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“Lige nu oplever vi en praksislammelse på det naturvidenskabelige felt, og det 
er trist. Men det åbner samtidig op for, at vi med Naturvidenskabernes Hus 

kan få implementeret en anden forståelse af naturvidenskab”. Læs side 26-29.

Forskningsbaseret eFteruddannelse  – 
intensive sommerskolekurser

uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august

Er dEt i år 
du skal på 
sommErskolE? 

se udbuddet af kurser på Cbs sommerskole 2010 
på www.sommerskole.dk. Her kan du også 
bestille sommerskolekataloget.
Yderligere information:  e-mail sommerskole@Cbs.dk 
eller tlf. 3815 2051/4015 2051
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MBA 

BRED LEDERUDDANNELSE MED PLADS TIL 
BÅDE FAMILIE OG KARRIERE
Uddannelsen er målrettet nuværende og kommende 
ledere og styrker dine forudsætninger for at analyse-
re, lede og udvikle din organisation i et internationalt 
videns- og konkurrencesamfund. 

Med et bredt udbud af valgfag har du mulighed for 
at tone MBA’en, så den matcher dine nuværende og 
kommende udfordringer. 2-årig deltidsuddannelse 
der kan modulopdeles og gennemføres over op til 6 
år.

Studiestart i august 2010

TILMELD DIG INFORMATIONSMØDERNE PÅ
www.asb.dk/mba
www.sdu.dk/mba 

Udbydes i et samarbejde mellem:
Handelshøjskolen, Aarhus Universitet
og Syddansk Universitet

INFORMATIONSMØDER

Herning: 11. marts
Århus: 18. marts 
Kolding: 25. marts
København: 13. april
Odense: 14. april
Århus:  15. april
Slagelse: 21. April

AARHUS UNIVERSITET                                              

HANDELSHØJSKOLEN                        AU
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Verdensklassejargonen dominerer, når mini-
strene taler om deres mål for danske hospitaler 
og danske universiteter.  Lokkende toner i en 
kold og mørk tid – lige indtil man hører tallene 
for afskedigelser på hospitalerne og på univer-
siteterne.

Man burde kunne forvente, at de ansvarlige 
ministre med statsministeren i spidsen straks 
ville tage initiativer til at redde institutionernes 
økonomi og forhindre fyringerne. For afskedi-
gelse af det personale, der skal udøve sygdoms-
behandlingen, eller som skal varetage forskning 
og undervisning, er 
næppe vejen til reali-
sering af regeringens 
visioner.

Men nej, sund-
hedsministeren mel-
der hus forbi, stats-
ministeren reagerer 
på mobbeplan med 
trusler om nedlæg-
gelse af regionerne, 
og videnskabsmini-
steren henviser til en 
universitetsautono-
mi, som ikke hidtil 
er blevet respekte-
ret af regeringen. At 
hele forsknings- og undervisningsmiljøer, som 
for eksempel biologi på Københavns Universi-
tet, står midt i en decideret overlevelseskamp, 
synes ikke at anfægte ministeren.

Eller er det mon for at bortlede opmærksom-
heden fra de aktuelle kalamiteter, at han offent-
liggør planer om etablering af private universi-
teter i Danmark netop nu?

Sammenfaldet med afskedigelsesrunder ikke 
blot på universiteterne, men også på hospita-
lerne, er ganske tankevækkende. For miseren 
omkring hospitalerne burde få regeringen til at 
indse, at etablering af private institutioner i un-
fair konkurrence med de offentlige, med offent-
lig finansiering som en væsentlig del af drifts-
grundlaget, med ret til at opkræve betaling og 
med frihed til at selektere, hvilke ydelser man 
mest profitabelt kan levere, ikke er løsningen på 
de basale udfordringer, men derimod i høj grad 
medvirkende til at forværre problemerne.

Men ministeren ser nok ikke de oplagte pa-
ralleller. Han fremstiller udsigten til etablering 
af et eller flere private universiteter i et rosen-
rødt skær uden antydning af en erkendelse af 
de forudsigelige ulemper. Lad mig derfor her 
opliste blot et lille udpluk af de negative konse-
kvenser:

1. Indførelse af private universiteter vil un-
derminere skatteyderfinansieret videregående 
uddannelse. De offentlige universiteter vil pres-
se på for at få del i den yderligere finansiering 
fra studenterbetaling for at kunne levere samme 

kvalitet som de private 
universiteter. 

 2. Kvaliteten af un-
dervisning og forsk-
ning er i fare. Et pri-
vat universitet vil være 
mest interesseret i de 
umiddelbart salgbare 
uddannelser og forsk-
ningsopgaver. Det, 
viser erfaringer fra 
udlandet, vil margi-
nalisere uddannelser 
inden for de nationale 
sprog og historie. 

3. Private interesser 
vil have et økonomisk 

incitament til større lukkethed omkring nye op-
dagelser. 

4. Der vil ske en uhensigtsmæssig skæv-
vridning af forskningens fokus hen imod pri-
vate virksomheders interesser til skade for den 
grundforskning, hvor nytte- og salgsværdien 
ikke er umiddelbart oplagt, men som på længere 
sigt kan skabe grundlaget for epokegørende ny 
viden og indsigt. 

Er det virkelig så urimeligt at forvente, at 
landets politiske ledere tager ansvaret for sam-
fundets vigtigste offentlige institutioner på sig 
og ikke er så forblændet af en liberalistisk ideo-
logi, at de nægter at erkende konsekvenserne af 
en fejlslagen politik?

