prises på bekost-
ning af træghed og 

stilstand. Vi skal 
arbejde hen imod 

et mål, hvor målet 
er en forbedring i 

forhold til det, der 
var engang”.
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“Det føles i øjeblikket, som om man 
arbejder som hver sin lille virksomhed”
– tema om undervisernes psykiske arbejdsmiljø



Et ustruktureret limbo
DM Professionshøjskoler har denne gang valgt at lave 

et temanummer om arbejdsmiljø. 

Journalisterne har lavet deres egen spørgeskemaun-

dersøgelse, som danner baggrund for de artikler og in-

terviews, som du kan læse i bladet.

Omfanget og karakteren af problemerne med ar-

bejdsmiljø er på mange måder både overraskende og 

chokerende, og det er alarmerende, at væsentligt over 

halvdelen af underviserne ifølge DM’s undersøgelse fø-

ler sig stressede. 

Det er bemærkelsesværdigt, at organisationsforan-

dringer, dårlig ledelse og uklar eller manglende priori-

tering af opgaver regnes for at være årsag til de værste 

stressproblemer.

Professionshøjskolerne blev oprettet i 2008 for at 

løse en række problemer i undervisningssektoren, som 

hverken seminarierne eller CVU’erne havde været i 

stand til.

I de forløbne knap seks år er der gennemført omfat-

tende omstruktureringer for at få grunduddannelserne 

til at spille bedre sammen og for at få bedre sammen-

hæng mellem undervisning og professionsrettet forsk-

ning. Her har professionshøjskolerne fokuseret på at 

indfri samfundets forventninger til forandring og ny-

tænkning.

Midlerne til at opnå de mål har fra dag ét været styr-

ket ledelse og omstruktureringer.

Undersøgelsen peger på, at den afprøvede ledelses-

diskurs har sin pris, og at det er på tide at fi nde andre 

ledelsesforståelser. At grundlæggende problemer i ud-

dannelsessektoren ikke løses ved at lave et nyt ledel-

seslag eller udøve mere ledelse tænkt i en selvrefere-

rende ledelsesdiskurs, men kun ved at gå i dialog med 

underviserne om at skabe mere fokus og afgrænse ar-

bejdsopgaverne i stedet for at løbe rundt med et bud-

skab om, at alting er spændende og udfordrende, og har 

du ikke osse lyst til det?

Undersøgelsen peger på, at professionshøjskolerne 

ikke er lykkedes med at skabe et arbejdsmiljø, hvor en-

gagement og fl eksibilitet spiller sammen med tillid og 

dialog. Tværtimod beskriver svarene et scenarie, hvor 

manglende ledelseskompetencer resulterer i et ustruk-

tureret og invaliderende limbo. 

Det er godt, at Uddannelsesministeriet investerer i 

kompetenceudvikling af ledelse. Det springende punkt 

bliver blot, om kompetenceudvikling fokuserer på dia-

log ud fra en mere klassisk forståelse som viljen og ev-

nen til at ændre egne forestillinger og handlinger ud fra 

en intention om at tilgodese modpartens interesser og 

synspunkter. Om ledelsen får redskaber til at fokusere 

på at skabe et fl eksibelt, udfordrende og trygt arbejds-

miljø, der kan genskabe en tradition for kollegialt sam-

arbejde.

Om den nye ledelse er i stand til at gå i dialog med 

medarbejderne om at afgrænse og fokusere arbejds-

opgaverne, så underviserne udvikler sig sammen med 

kolleger, ledelse og studerende i et trygt og frugtbart 

miljø.

For det er vel ikke muligt at forestille sig kompeten-

ceudvikling i at afprøve grænser for andres comfort-

zone på den måde, at ledelsen skal have redskaber til at 

presse rytterne til præstationer ud over deres naturli-

ge evner. At reducere en dansk dannelsestradition til et 

dansk cykelhold vil være noget af et paradigmeskift. 

dm professionshøjskoler er 
 sektorblad for DM-medlemmer, der 
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Forårets trivselsmålinger 

på en række professionshøj-

skoler dokumenterede, at 

der var store problemer med 

det psykiske arbejdsmiljø. 

Målingerne inden sommer 

blev lavet i forbindelse med 

opsigelsen af underviser-

nes hidtidige arbejdstidsaf-

taler. Usikkerheden blandt 

underviserne var derfor stor 

omkring både arbejdstiden 

og den fremtidige opgavefor-

deling. 

En helt ny rundspørge, som 

DM Professionshøjskoler har 

lavet blandt sektorens godt 

1.400 medlemmer, viser, at 

usikkerheden kun er vokset 

siden. 

Undersøgelsen, som 36 pro-

cent af de 1.400 DM’ere har be-

svaret, er lavet i oktober på et 

tidspunkt, hvor kun en enkelt 

uddannelsesinstitution, UCC, 

har indgået en ny aftale om 

arbejdstid og opgaver, som 

både medarbejdere og ledelse 

har tiltrådt. 

Næsten 58 procent af pro-

fessionshøjskoleunderviserne 

angiver i DM’s undersøgelse, 

at de i høj grad eller nogen 

grad føler sig stressede i hver-

dagen. 53 procent anser orga-

nisationsforandringer for at 

være en af de største stress-

faktorer, mens dårlig ledel-

se og uklar eller manglende 

prioritering af opgaver regnes 

blandt de værste stressudlø-

sere for henholdsvis 46 pro-

cent og 39 procent af under-

viserne.