Hovedbestyrelsen for 

Dansk Magisterforening

Ingrid Stage (formand)

Peter Grods Hansen (næstfor-

mand), DM Offentlig

Eva Jensen, DM Offentlig

Nanna Bruun, DM Privat

Frederik Dehlholm, DM Privat

Hans Beksgaard, DM Forskning 

& Videregående Uddannelse 

Anders Hamming, DM Forsk-

ning & Videregående Uddan-

nelse

Claus Valling Pedersen, DM 

Forskning & Videregående Ud-

dannelse

Henrik Prebensen, DM Forsk-

ning & Videregående Uddan-

nelse

Leif Søndergaard, DM Forsk-

ning & Videregående Uddan-

nelse

Erik Alstrup, DM Forskning & 

Formidling

Niels K. Pedersen, DM Forsk-

ning & Formidling

Ole Kentmark, DM Honorar- og 

timelønnede, deltidsansatte og 

arbejdssøgende

Kasper Ditlevsen, DM Stude-

rende

Hans Richardt Schmidt-Nielsen, 

DM Studerende

Charlotte Palludan, Fagfor-

eningslisten

Erik Nejrup, DM Pensionist

Ministeren forblændet 
af liberalistisk ideologi

Læs også artiklen  
om Helge Sander og private  

universiteter på side 22.

“Ministeren frem-
stiller udsigten til 
etablering af et eller 
flere private univer-
siteter i et rosenrødt 
skær uden antyd-
ning af en erkendel-
se af de forudsige-
lige ulemper”.
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Ordet magister klinger gammeldags i manges ører. Dertil kom-
mer, at det også associeres med begrebet humanist. En magister 
skulle altså være en gammeldags humanist. Og Magisterbladet et 
blad for fortidens humanister.

Burde disse konstateringer ikke føre til et andet navn på både 
fagforeningen og Magisterbladet? Jo, vil nogen mene, nej, vil andre 
mene. Blandt de sidste hører dette blads redaktør. Af flere grunde.

Ordet magister er blevet, hvad man på moderne dansk kalder 
et brand. Det er andet og langt mere end en humanist fra forti-
den. Det er tværtimod slået fast som en betegnelse for et med-
lem – ungt som ældre – af fagforeningen DM, der består af såvel 
humanister som af naturvidenskabsfolk og af alle de uddannel-
sesmæssige blandingsformer, der findes i dag. Fællestræk er ikke 
først og fremmest den uddannelsesmæssige baggrund, men vi-
den, indsigt og engagement på tværs af faggrænser inden for 
væsentlige områder som uddannelse, forskning, administration, 
ledelse, kultur … for nu blot at nævne nogle. Ordet magister har 
det lidt ligesom ordet Folkevogn: En moderne Volkswagen er 
ikke længere kun for småkårsfolk.

Hvad angår påstanden om, at foreningen og dens blad er ensi-
digt humanistorienteret, vil det være svært at føre sandhedsbevis 
for den påstand i dag. Det ville måske nok have været lettere for 
10-15 år siden. Se blot på det nummer af Magisterbladet, du sid-
der med i hånden nu. Der er masser af naturvidenskab i bladet 
– også for humanister. (I øvrigt er det vel en lidt flad påstand, at 
humanister kun interesserer sig for humaniora, og naturviden-
skabsfolk kun for det, der kan slås fast med entydige beviser).

I sidste nummer af bladet tog vi hul på serien VERDEN PÅ 
FORMLER. Umiddelbart naturvidenskab, men også humanio-
ra. I dette nummer lancerer vi en ny artikelrække, nemlig FRA 
FORSKNINGENS FRONT, om banebrydende forskning, som 
ændrer verden og synet på den. Naturvidenskab, når det er mest 
spændende – også for humanister. Og sidst men ikke mindst 
skriver vi om det nye Naturvidenskabernes Hus, hvis ambition 
det netop er at nedbryde skellet mellem og fordommene om hu-
maniora og naturvidenskab. 

Der skal derfor ikke herske nogen tvivl om, at Magisterbla-
det til fulde påtager sig sit ansvar som medlemsblad for alle DM’s 
medlemmer, humanist eller ikke humanist. 

Til slut skal der gøres opmærksom på DM AKTUELT, som 
du finder bag i bladet. På denne eller disse sider, som nu er fast 
tilbagevendende, vil du få serveret de seneste fagforeningsmæs-
sige nyheder til dig som medlem af DM. En let og oversigtlig 
indgang til det overflødighedshorn af ydelser, som er til din dis-
position som DM-medlem.

af Mogens Tanggaard, redaktør
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Til daglig er Palle Hansen teamleder i 
Børne- og Familieforvaltningen i Jam-
merbugt Kommune. Siden september sid-
ste år har den 35-årige cand.mag. i sam-
fundsfag og historie også været at finde 
blandt de cirka 40 studerende, der som de 
første er startet på den nye masteruddan-
nelse i offentlig ledelse, Master of Public 
Governance, på Aalborg Universitet.

“Jeg har aldrig lagt målbevidste planer 
for min videre karriere, men jeg kan godt 
lide at være med til at udforme idéer, ud-
mønte beslutninger og få folk til at arbej-
de i samme retning. Samtidig har jeg kun 
knap to år på bagen i teamleder-jobbet, 
så det er vigtigt med ny teoretisk inspi-
ration og ikke mindst tid til at reflektere 
lidt over opgaverne i hverdagen”, forklarer 
Palle Hansen.