Hårdt slid

Aase Riis er DM’s konsulent 

med professionshøjskole-

Organisationsforandringer
og mangelfuld ledelse 
stresser underviserne
Den årelange linde strøm af 
organisationsforandringer og dårlig ledelse er 
de primære årsager til, at langt over halvdelen 
af professionshøjskolernes undervisere oplever 
at være stressede i hverdagen. Arbejdsmiljøet 
er så ringe, at det er begyndt at slide på 
kollegaskabet, viser ny undersøgelse fra DM.

Hvad anser du for at være dine største stressfaktorer? (sæt evt. fl ere krydser).

19,7 %

38,9 % 39,4 %

45,9 %

24,6 %

35,2 %

22,8 %

53,6 %

43,0 %

23,3 %

Arbejdets 

karakter

At skabe 

sammen-

hæng mellem 

arbejde og 

privatliv

Uklar/

manglende 

prioritering 

af opgaver

Dårlig 

ledelse

Mange 

afbrydelser i 

løbet 

af en dag

Egne 

kvalitets-

krav

Egne 

ambi-

tioner

Organisa-

tions-

forandringer

Nedskæringer Andet
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undervisernes arbejdsmiljø 

som sit speciale. Hun er ikke 

overrasket over, at de orga-

nisationsændringer, som på 

snart 20. år bliver væltet ned 

over medarbejderne, slider 

hårdt.

“Nye opgaver, nye chefer, 

nye kolleger med jævne mel-

lemrum. Dertil markante ud-

dannelsesrevisioner på både 

lærer- og pædagoguddannel-

serne. Og oveni for langt de 

fl estes vedkommende opsigel-

sen af en aftale, der har præ-

ciseret arbejdstid og opgaver. 

Det er nogle energislugende 

og til tider komplicerede om-

stillingsprocesser, medarbej-

derne trækkes igennem. Me-

get er strukturelt betinget, 

men lige så meget skyldes om-

stændigheder, man godt kan 

påvirke, i hvert fald på ledel-

sesniveau. Fx får personalele-

delsen slet ikke den nødven-

dige opmærksomhed. Dertil 

kommer, at de øverste ledelser 

Vil du beskrive 

dig selv som stresset i 

hverdagen?

32
,9

%
9,1% 8,5%

49,4%

  I høj grad        I nogen grad        I ringe grad        Slet ikke

 SÅDAN SVAREDE 
DE I UNDER-
SØGELSEN –OM 
LEDELSE:

“Det er ikke muligt at 

gennemskue, på hvilket 

grundlag ledelsen tilde-

ler ressourcer. Den ved 

ikke, hvad der ligger i en 

opgave, og har ikke sat 

sig ind i, hvad det kræver 

at gennemføre opgaven”.

“Tidsregistrering er 

en stressfaktor, og det 

elektroniske system er 

mangelfuldt og tungt at 

betjene”.

“Jeg stoler på min leder 

og ser ikke forskellige 

interesser. I mine øjne 

SKAL der ikke laves fag-

foreningsKAMP”.

“Det er bare så uvær-

digt, den måde vi bliver 

behandlet på – FY”.

“En manglende ar-

bejdstidsaftale betyder 

konstant usikkerhed og 

evig forhandling – energi, 

der i stedet kunne være 

brugt på mit egentlige 

arbejde”.

“Jeg har aldrig været 

udsat for rigid kontrol”.

“Min oplevelse er at 

(top-)ledelsen helt har 

dekoblet sig de medar-

bejdere, de leder”.

 SÅDAN SVAREDE DE I UNDERSØGELSEN – OM KOLLEGASKAB:

“Der bruges meget energi på at tale om forhold, der ikke er produktive rent arbejdsmæssigt”.

“Der er ikke den samme lyst til samarbejdet begrundet i manglende tid”.

“Det føles i øjeblikket, som om man arbejder som hver sin lille virksomhed”.

“Det bliver alles kamp mod alle, og de med de bedste talegaver vil få bedre vilkår end andre”.

“Kollegerne er det eneste, der gør, at man holder hovedet højt”.  

“Kolleger er begyndt at snyde med fælles opgavevaretagelse og bagtale hinanden over for 

ledelsen. Når krybben er tom …”.
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“Meget er strukturelt betin-
get, men lige så meget skyldes 
omstændigheder, man godt 
kan påvirke, i hvert fald på 
ledelsesniveau. Fx får per-
sonaleledelsen slet ikke den 
nødvendige opmærksomhed”.
Aase Riis, Arbejdsmiljøkonsulent i DM

Hvordan påvirker samarbejdet med ledelsen dit arbejdsmiljø?

7,6 %

34 %

16,8 %

31,0 %

10,6 %

Meget 

positivt

Positivt Ingen 

påvirkning

Negativt Meget 

 negativt

En manglende arbejdstidsaftale påvirker samarbejdet 

med mine kolleger negativt

39,6 %
34,9 %

15,1 %
10,4 %

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke

Hvordan påvirker samarbejdet med kollegerne dit arbejdsmiljø?

30,9 %

52,9 %

7,8 %

7,4 %

1,0 %

Meget 

positivt

Positivt Ingen 

påvirkning

Negativt Meget 

 negativt

på UC’erne oftest ikke inddra-

ger deres medarbejdere i vig-

tige beslutninger. Og endelig 

oplever mange, at de dårligt 

får en chance for at falde på 

plads i én struktur, før en ny er 

på vej. Det er meget vanske-

lige vilkår at arbejde under”, 

fastslår Aase Riis.

Også en anden tendens be-

kymrer DM’s arbejdsmiljøkon-

sulent.

“Samarbejdet, tværfaglighe-

den og det gode kollegaskab 

er altid blevet fremhævet af 

professionshøjskoleundervi-

serne som en af deres største 

kilder til arbejdsglæde og no-

get af det mest betydningsful-

de for dem i forhold til at kun-

ne levere en god undervisning. 

Men svarene i undersøgelsen 

viser, at der er kommet spræk-

ker i solidariteten. Der er ikke 

længere plads til den faglige 

udveksling, og de usikre ar-

bejdsvilkår medfører, at folk 

bliver mere koncentrerede om 

bare at passe deres egen bu-

tik”, forklarer Aase Riis.

Permanent 
 undtagelsestilstand

Lektor ved Center for Arbejds-

livsforskning på RUC, Henrik 

Lambrecht Lund, mener, at 

resultaterne i DM’s rundspør-

ge bør give anledning til dybe 

panderynker hos UC’s ledel-

ser og i undervisernes faglige 

organisation. Det generelle 

billede er skæmmet af mange 

sygemeldinger eller frygten 

for at blive det. Men det stør-

ste problem er, at kontinu-

erligt kaos i for store doser 

 SÅDAN SVAREDE DE I UNDERSØGELSEN 
– OM STRESS:

“Har efter 15 års ansættelse lært ikke at lade mig påvirke af 

kaos”.

“Har haft et stort arbejdspres de sidste tre år og er nu be-

gyndt at få deciderede stresssymptomer”.

“Der er en meget fortravlet kultur på min arbejdsplads, hvor 

det lavpraktiske fylder meget. Det er svært at fi nde rum til 

faglig/pædagogisk refl eksion”.

“Jeg har ikke været stresset, men presset. Der går meget tan-

kekraft og opmærksomhed til arbejdet, hvilket kan betyde, 

at det private liv ikke får den opmærksomhed, jeg kunne 

tænke mig”.

“Jeg har været alvorligt stressramt og er nu på fl eksjob og 

har lært at navigere i det turbulente arbejdsmiljø”.
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“Du kan ikke 
fi nde noget, 
der påvirker 
folk mere dybt 
end en svær og 
usikker ar-
bejdssituation, 
som de ikke 
kan se nogen 
ende på. Det 
rører ved noget 
helt grundlæg-
gende i os alle, 
fordi det bety-
der så meget 
for, hvordan vi 
får tilværelsen 
til at hænge 
sammen øko-
nomisk, prak-
tisk og socialt”.
Henrik Lambrecht Lund, 
lektor, Center for Arbejds-
livsforskning, RUC

sætter underviserne i en per-

manent undtagelsestilstand, 

som han kalder det.

“Du kan ikke fi nde noget, 

der påvirker folk mere dybt 

end en svær og usikker ar-

bejdssituation, som de ikke 

kan se nogen ende på. Det 

 rører ved noget helt grund-

læggende i os alle, fordi det 

betyder så meget for, hvordan 

vi får tilværelsen til at hænge 

sammen økonomisk, praktisk 

og socialt. Og selv om mang-

len på ressourcer er blevet ty-

deliggjort på de UC’er, der har 

en arbejdstidsaftale, så står 

både medarbejdere og lokale 

ledere også på de arbejdsplad-

ser uden mulighed for at for-

andre deres situation markant 

til det bedre”, pointerer ar-

bejdsmarkedsforskeren.

Også Henrik Lund har be-

mærket, at konfl ikterne mel-

lem kolleger synes at været 

taget til.

“Tidligere blev normerne 

udstukket kollektivt, og man 

planlagde i fællesskab og for-

holdt sig elastisk til tiden. 

Man kunne i en medarbejder-

gruppe tage individuelle hen-

syn til en kollega, der havde 

særlige behov i en periode. Nu 

skal den enkelte “tage sig tid” 

og forhandle om sine egne vil-

kår. Det kan føre til splid, fordi 

det ikke opleves som retfær-

digt”, forklarer han.

DM’s arbejdsmiljøekspert, 

Aase Riis, mener, at undervi-

serne på professionshøjskoler-

ne skal til at fi nde en ny måde 

at udnytte deres ledere på:

“I den gamle seminariekul-

tur var ledelsen “en fl ink fyr”, 

og samarbejdet forløb of-

test nemt, fordi cheferne selv 

havde været begejstrede lek-

torer, før de blev ledere. Det 

ligger ikke naturligt til under-

viserne at have et behov for 

ledelse, de har jo været vant 

til selv at styre begivenheder-

ne i undervisningslokalet og 

i samarbejdet med deres kol-

leger. DM’erne skal blive me-

get mere opmærksomme på at 

afstemme forventninger med 

deres leder og afklare opgaver 

og deres omfang, før de bli-

ver presset for langt ud”, siger 

Aase Riis.   

Arbejdsmiljøundersøgelsen er sendt ud til de 1.400 medlemmer af DM Professionshøjskoler. 

508 har svaret, hvilket giver en svarprocent på 36.

68 procent af dem er uddannet inden for humaniora.

77 procent arbejder som lektorer.

40 procent af besvarelserne kommer fra ansatte i aldersgruppen 50-59 år.

80 procent underviser på en grunduddannelse.

28 procent af besvarelserne kommer fra medarbejdere på arbejdspladser, der har indgået en 

arbejdstidsaftale.

38 procent arbejder uden at have en arbejdstidsaftale.

OM DM PROFESSIONS HØJSKOLERS UNDERSØGELSE
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Implementeringen af den nye lærerud-

dannelse sker, samtidig med at Lise An-

dersen Trénel og hendes kolleger i VIA UC 

står uden en lokal arbejdstidsaftale 1. 

januar. En ordentlig mundfuld, når man 

ikke kender rammerne for sit arbejde på 

den anden side af jul.