15 timer om ugen
I administrationen på Det Kongelige Tea-
ter midt i København gjorde chefplanlæg-
ger Tanja Rosenberg sig nogle af de samme 
tanker, da hun søgte om optagelse på den 
fleksible masteruddannelse under CBS.

 “Jeg har haft personaleansvar i halv-
andet år og vil gerne udvide mit ledelses-
felt. I hverdagen kan det være vanskeligt 
at finde tid og rum til at hæve sig lidt op 
og fundere over, hvad man gør, og hvor-
dan man i det daglige griber opgaver og 
udfordringer an. På dette tidspunkt i min 
karriere er det vigtigt for mig også at få 
tid til at se på det daglige arbejde i et mere 
overordnet strategisk perspektiv”, forkla-
rer Tanja Rosenberg. Hun er 32 år og ud-
dannet cand.mag. i æstetik og kultur.

Cand.mag. 
og master in spe
De går begge målbevidst efter at udvikle 
deres ledelsesfelt, men ønsker sig også tid 
til refleksion. To yngre magistre er med på 
første hold af studerende på den fleksible 
masteruddannelse i  offentlig ledelse.

MASTERuDDANNELSE I  
OFFENTLIG LEDELSE

Som de første tog fire hold stude-

rende i september 2009 fat på den nye 

fleksible masteruddannelse i offentlig 

ledelse. Uddannelsen kan tages over 

helt op til seks år og er udviklet som 

led i den trepartsaftale, regeringen 

indgik med arbejdsmarkedets parter, 

herunder AC, i sommeren 2007. 

75 millioner blev allokeret til at 

udvikle en skræddersyet uddannelse 

i offentlig ledelse fra bunden af. I dag 

bliver mastergraden udbudt af to 

konsortier (et Øst- og Vestkonsortium) 

bestående af fem universiteter; Aar-

hus, Aalborg og Syddansk Universitet, 

Københavns Universitet samt CBS i Kø-

benhavn. Udformningen og graden af 

fleksibilitet varierer fra uddannelses-

institution til uddannelsesinstitution, 

men overskrifterne er de samme: of-

fentlig ledelse i praksis, det personlige 

lederskab og organisationsudvikling. 

En del af studierne er valgfrie.

Offentlige arbejdsgivere kan få 

tilskud til deltagerbetalingen for 

ledere, der tager et eller flere moduler 

på masteruddannelsen. 

Cirka 200 ledere fra stat, regioner 

og kommuner blev optaget på de før-

ste hold i efteråret. Der er endnu rest-

pladser på de fag, der starter i foråret. 

Ansøgningsfrist for efterårssemestret 

2010 i begge konsortier er 1. maj. 

Du kan læse mere om masteruddan-

nelsen på konsortiernes hjemmesider: 

www.sdu.dk/masteroffentligledelse og 

www.mpg-flex.dk.

Tanja Rosenberg vurderer, at hun bru-
ger cirka 15 timer om ugen, inklusive 
undervisning, på sin uddannelse. Hun 
er ikke gået ned i arbejdstid og satser på 
hvert semester at hente 10 af de i alt 60 
ECTS-point, som uddannelsen tilsam-
men skal løbe op i, så hun er færdig om 
tre-fire år.

“Den fleksibilitet, som er indbygget i 
uddannelsesforløbet, var meget afgøren-
de for, at jeg kunne overskue at tage ud-
fordringen op oven i et krævende arbejde. 
Min arbejdsplads syntes, det var positivt, 
at jeg gerne vil udvikle mig i jobbet og 
blive dygtigere. Men det var da også rart 
at kunne sige til min chef, at 50 procent 
af uddannelsen er finansieret af en ekstern 
pulje”, siger Tanja Rosenberg. Hun henvi-
ser til de trepartsmidler, som i forbindel-
se med trepartsaftalen fra 2007 blev afsat, 
så arbejdspladserne får refunderet en del 
af udgiften for de ansatte, som går på ma-
steruddannelsen. 

I Jammerbugt Kommune satser team-
leder Palle Hansen også på at gøre sig fær-
dig med studierne i løbet af tre- fire år.

“Som offentlig leder står du med nogle 
særlige udfordringer, fx at du er del af en 
politisk organisation, og rammen ofte er 
en langstrakt proces, hvor medarbejder-
ne har stor indflydelse. Jeg satser på, at 
masteruddannelsen giver mig nogle in-
put, så jeg kan bevæge mig mere sikkert 
rundt i det landskab og har nogle redska-
ber til at håndtere de udfordringer, der 
følger med et lederjob”, forklarer Palle 
Erik Hansen”.    
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Ytringsfrihedsnævn  
igen på Folketingets dagsorden
Enhedslisten vil styrke beskyttelsen af offentligt ansattes ytringsfrihed og frem-
sætter til februar et forslag om et uafhængigt nævn. DM bakker op.

“Ud over en bedre lov-
givning er der brug for 
lokale retningslinjer og 
drøftelser på den enkelte 
arbejdsplads. Det er oplagt 
at sætte ytringsfriheden  
på den lokale dagsorden, 
når overenskomsten 
skal fornyes i 2011”.
Ingrid Stage, formand for DM

Det er forsøgt adskillige gange tidli-
gere, men nu er det måske tættere på at 
lykkes: En samlet opposition – minus 
Dansk Folkeparti – støtter nu et forslag 
fra Enhedslisten om at oprette et uafhæn-
gigt nævn til sikring af offentligt ansattes 
ytringsfrihed.