“Citronen bliver presset lidt mere hele 

tiden. Et godt eksempel er, at tiden til at 

læse og vurdere en bacheloropgave på 

35 sider nu er skåret ned til en time. Det 

er ganske enkelt for lidt tid, hvis det skal 

gøres ordentligt. Sidste år blev der skåret 

i den tid, vi har til administration, mails 

osv”, siger den 38-årige psykologuddan-

nede lektor. 

“Når der skæres i den administrative 

tid, i vejledningstiden og på sigt måske 

også i forberedelsestiden, så oplever jeg 

det som en manglende forståelse for mit 

arbejde, ja en form for disrespekt”.

Hun understreger, at hun elsker sit ar-

bejde, og at det ikke må lyde, som om hun 

klynker. Dagligt føler Lise Andersen Tré-

nel sig beriget af samværet med de stu-

derende og med kolleger, som er kloge og 

dygtige og ved en masse om andet end 

det, hun selv er uddannet i. 

“Men det er ofte svært at fi nde tid til at 

mødes og lave konkrete aftaler om under-

visning, for vi arbejder både i videnscen-

tre, på diplomuddannelsen, med efter- 

videreuddannelse og her på stedet. Der er 

svimlende meget logistik, der skal gå op. 

Jeg har personligt brugt alt mit krudt de 

dage, hvor jeg har seks sammenhængen-

de undervisningstimer. Foråret med eksa-

men er også meget presset. Vi har 100-150 

studerende til eksamen og er samtidig 

censor. Derfor tager jeg weekender i brug 

i den periode for også at passe mit andet 

arbejde”, forklarer Lise Andersen Trénel.

Arbejder i weekenden

Også uden for eksamensperioden har 

hun været nødt til at strukturere sit ar-

bejde, så hun tager søndagen til hjælp.

“Det er min chance for at kunne fordy-

be mig i fred og ro. Jeg nyder de søndage, 

men synes samtidig, det vidner om, at 

arbejdsbyrden i perioder er alt for stor, 

når jeg er nødt til at indrette mig, så jeg 

bruger en fridag. Især fordi det ikke er en 

undtagelse, men snarere reglen”, konsta-

terer VIA-lektoren.

Selvledelse er en udfordring i et kalds-

arbejde som hendes. Og når arbejdstids-

aftalen udløber, skal hendes ærekære og 

ansvarsfulde kolleger passe ekstra meget 

på ikke at blive overbelastede, mener Lise 

Andersen Trénel:

“Jeg ville ønske, at vores ledelse ville 

kæmpe for vores forberedelsestid oppe 

i hierarkiet, gøre opmærksom på vores 

arbejdes særlige karakter og udfordring 

og på,  at selvstændig og fælles kollegial 

fordybelse er hele fundamentet i god ud-

dannelse. Det stærke samarbejde og den 

tværfaglige udveksling, som traditionelt 

har holdt os undervisere dygtige, kloge 

og skarpe, lider åndenød. Og det kan gøre 

mig så vred nogle gange, at vi ikke står 

mere sammen om at værne om noget så 

vigtigt som vores gode uddannelseskva-

litet”.   

Fordybelsen er i fare
Citronen er blevet presset lige lidt ekstra flere gange, i de seks år Lise Andersen 
Trénel har arbejdet som lektor på VIA UC i Aarhus. Hun må ofte tage en rolig 
søndag derhjemme til hjælp for at nå det, hun skal. 

“Når der skæres i den 
aaddmmiinniissttrraattiivvee ttiidd,, ii vveejj-
lleeddnniinnggssttiiddeenn oogg ppåå ssiiggtt 
mååskke oggsåå ii fforbbereddell-
sestiden, så oplever jeg 
det som en mangglende 
ffoorrssttååeellssee ffoorr mmiitt aarrbbeejjddee,, 
jjaa eenn ffoorrmm ffoorr ddiissrreessppeekktt”.

Lise Andersen Trénel er lektor på VIA UC i Aarhus.
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Frank Jensen er arbejdsmiljøkonsulent 

for 55 kolleger på læreruddannelsen un-

der UC Lillebælt. Han er også selv i perio-

der ekstremt presset af et stort arbejds-

ansvar, kolossale omvæltninger og en 

uklar prioritering af opgaver og tid, som 

han selv skal prøve at hitte rede i.

“Årets start har været helt uoverskue-

lig. Jeg har selv mærket stresssymptomer 

som søvnbesvær og hukommelsesproble-

mer. Fordi jeg er arbejdsmiljørepræsen-

tant, ved jeg, at rigtig mange af mine kol-

leger døjer med lignende problemer. Og 

jeg oplever, at dårlig trivsel bliver mere 

og mere udbredt – til trods for at vi har de 

bedste intentioner”. 

Frank Jensen har arbejdet som lektor 

på UC Lillebælt i 13 år. Dette år har adskilt 

sig ved, at han og kollegerne har skullet 

implementere tre nye store forandrings-

processer på en gang. I en overgangspe-

riode har man kørt to uddannelser pa-

rallelt. Den nye uddannelse kræver, at 

medarbejderne tænker radikalt ander-

ledes. Derudover skal underviserne ind-

arbejde en ny studieaktivitetsmodel, og 

oveni skal de overgå til en ny arbejdstids-

registrering, for UC Lillebælts vedkom-

For mange Excelark og 
 sprækker i kollegaskabet

Konkurrence mellem kolleger er et nyt parameter, som underviserne må forholde 
sig til på læreruddannelsen i Odense. Og så er de 55 medarbejdere nu nødt til at 

trække et nummer for at komme i kø til at tale med deres personaleleder.

“Vi har stejlet 
meget over alle 

de regneark, som 
arbejdstidsregi-

streringen medfø-
rer. Selv skal jeg 

fx opgøre min tid 
i 25-30 forskellige 

kategorier”.