“Vi har oplevet alt for mange eksempler 
på, at offentligt ansatte i Danmark holder 
sig tilbage med kritik af forhold, der har 
forbindelse til deres arbejdsplads, simpelt-
hen af frygt for de repressalier, det kan 
medføre. Det er helt uacceptabelt, at offent-
ligt ansatte skal frygte så meget for de per-
sonlige konsekvenser, at det afholder dem 
fra at delagtiggøre en bredere offentlighed 
i deres viden om og kendskab til kritisable 
forhold. Derfor er der brug for et uafhæn-
gigt nævn, som kan yde juridisk, psykolo-
gisk og pressemæssig bistand samt eventuel 
anonym rådgivning til personer, der vil be-
nytte deres ytringsfrihed”, siger Enhedsli-
stens Line Barfod, der er forslagsstiller.

Nævnet skal opbygges efter samme mo-
del som fx pressenævnet eller Det Kri-
minalpræventive Råd. De faglige orga-
nisationer skal vælge en repræsentant til 
nævnet, som kan indkaldes, hvis et med-

lem bliver berørt af en sag. Nævnet skal 
ikke fungere som dommer, men i tilfælde, 
hvor der er tale om direkte ulovligheder, 
skal det videregive sager til en retsinstans.

“Vores nabolande Sverige og Norge er 
gået meget længere i deres beskyttelse af 
offentligt ansatte. Jeg bilder mig ikke ind, 
at vi løser problemet fuldstændigt ved at 
oprette et uafhængigt nævn, men det er 
mit håb, at vi kan berige den offentlige 
debat med flere uvildige baggrundsinfor-
mationer og samtidig yde kompetent vej-
ledning til mennesker, der måske ellers 
ville have valgt tavsheden”, understreger 
Line Barfod.

Allerede i 2007 kortlagde Magister-
bladet en række vanskelige vilkår for 
ytringsfriheden blandt DM’s medlemmer 
i såvel private som offentlige virksomhe-
der. Den omfattende spørgeskemaunder-
søgelse udpegede blandt andet selvcensu-
ren som fjende nummer et blandt statens 
ansatte. Siden har DM arbejdet mål-
rettet for at stille svage medarbej-
dere juridisk stærkere i sager 
om ytringsfrihed. Blandt 
samarbejdsparterne i 
det arbejder er orga-

GRuNDLOVENS § 77

“Enhver er berettiget til på tryk, i skrift 

og tale at offentliggøre sine tanker, dog 

under ansvar for domstolene. Censur og 

andre forebyggende forholdsregler kan 

ingensinde på ny indføres”.

nisationen Transparency International 
(TI). Her kalder formand Poul Riiskjær 
Mogensen forslaget fra Enhedslisten for 
“yderst interessant”. Dog vil TI Dan-
mark gerne gå endnu længere.

“Vi så helst, at et nyt ytringsfrihedsor-
gan kunne meddele strafferetlig immuni-
tet, fx til en whistleblower, og at det også 
dækkede det private området, men vi kan 
da kun støtte initiativet”, understreger 
Poul Riiskjær Mogensen.

DM’s formand, Ingrid Stage, hilser også 
forslaget velkommen: “Et ytringsfriheds-

nævn vil kunne støtte 
den enkelte, og som 

sådan peger det 
den rigtige 

vej”.    
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Skal læreruddannelserne i Skive og 
Nørre Nissum (VIA) være de seneste i 
rækken af udkantsseminarier, der må luk-
ke og slukke?

Nej, mener studierektor Peter Lykke-
Olesen forud for et møde den 1. februar i 
VIA University Colleges bestyrelse, der 
skal afgøre fremtiden for de to uddannel-
sessteder. Til bekymrede undervisere og 
studerende har studierektoren sagt, at han 
er fuldstændig sikker på, at uddannelserne 
bliver liggende, hvor de er. Ikke mindst på 
grund af uddannelsernes høje kvalitet.

Men han har også andre argumenter at 
hænge sin overbevisning på.

“De beskrivelser af konsekvenserne af 
en lukning, der nu ligger på bestyrelsens 
bord, mangler helt tydeligt nogle væsent-
lige elementer. Det vil fx være en meget 
stor og bekostelig affære at flytte uddan-
nelserne, og dette er ikke fuldstændig be-
lyst”, siger Peter Lykke-Olesen.

Officielt kædes den mulige lukning 
sammen med VIA’s campusstrategi, hvor 
sammenlægninger af uddannelser forven-
tes at få både økonomiske og uddannelses-
mæssige fordele. Strategien mangler dog 
at bevise sit værd, mener han.

“Jeg synes stadigvæk, at vi har til gode 
at se, hvordan de store uddannelsesmæssi-
ge gevinster skal tages hjem. Det er klart, 
at der er noget rationale i det, så man kan 
sige, at vi har en ydre campusstruktur, 
men vi har ikke nogen indre campusstruk-
tur – den mangler at blive foldet ud”.

De tabte unge
Et af de hyppigt brugte argumenter imod 
lukning af uddannelser i udkantsområder 

Skæbnetime for 
seminarier i Vestjylland
Mandag den 1. februar bliver det afgjort, om læreruddannelserne i Skive og 
Nørre Nissum skal lukke. De to seminariers studierektor tror ikke, det bliver 
aktuelt, og ser et tøbrud for den hårdt prøvede læreruddannelse. 