Frank Jensen er arbejdsmiljøkonsulent for 55 
 kolleger på læreruddannelsen under UC Lillebælt.
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Sådan lyder ønsket fra både formand 

og næstformand i landsklubbestyrelsen 

for DM Professionshøjskoler, som skal på 

valg til november.

Hans Beksgaard, der har været for-

mand siden 2008, genopstiller til posten. 

Han er valgt på listen for læreruddannel-

sen og andre professionsuddannelser og 

betegner sig som værende drevet af fag-

politisk engagement og visioner for DM ś 

fremtid.

“Behovet for en stærk fagforeningspro-

fi l og støtte til medlemmer og tillidsre-

præsentanter er større end nogensinde. 

Udfordringerne er mange og store, og 

derfor er det vigtigt med stor valgdel-

tagelse, så bestyrelsens mandat bliver 

så klart som overhovedet muligt”, siger 

Hans Beksgaard.

Også Helle Waagner, der har været 

næstformand i den forgangne periode, 

opfordrer varmt sine kolleger på profes-

sionshøjskolerne til at udøve deres demo-

kratiske indfl ydelse. Helle Waagner, der 

til daglig er lektor på Pædagoguddannel-

sen UC Lillebælt, er især optaget af kvali-

tet i uddannelserne, som uløseligt hæn-

ger sammen med arbejdsvilkårene for 

underviserne.

Valget afholdes, elektronisk eller per 

brev, i perioden 19. november til den 10. 

december.   

VALG TIL BESTYRELSEN
En engageret bestyrelse med den stærkest mulige repræsentation fra 
så mange professionsuddannelser som muligt.

mende på vilkår, der er ensidigt dikteret 

af ledelsen.

“Vi har stejlet meget over alle de reg-

neark, som arbejdstidsregistreringen 

 medfører. Selv skal jeg fx opgøre min tid 

i 25-30 forskellige kategorier. Når der er 

sygdom, eller når en tidsplan skrider, rej-

ser det en hel del spørgsmål. Køen er lang 

foran vores personaleleders kontor, men 

man må nærmest trække et nummer, selv 

om man står med et akut behov”, forkla-

rer Frank Jensen. 

Sprækker i solidariteten

Men tidsregistreringen er ikke kun nega-

tiv, vurderer han.

“Jeg har fået et meget bedre overblik. 

Jeg er i den grad blevet klar over, hvor 

lang en arbejdsuge jeg ofte har. Også 

for lang. Jeg har haft nogle gode samta-

ler med min leder om rammerne for mit 

arbejde, men jeg har stadig svært ved at 

gennemskue, på hvilket grundlag en res-

source til en opgave bliver tildelt”, siger 

Frank Jensen.

En ny tendens, som arbejdsmiljøre-

præsentanten med stor beklagelse har 

set snige sig ind på en ellers god arbejds-

plads, er konkurrencen mellem kolleger.

“Det er klart, at der opstår et skisma, 

når folk registrerer opgaver og arbejds-

tid. Der kan være unge nyansatte kolle-

ger, som ikke vil fremstå som besværlige 

eller være dem, der slår bremsen i, og der-

for undlader at registrere deres egentli-

ge tidsforbrug. I den anden ende kan der 

være garvede medarbejdere, som også 

kan være nervøse for at virke trætte el-

ler på tværs. Der går klart lidt sprækker i 

solidariteten, fordi vi skal tænke i faktisk 

tid. Vi bliver mindre tilbøjelige til at løfte 

i fl ok og mere optagede af at vogte på 

hinanden og passe på os selv”, vurderer 

Frank Jensen.

Der fi ndes håndtag at dreje på, hvis 

man vil gøre noget godt for arbejdsmil-

jøet i UC Lillebælt, mener arbejdsmiljøre-

præsentanten i Odense.

“Vi må have en pause fra nye struktu-

rer og organisationsforandringer og re-

former af uddannelserne. Vi har i de se-

nere år ikke nået at få tingene til at glide, 

førend vi er blevet dirigeret i en ny ret-

ning. Det går mange dygtige kolleger ned 

på”, understreger Frank Jensen.

Den lokale DM-klub har også vist sig 

som et godt redskab til at skabe åbenhed 

omkring tidsregistrering og forvaltning af 

de tildelte ressourcer.

“Vi har haft adskillige møder i klub-

regi, hvor vi har diskuteret, hvordan vi 

med størst rimelighed kan agere i det nye 

system. Åbenhed og transparens er nød-

vendigt, hvis vi skal bevare det gode sam-

menhold”.   
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I serien DET’ MIT JOB tegner vi et portræt af et DM- 

medlem, der har et job – eller måske lige har fået et  

– som han/hun gerne vil fortælle om. Hvad er et godt 

job? Og hvorfor? Hvilke planer har man med sin karrie-

re?  Hvilke muligheder er der for faglig og personlig ud-

vikling? Hvad vejer tungest i valg af job og karriere?

Måske kan det inspirere andre til at gå nye veje, 

hvad angår job og karriere, og til at reflektere over 

uprøvede muligheder.

Send en mail til magisterbladet@dm.dk med en 

kort  omtale af dig selv, din uddannelse og dit job.

Du har købt din arbejdsplads. Hvad fik 
dig på de tanker?
Min tidligere chef ville gerne plan-
lægge et generationsskifte i god tid, 
så hun nævnte muligheden allerede 
for fire-fem år siden. Dengang tænkte 
jeg, at hun måtte være vanvittig. Men 
så gik tiden, og jeg blev klar over, at 
hvis jeg ikke sprang til, ville jeg må-
ske være nødt til at finde et job i en 
virksomhed, hvor jeg skulle beskæf-
tige mig med alt muligt andet end 

sprog. Det kunne jeg slet ikke holde 
ud at tænke på, så sammen med min 
kollega, Jens Czapkowski, købte jeg så 
virksomheden.