“Jeg synes stadigvæk, at vi har lidt til 
gode at se, hvordan de store uddannelses- 

mæssige gevinster skal tages hjem”.
Studierektor Peter Lykke-Olesen om VIA’s campusstrategi

er, at disse uddannelser formår at tiltrække 
unge, der ellers ikke ville tage en uddan-
nelse. Argumentet bliver også brugt i Ski-
ve og Nørre Nissum, hvor man endda har 
undersøgelser, der støtter synspunktet.

“Hovedparten af de unge angiver, at 
den vigtigste årsag til, at de valgte at stu-
dere i Skive eller Nørre Nissum, er, at det 
simpelthen var den uddannelse, der var 
der. Så tynder vi ud i uddannelseslandska-
bet, risikerer vi let at få nogle unge men-
nesker, der slet ikke får en uddannelse”, 
siger Peter Lykke-Olesen.

Dermed er det et åbent spørgsmål, om 
VIA’s bestyrelse overholder professions-
højskolens forpligtelse til at sikre et re-
gionalt udbud af uddannelser – hvis luk-
ningen altså vedtages. For selvom lovens 
formuleringer er uskarpe, gælder forplig-
telsen også udkantsområder.  “Hvis færre 
unge uddanner sig til lærer, fordi vi kon-
centrerer uddannelsen på færre udbuds-
steder, så kan man diskutere, om vi lever 
op til vores regionale forpligtelse”, vedgår 
Peter Lykke-Olesen. 

Vinden er vendt 
Alligevel er han positiv, når det gælder 
fremtiden for læreruddannelsen.

“I modsætning til for nogle år siden er 
jeg i dag blevet ret fortrøstningsfuld. Jeg 
synes, der er mange tegn på, at respekten 
for lærerjobbet er blevet større. Mange er 
blevet klar over, at det er en vanskelig og 
vigtig samfundsopgave, og vi hører ikke 
de negative udmeldinger fra unge, som 
vi tidligere var vant til. Efterhånden har 
mange også fundet ud af, at lærernes løn 
faktisk ikke er så dårlig”, siger Peter Lyk-

ke-Olesen.
Optimismen skyldes også selve uddan-

nelsen, hvor især to forbedringer spiller 
ind. Praktikken er formelt og reelt blevet 
omdrejningspunktet, hvilket ifølge Peter 
Lykke-Olesen har givet anledning til “den 
ene fantastiske beretning efter den anden 
fra både studerende og skoler”. Den anden 
forbedring gælder det obligatoriske sam-
arbejde mellem linjefagene og de pædago-
giske fag. Peter Lykke-Olesen: “Det har 
haft en enormt positiv effekt, at en del af 
undervisningen varetages i et samspil mel-
lem de to fag”.

Omvendt er der også det obligatoriske 
“men”. Her peger Peter Lykke-Olesen på 
graden af detailstyring i uddannelsen.

“Hvis du tager bekendtgørelsen, er 
den måske fire-fem gange så tyk som på 
de andre uddannelser. Så læreruddannel-
sen er i ekstrem grad underlagt en mangel 
på tillid til, at de professionelle rent fak-
tisk godt kan finde ud af at lave uddan-
nelse”.    
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KU-bestyrelsesmedlem:  
unødvendigt at haste besparelser igennem
Mens over 100 ansatte er blevet udpeget til fyring i en lynaktion 
på Københavns Universitet, vokser kritikken af KU’s ledelse. 

En helt nødvendig tilpasning af budget-
tet. Sådan har rektor Ralf Hemmingsen 
forsvaret de nedskæringer, der i starten af 
det nye år har ført til, at over 100 ansat-
te på Københavns Universitet (KU) står 
med en afskedigelse over hovedet.

Men fra flere sider rejses der hård kri-
tik af sparekravene, der blev vedtaget af et 
snævert flertal i KU’s bestyrelse den 10. 
december og hastet igennem straks efter 
nytår.

Tidligere vismand og medarbejdervalgt 
medlem af KU’s bestyrelse økonomipro-
fessor Niels Kærgård kritiserer KU-ledel-
sen for at være alt for hurtig på aftræk-

keren i forhold til 
besparelserne, der 

skal dække et 
underskud på 
ca. 70 mio. 

kr. eller godt en procent af KU’s samlede 
budget.

“Det er jo en håbløs strategi i en insti-
tution, der er nødt til at have langsigtet 
planlægning, at man pludselig skal spare 
og fyre, nærmest inden budgetåret over-
hovedet er kommet i gang”.

I stedet for burde ledelsen have givet de 
berørte institutter og fakulteter længere 
tid til at tilpasse sig, fx ved at de fik lov til 
at bruge 10 procent af deres opsparing, 
mener Niels Kærgård.

Han kritiserer samtidig KU-toppen 
for at have lagt “fiktive” beregninger til 
grund for beslutningen. Især ledelsens in-
sisteren på at frede KU’s 450 mio. kr. sto-
re egenkapital undrer Niels Kærgård.