Hvad er den største udfordring ved at eje 
et sprogfirma?
Jeg kan godt få lidt koldsved og tæn-
ke: “Hjælp, hvad har jeg rodet mig ud 
i?” Men på den anden side laver jeg 
mere eller mindre det samme, som jeg 
gjorde før. Jeg har været her i seks år, 

og Jens har været her i 12 år, så vi ved 
godt, hvad det handler om. 

Den største udfordring er at sikre, 
at vi har Danmarks bedste sprogfolk. 
Vi har cirka 30 undervisere og lige 
så mange oversættere tilknyttet abc-
SPROG, og udfordringen er at fast-
holde dem, vi har, og få endnu flere 
af de dygtigste til at arbejde for os. 
Vi har en uofficiel ambition om, at vi 
vil være det bedste sted at arbejde for 
sprogfolk, så vi sætter en masse ting i 

Cand.mag. i russisk og medindehaver af sprogfirmaet abcSPROG i Aarhus
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“Det er sjoovvt, 
at vi selv kkan 
beslutte aatt 
sætte nnoggeet 
nyt i søøenn. Vi 
kan barre ffåå 
idéen oog fføøre 
den ud i liivvet. 
Det er ffordde-
len ved att eeje 
virksommheeden  
selv”.

2000 Skilærer i Bad 

Gastein, Østrig.

2003-2005 Skosælger hos Paw 

Sko.

2005-2006 Underviser i rus-

sisk, dansk og engelsk på flere 

sprogskoler og aftenskoler.

2005-2013 Tilkaldetolk i 

russisk for Rigspolitiet og 

domstolene.

2006-2013 Enkeltmands-

virksomhed med tolke- og 

oversættelsesopgaver mellem 

russisk og dansk.

2006-2013 Underviser og Ac-

count Manager hos abcSPROG.

2013  Indehaver af abc-

SPROG i Aarhus sammen med 

kollegaen Jens Czapkowski.

KARRIERE:

1995 Student fra Grenaa 

Gymnasium.

1997-2001 Tre semestre i Rus-

land (Vladimir og Pskov). 

2003 Praktikant ved den 

danske ambassade i Moskva.

2005 FOF-kursus i regn-

skab for begyndere.

2006 Cand.mag. i russisk 

fra Aarhus Universitet.

UDDANNELSE:

værk, der skal understøtte den målsæt-
ning. Vi har blandt andet lige etableret 
et intranet for vores undervisere, abc-
Teachers, så vores tilknyttede medar-
bejdere føler, at de har kolleger, selv 
om de sjældent ses. 

Derudover er det en udfordring at få 
ordentligt styr på vores profiler ude i 
den digitale verden. Vi er nærmest lige 
kommet på Facebook, og vi skal være 
aktive på LinkedIn hele tiden. Det er 
en udfordring, og det skal have høj 
prioritet. 

Hvad er hot inden for sprog?
Den konstante bestseller er engelsk til 
forretningsfolk. På alle niveauer fra 
usikre fabriksansatte til ledere og sæl-
gere, der er rigtigt gode i forvejen. 
Men ellers er det varierende, hvad der 
er populært. I perioder har vi meget 
spansk, men lige nu er det dansk, tysk 
og kinesisk, der er stor efterspørgsel 
på. Under finanskrisen var tysk helt 
dødt, men nu er det pludselig meget 
populært igen. 

Med min egen profil i russisk er det 
også et sprog, vi vil satse på fremover. 

Vi planlægger at tilbyde et kursus i 
lynrussisk. Det skal løbe over fem gan-
ge og klæde folk på, så de kan klare sig 
med det mest nødvendige. Første gang 
lærer vi alfabetet, anden gang hvordan 
man tiltaler hinanden i forskellige si-
tuationer og så videre. Det er sjovt, at 
vi selv kan beslutte at sætte noget nyt i 
søen. Vi kan bare få idéen og føre den 
ud i livet. Det er fordelen ved at eje 
virksomheden selv. 

Hvilken karriere drømte du om, da du 
var studerende?
Jeg har altid været vild med sprog, og 
jeg er sådan en, der elsker at nørde 
med grammatik. Samtidig var jeg alle-
rede fascineret af Rusland og russisk, 
da jeg var helt ung. Da jeg blev 18, fik 
jeg frigivet en arv, og nogle af pengene 
brugte jeg på at studere i Rusland i et 
halvt år. Og da jeg kom hjem, var jeg 
ikke i tvivl om, at jeg ville fortsætte ad 
det spor på universitetet. 

Det var nok meget en ung-
domsting, men i flere år ville jeg 
frygteligt gerne have et job i udlan-
det. Jeg syntes bare, at det måtte være 
spændende ikke at bo i Danmark, så 
jeg ville gerne arbejde og bo i Rus-
land. Inden jeg blev færdig med at 
læse, havde jeg dog fået familie, og 
så blev det pludselig mindre interes-
sant at flytte hele pivtøjet til Rusland. 
Jeg ville dog stadig helst arbejde med 
russisk, så da jeg studerede, sendte 
jeg en ansøgning til abcSPROG, og 
jeg kan huske, at da jeg så skiltet her-
ude foran første gang, tænkte jeg, at 
her ville jeg bare gerne arbejde. Efter 
et år som tilknyttet freelancer blev 
jeg fastansat i 2006, og ja, nu ejer jeg 
så halvdelen. 

Hvordan ser hverdagen i abcSPROG ud 
om fem år?
Vi skal igennem en seriøs trimning af 
arbejdsprocesserne og systemerne, så 
vi er formentlig en noget mere mo-
derne arbejdsplads til den tid. For ek-
sempel skal underviserne til at indrap-
portere deres timer online i stedet for 
på papir. Vi skal også have så meget at 
lave, at vi kan fastansætte nogle af vo-
res folk, og rent fagligt skal vi være de 
bedste i engelsk, mens russisk og de 
skandinaviske sprog skal længere op på 
ranglisten.   
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Lørdag 25. januar 2014 har du igen mulighed for at netværke, blive inspi-

reret og klogere, når DM, magasinet Ræson og Den Sorte Diamant arran-

gerer Vidensfestival 2014.

Følgende har allerede accepteret at dele ud af deres viden på Videns-

festival 2014, og der kommer løbende nye til:

Programmet strækker sig fra klokken 10 til 22, og du kan som medlem af 

DM komme ind til næsten halv pris: 295 kroner for hele dagen mod 495 for 

ikke-medlemmer. Studentermedlemmer af DM får en billet i hånden for 

kun 150 kroner.

Hold dig løbende orienteret om programmet på raeson.dk/viden, hvor 

du også tilmelder dig til særpris som DM-medlem.

BLIV KLOGERE PÅ 
VIDENSFESTIVAL 2014

BETALER DU DET KORREKTE BELØB
I KONTINGENT?

Som fuldtidsansat medlem af DM betaler du 1139 kroner i kvartalet 

for at få adgang til rådgivning om løn og ansættelse, karrierevejled-

ning, kontante medlemsfordele gennem DM Procent samt Magister-

bladet og DM’s øvrige medier.

Men vidste du, at du har ret til at få nedsat dit kontingent, hvis du af 

en eller anden grund ikke er fuldtidsansat længere.

Dette gælder, hvis du fx:

Læs mere om de forskellige satser på dm.dk/kontingent

RÅDGIVNING OG PRIS FOR
STUDENTERMEDLEMMER

Der er mange muligheder for hjælp og rådgivning i DM – også for stude-

rende. Du kan fx få kigget din ansættelseskontrakt igennem af en af DM’s 

konsulenter, inden du skriver under, og du kan få sparring, inden du går 

til jobsamtale.

Bliv medlem af DM for kun 20 kroner det første halve år

Er du førsteårsstuderende, kan du blive medlem de første seks måneder 

for kun 20 kroner i alt. Derefter koster det kun 22 kroner om måneden.

Læs mere på om dine fordele som studentermedlem i DM på

dm.dk/studerende

SNART PÅ VEJ MED EN CAND.?
DM HJÆLPER DIG!

Er du ved at afslutte dit studium og på vej på arbejdsmarkedet? DM gi-

ver dig sparring og gode råd i forbindelse med din jobsøgning.

Få fx feedback på cv, ansøgninger, få kigget din kontrakt igennem, hvis 

du skulle være så dygtig at få sådan en i hånden, deltag i gratis arran-

gementer for nyuddannede eller deltag i DM’s netværk for nyuddan-

nede, NOVA.

Du kan også gå på Candportalen, hvor du blandt meget andet kan:

Derudover kan du benytte dig af DM Procent, som blandt andet giver 

dig gode tilbud på forsikringer, forlystelser, aviser og publikationer.

Læs mere

Candportalen.dk

dm.dk/dmprocent
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DM PROCENT

Kampagnetilbud:
Få rabat på Tivoli Årskort, Wild Card, 
Sølvkort, Guldkort og turpas
Køb dit årskort 2014 allerede fra 11. november 2013 og oplev jul i Tivoli 2013 

og hele 2014 for ét årskorts pris. Du kan også købe årskort med rabat 

til både venner og familie.

Kampagnetilbuddet udløber 20. december 2013.

 

Læs mere på dm.dk/dmprocent
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Du er medlem af DM, når DM har modtaget din indmeldelse. Visse 

ydelser opnår du dog først ret til efter 30 dages medlemskab. Du får 

et brev fra DM, som bekræfter indmeldelsen. Dimittender og studen-

ter opnår straks medlemsrettigheder.

Din kontingentsats og din ret til ydelser er afhængig af din med-

lemsstatus. Derfor bør du hurtigst muligt give DM’s Medlemsservice 

besked om ændringer i dit ansættelsesforhold eller selv rette dine 

oplysninger via “Min side” på www.dm.dk. Du bedes også rette op-

lysningerne, hvis du fx. er fl yttet eller har fået ny e-mail adresse. 

Har du betalt for højt medlemskontingent, kan det maksimalt tilba-

gereguleres for indeværende og forudgående kvartal for så vidt an-

går nedsat kontingent.

Kontingentet opkræves kvartalsvis, og du modtager automatisk et 

girokort fra os. Vi anbefaler, at du tilmelder dig Betalingsservice.

Pr. kvartal

Fuldtidsansatte, deltidsansatte med mere end 

18 timer pr. uge samt ph.d. stipendiat 1.139,00 kr.

Arbejdsledige og deltidsansatte med højst 18 timer pr. uge 551,00 kr.

Dimittender fuld tid - 1. halvår (halvt kontingent) 569,50 kr.

Dimittender ledige - 1. halvår (halvt kontingent) 275,50 kr.

Førsteårsstuderende (pr. kvartal de to første kvartaler) 10 kr. 

Studerende 66,00 kr.

Studerende med dobbelt medlemskab af DM og SUL.

DM overfører 50 kr. af dette kontingent til SUL. 116,00 kr.

Studerende med dobbeltmedlemskab af DM og DALF 66,00 kr.

Ansat i udlandet (på dansk kontrakt) 1.139,00 kr.

Ansat i udlandet (på udenlandsk kontrakt) 551,00 kr.