“Alene det at operere med begrebet 
egenkapital på universiteter er underligt. I 
modsætning til et privat firma, hvor egen-
kapital dækker bygningsværdi, goodwill 
og human kapital og andet, har man ikke 
noget af det på universiteterne. Omvendt 

vil universiteternes egenkapital blive 
kæmpestor, når de overtager deres 
bygninger. Derfor er det også under-

ligt at lægge så meget vægt på, at egen-
kapitalen skal have en bestemt størrelse”, 

siger Niels Kærgård.

afskedigelser koster
Også eksternt bestyrelsesmed-
lem Claus Bræstrup, tidligere 

administrerende direktør for H. Lund-
beck, mener, at sparekravet blev gennem-
trumfet for hurtigt. På mødet i december 
fremlagde han alternative forslag til be-
sparelser.

“Afskedigelser koster i en vidensinsti-
tution, hvor der er behov for tryghed for 
at skabe dynamik. Det vil svække tilliden 
i universitetsbefolkningen, da det er svært 
at se, hvorfor det er nødvendigt. Jeg er 
overbevist om, at man godt kunne have 
skruet budgettet anderledes sammen, så 
afskedigelserne kunne undgås, hvis man 
virkelig ville”, har Claus Bræstrup sagt til 
Universitetsavisen.

Efterfølgende har debatten raset på 
universitetet, og medarbejderne har klan-
dret ledelsen for at have svigtet på flere 
områder. Ifølge lektor Claus Emmeche 
er rektor Ralf Hemmingsen skyld i smøl 
og dårlig økonomistyring, ligesom han 
endnu ikke har opfyldt sit løfte om at om 
mindske KU’s administration. Konse-
kvensen er, at en række faglige miljøer er 
ved at blive ødelagt. 

I et svar på KU’s interne debatsider afvi-
ser Ralf Hemmingsen beskyldningerne og 
fastholder, at fyringerne er nødvendige.

“Hvis vi ikke tilpasser nu, ville vi med 
al sandsynlighed styre mod et gigantpro-
blem næste år med underskud i 100 mil-
lioner kroners-klassen”, lyder det fra Ralf 
Hemmingsen.    

“Det er jo en håbløs strategi 
i en institution, der er nødt til at 

have langsigtet planlægning, at 
man pludselig skal spare og fyre, 

nærmest inden budgetåret  
overhovedet er kommet i gang”.

Niels Kærgård, økonomiprofessor og medarbejdervalgt medlem af KU’s bestyrelse
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Fald i forskningsindtægter og øget be-
taling til Aarhus Universitets samlede 
økonomi betyder, at Det Jordbrugsviden-
skabelige Fakultet (DJF) må nedlægge 
65 stillinger, opsige lejemål og spare på 
driftsomkostningerne. Det siger fakulte-
tets dekan, Just Jensen. Nedskæringerne 
rammer især ansatte inden for områderne 
skadedyrsforebyggelse, pesticider og hus-
dyrbiologi.

“De forskningsmidler, vi normalt har 
fået inden for pesticidområdet og skade-
dyrsområdet, er erstattet af en lang ræk-
ke afslag i slutningen af 2009”, siger Just 
Jensen.

Det gælder blandt andet ansøgninger 
om midler fra Det Strategiske Forsk-

ningsråd til et projekt om mindre og 
mere strategisk anvendelse af pestici-
der i planteproduktion. Men ifølge Just 
Jensen har DJF’s ansøgninger været for 
marginale i forhold til de forskningspro-
grammer, forskningskronerne var bun-
det op på.

“Vi har søgt alle de steder, vi kunne, 
og selvom vi aktivt har arbejdet med at 
tilpasse ansøgningerne til de temaer, der 
blev meldt ud, har vores succesrate allige-
vel været for lav. Normalt har vi held til 
at få 25-45 procent af vores ansøgninger 
igennem, men i år har vi været nede på 
10-15 procent”, siger Just Jensen.    

Au NEDLæGGER 65 STILLINGER 
Også Aarhus Universitet står over for ned-
skæringer. Millionunderskud på det Det Jord-
brugsvidenskabelige Fakultet.

Læs mere på www.nanoq.gl

Grønlands selvstyre

HVAD GØR DM?

DM’s sekretariat har et bered-

skab, der tager hånd om universi-

tetsfyringerne. Sekretariatet står 

parat til at rådgive det enkelte 

medlem, klæde tillidsrepræsen-

tanter på til deres arbejde i sam-

arbejdsudvalg og på institutter, 

ligesom der afholdes fællesmø-

der på de berørte universiteter/

fakulteter. Samtidig forsøger DM 

at skabe synlighed i medierne og 

være i dialog med politikerne på 

Christiansborg, så de er klar over 

konsekvenserne. 

Kontakt altid enten din tillids-

repræsentant eller DM, inden du 

indgår en aftale om fratrædelse 

eller ændrede ansættelsesvilkår.

Har I brug for, at DM kommer 

ud til et klubmøde, eller har du 

brug for individuel rådgivning, så 

kontakt sekretariatet på telefon 

38 15 66 00.
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Fra Forskningens Front er en nye serie i Magisterbladet om ba-

nebrydende forskning, som medlemmer af DM står bag og er in-

volveret i. Vi lægger ud med intet mindre end et forsøg, der skal 

genskabe jordens tilblivelse. Forskere fra Niels Bohr Institutet 

arbejder sammen med flere  tusinde andre forskere i Geneve i 

Schweiz for at genskabe Big Bang og for at finde partiklernes mis-

sing link, Higgs-partiklen.

I foråret bringer vi fem artikler i alle lige numre af Magisterbladet.