Selvstændige 1.055,00 kr.

Pensionister 225,50 kr.

Værnepligtige 225,50 kr.

Langtidsledige 114,00 kr.

Børnepasningsorlov (60% af dagpengemax) 114,00 kr.

Passive 225,50 kr.

Abonnement på Magisterbladet 225,50 kr.

Peter Bangs Vej 30

2000 Frederiksberg

Vesterbro Torv 1-3, 7. sal, 

8000 Aarhus C

Telefon 38 15 66 00

Fax 38 15 66 66

www.dm.dk

dm@dm.dk

Åbningstid: Man.-tors. kl 8.30-16, fre. kl. 10-15

Telefontid: Man.-tors. kl 10-16, fre. kl. 10-15

PENSIONSKASSEN FOR MAGISTRE 
OG PSYKOLOGER

Smakkedalen 8

2820 Gentofte

Telefon 39 15 01 02

www.mppension.dk

mp@mppension.dk

Åbningstid: Man.-tors. kl. 9-16, fre. kl. 9-15

Peter Bangs Vej 30

2000 Frederiksberg

Telefon 70 20 39 71 

www.ma-kasse.dk

Åbningstid: Man.-tirs. og tors. kl 10-15, ons. kl. 13-16, fre. kl. 10-13

Telefontid: Man.-tirs. og tors. kl 9-15, ons. kl. 13-16, fre. kl. 9-13

Regionalkontorer  

Aarhus

Vesterbro Torv 1-3, 7. sal, 

8000 Aarhus C

Telefon 70 20 39 71 

Åbningstid: Man., tirs. og tors. kl. 10-15

Odense

Slotsgade 21 B, 4. sal

5000 Odense C

Tlf. 70 20 39 71

Åbningstid: Man. kl. 10-12 og tors. kl. 13-15

Aalborg

Østerågade 19, 3. sal, 

9000 Aalborg

Telefon 70 20 39 71

Åbningstid: Man. kl. 10-12 og tors. kl. 13-15

DM – DANSK MAGISTERFORENING

MP PENSION

MA – MAGISTRENES 
ARBEJDSLØSHEDSKASSE

MEDLEMSKONTINGENT FOR 2013

WORKSHOP

KØBENHAVN

Peter Bangs Vej 30

2000 Frederiksberg.

AARHUS

Vestgaarden, Vesterbro Torv 1-3, 7., 

8000 Aarhus C.

Åbningstid: Man.-fre. kl. 9-16. 

Nøglekort udleveres i MA.

ODENSE

Slotsgade 21 B, 4.

5000 Odense.

Åbningstid: Man. kl. 9-12 

og tors. kl. 13-15.30

Nøgle udleveres mod depositum 

hos MA på samme adresse.

AAL BORG

Aktivitetshuset

Østerågade 19, 3. 9000 Aalborg.

Åbningstid: Man.-fre. kl. 8.30-15.

Du kan få nøgle, så du har adgang

hele døgnet.

I N F O R M A T I O N
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SORTERET MAGASINPOST ID-nr. 41032: Al henvendelse; DM, magisterbladet@dm.dk, Tlf: 38 15 66 00

Regnskab og økonomistyring for ikke-økonomer
Lær at udarbejde et budget, læse et regnskab og forstå de centrale 
økonomistyringsmetoder. Kurset varer to dage.
Start 12. november 2013 i København
Pris (ekskl. moms)
Medlemmer 8.000 kroner
Andre 9.600 kroner

Sociale medier
Lær at arbejde professionelt med visuelt medie materiale fra  
tryksager til web, nyhedsbreve og PR-arbejde. Du får redskaber  
og en professionel forståelse af den visuelle side, så dit produkt 
bliver professionelt, og din målgruppes opmærksomhed fastholdes. 
Kurset varer to dage.
Start 14. november 2013 i København
Pris (ekskl. moms)
Medlemmer 8.000 kroner
Andre 9.600 kroner

Fra kollega til chef
Lær at tackle din nye rolle som chef. Gennem en personlig test  
og samtale får du grundlæggende viden til at skabe et stærkere  
fundament for din lederrolle, og du får nye redskaber til at skabe  
balance i din nye rolle med gamle relationer. Kurset varer to dage.
Start 18. november 2013 i København
Pris (ekskl. moms) 
Medlemmer 10.400 kr.
Andre 12.000 kroner

Innovation – fra idé til realisering
Få viden, inspiration og værktøjer til at igangsætte og deltage  
i innovationsprocesser og få redskaber til at udvikle ideer til  
koncepter og koncepter til realiteter. Tredageskursus.
Start 18. november 2013 i Købehavn
Pris (ekskl. moms)
Medlemmer 11.300 kroner
Andre 13.300 kroner

Fundraising
Få succes med fundraising og få overblik over begreber, teknikker  
og søgemuligheder. På kurset får du værktøjer til idé- og koncept-
udvikling og lærer at formulere de helt rigtige ansøgninger.  
Kurset varer to dage og veksler mellem oplæg og cases.
Start 26. november 2013 i København
Pris (ekskl. moms)
Medlemmer 8.200 kroner
Andre 9.800 kroner

Få styr på mødet
Få redskaberne til at holde effektive og fokuserede møder. Et to-
dages kursus, hvor vi arbejder med din status som mødeleder, dine 
redskaber til forberedelse, forventningsafstemning og opfølgning.
Start 4. december 2013 i København
Pris (ekskl. moms)
Medlemmer 9.000 kroner
Andre 10.600 kroner

Tag på kursus i efteråret

Bliv endnu bedre

Find flere kurser på dmefteruddannelse.dk eller ring på telefon 38 15 66 68