Svaret på 
universets gåde
En lille gruppe danske fysikere og medlemmer af DM er dybt involve-
ret i at genskabe Big Bang i verdens største partikel accelerator dybt 
under jorden i Schweiz. Projektet flytter grænserne for partikelfysik-
ken og vores forståelse af universet og os selv.
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Rejsen er ukendt. Der er meget at op-
dage, og nu skal vi finde ud af hvordan. 
Sorte huller og rejser i tid fra en dimensi-
on til en anden. Det lyder helt uvirkeligt, 
men kan snart blive ny virkelighed. 

Det er en råkold, grå decemberefter-
middag. Sneen falder let ned på et sta-
dig grønt landskab lidt uden for Geneve i 
Schweiz. Der er helt stille. Lige her er na-
turens love for alvor i spil. Ikke over, men 
under jorden. Klos op ad Alperne stræk-
ker verdens førende laboratorium i parti-
kelfysik, CERN, sig fra Schweiz og ind i 
Frankrig. Her foretages partikelkollisio-
ner dybt under jorden, som allerede nu 
sætter helt nye standarder inden for fysik-
ken. Målet: at genskabe Big Bang og sætte 
helt nye standarder for partikelfysikken. 

CERN er med sit ikke ringe sikker-
hedsopbud som en stor afspærret landsby 
for de udvalgte – verdens førende fysikere. 

For at komme ind og rundt på det store 
område har man brug for et særligt ad-
gangspas og en bil. 

Vi kører forbi sikkerhedsvagten, kryd-
ser den nedlagte grænsekontrolpost på 
CERN ved grænsen til Frankrig, svinger 
igennem de mange gader i den idylliske 
landsby St. Genis Pouilly og kører igen-
nem en lille lund af træer. Bag sikker-
hedshegn og overvågningskameraer lige 
ved foden af de franske Alper ligger nogle 
store fabrikshaller og lagerbygninger. Vi 
er ankommet til ALICE og hovedsædet 
for et af de fire eksperimenter på CERN, 
som registrerer og analyserer partikelkol-
lisioner i en partikelaccelerator dybt under 
jorden. 

1.000.000.000.000 elektronvolt
På eksperimentet ALICE er en lille 
håndfuld danske fysikere og medlem-

mer af DM med til at styre slagets gang. 
I hovedbygningen står en række tom-
me champagneflasker linet op tæt ved 
indgangs porten. Det er eneste tilbage-
værende bevis på, at forskerne den 23. 
november sidste år fejrede, at man nu 
kunne sende simultane stråler med par-
tikler rundt i hver sin retning i den 27 
kilometer lange partikelaccelerator Large 
Hadron Collider (LHC) 100 meter under 
jorden. Det førte til 284 kollisioner og til 
den egentlige første måling. 

Hver dag og nat flytter grænserne sig 
på CERN for, hvad man er i stand til, og 
det er nødvendigt for at få styr på den 
lille sidste del af en lang verdenshistorie, 
fortæller Jens Jørgen Gaardhøje, som er 
fysiker og professor på Niels Bohr Insti-
tutet (NBI) og gruppeleder på ALICE, 
mens han leder os fra bilen igennem fa-
brikshallen.

“Vi har egentlig ganske godt styr på 14 
milliarders års tidsregning. Vi mangler 
blot den første 1 milliardtedel. Fysikken 
er egentlig ganske enkel, universel og me-
get simplere end vores hjerne. Vi mangler 
blot de sidste brikker i fysikkens standard-
model. Men vi ved også, at der er fysik 
ud over standardmodellen, og den er nok 
endnu mere spændende”, siger Jens Jørgen 
Gaardhøje. 

Flere af forskerne har mørke rande un-
der øjnene fra en ny lang nat mellem søn-
dag og mandag. Der blev der med energien 
2,4 teraelektronvolt – 1.000.000.000.000 
elektronvolt – nemlig sat ny verdensrekord. 
På fire timer blev der målt omkring 42.000 
partikelkollisioner.

“I hver kollision på partikelniveau 
er der ikke mere energi, end når en 

myg rammer dig på kinden”.
Jens Jørgen Gaardhøje

Lidt uden for Geneve i Schweiz ligger verdens førende labora-

torium for partikelfysik, CERN. Her er internationale fysikere 

og forskere i fuld gang med at udføre partikelkollisioner i en 

27 kilometer lang partikelaccelerator Large Hadron Collider 

(LHC) dybt under jorden. Acceleratoren er verdens længste og 

kraftigste og strækker sig rundt i landskabet fra Schweiz og 

ind i Frankrig ved foden af Alperne. Forsøget skal genskabe 

Big Bang, som det fandt sted for knap 14 milliarder år siden. 

En række centrale forskere i dette arbejde er danske og med-

lemmer af DM. Magisterbladet er taget til CERN for at følge 

deres arbejde på prestigeprojektet om at sætte nye standar-

der for partikelfysikken, der også har sat spekulationer i gang 

om, at projektet vil føre til jordens undergang.

CERN

Simuleret foto af to blykerner lige efter sammenstødet.

Svaret på 
universets gåde
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Fire eksperimenter
På LHC findes fire eksperimenter med 
hvert deres fokusområde. ATLAS og 
CMS vil i særlig grad fokusere på kolli-
sioner mellem protoner og går hovedsage-
ligt efter at finde Higgs-partikler og su-
persymmetriske partikler. På ALICE går 
man efter kollisioner mellem tunge bly-
kerner, mens LHC vil analysere på forhol-
det mellem stof og antistof. 

På LHC’s bane sender forskerne proto-
ner af sted i hver deres retning for at skabe 
et sammenstød. Ifølge Einsteins relativi-
tetsteori (E= mc²) er energi det samme som 
masse ganget med lysets hastighed i anden. 
Har man energi nok, kan man derfor lave 
masse. Det betyder, at hver gang to proto-
ner eller større atomkerner støder sammen, 
er der så meget energi til stede, at man kan 
producere en masse nye partikler i form 
af partikler og deres antipartikler, som 
strømmer ud i forskellige retninger.

“Vi ved i dag stadig intet om, hvorfor 
partiklerne har en given masse. I fysikken 
har man standardmodellen, som beskriver 
menageriet af partikler. Med den kan man 
beregne egenskaberne med uhørt god 
præcision. Men standardmodellen anta-

ger, at partiklerne har den masse, man har 
målt dem til. Det er her Higgs-partiklen 
kommer ind i billedet”, siger Jens Jørgen 
 Gaardhøje. 

Den er en påstået partikel, som kobler 
sig til alle andre partikler på en bestemt 
måde. Derved bestemmer vekselvirknin-
gen mellem Higgs-partiklen og alle de an-
dre partikler de enkelte partiklers masse. 
En Higgs-partikel 
er meget tung og 
lever i et ekstremt 
kort tidsrum. Der-
for har man endnu 
aldrig set den. 

Producerer man 
energi nok, kan 
man måske lave 
tilpas mange af de 
partikler og stu-
dere forekomsten 
af den, hvis man 
har den rigtige detektor, påpeger Jens Jør-
gen  Gaardhøje og skitserer det overord-
nede tema for eksperimenterne med LHC 
på CERN:

“Det er at lave nogle nye partikler, som 
Higgs-partiklen, som vi ikke har set før. 

De partikler er meget vigtige, fordi de 
kan løse en bred klasse af problemer i fy-
sikken, som vi i dag ikke forstår”. 

Chancen for revolution
ALICE-detektoren er 25 meter lang og 15 
meter høj og vejer omkring 10.000 ton. 
Den er især bygget til at studere egenska-
berne af stof, der består af fundamentale 

partikler, kvar-
ker og gluoko-
ner, det såkaldte 
kvark-gluon-
plasma.

Under jorden 
skydes proto-
nerne ud begge 
veje gennem 
LHC’ens 27 ki-
lometer og mere 
end 1.500 styk 
dipolmagneter 

og kvadropolmagneter. Partiklerne tager 
turen 10.000 gange i sekundet. Magnet-
felterne i rørene er afgørende for at holde 
partiklerne i cirkulære baner i LHC. Ved 
kollisionerne skal detektorerne kunne spo-
re alle de mange nye producerede partik-

“Vi skal ikke finde 
Higgs-partiklen her 
og nu, men optimere 
systemet. Det andet 
kommer senere”. 
Børge Svane Nielsen
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ler og derved fortælle fysikerne noget om, 
hvordan den oprindelige “partikelsuppe” 
så ud for knap 14 milliarder år siden. 

Klokken lidt i et denne nat sættes for-
søgene efter korrektion i systemerne da-
gen igennem i gang igen. Energien på 
strålerne i LHC er med 0,9 teraelektron-
volt lavere end tidligere, men der sendes 
nu 16 x 16 bundter af partikler af sted. 
Det er mere end nogensinde før. Der er 
fyldt med forskere ved alle computersta-
tionerne og i kontrolrummet på ALICE. 
På en stor skærm i kontrolrummet vi-
ses en computeranimering af detekto-
ren, og snart ser man levende animatio-
ner af partikelspor, der spreder sig ud fra 
kollisionspunkter og igennem den store 
ALICE. Tælleren viser omkring 50 kol-
lisioner i sekundet. Det er mere end no-
gensinde før, og dermed endnu en rekord 
på CERN. Det er dog stadig milevidt fra 
de 40 millioner sammenstød i sekundet, 

som er forventningen, når LHC kører på 
fuld styrke i 2011. 

“Hvor mange partikelspor vi ser og 
hvilke, afhænger af fysikken i kollisio-
nerne. Chancen for at finde noget revo-
lutionerende er der nu, men den er langt 
mindre, end når energien og antallet af 
kollisioner øges”, siger Børge Svane Niel-
sen, som også er fysiker på NBI, og som 
blandt andet har stået bag lasersystemet 
til Time Projection Chamber-detektoren 
(TPC). Den er med sine fem meter i dia-
meter den største af sin art i verden og 
skal med omkring 20 andre detektorer på 
ALICE lave et slags partikel-ID-kort af 
kollisionerne. 

Jorden forsvinder ikke
Selv om resultaterne vælter ind, er LHC 
stadig i opstartsfasen. Derfor sidder der 
fysikere rundt omkring i kontrolrummet 
ved alle computere og overvåger hver 

eneste mindre detektor på ALICE for at 
rette eventuelle fejl. På dette tidspunkt er 
det ph.d.-studerende Hans Hjersing Dals-
gaard, som under kollisionerne også hol-
der øje med, at temperaturen på TPC’en 
ikke bliver for høj 
via et elektro-
nisk panel. 

“Bliver 
den for 
varm, skal 
vi med det 
samme 
slukke for 
systemet. 
Den aktive 
del af 

Et kig ned i hulen 60 meter under jorden, hvor den enorme magnetiske detektor 
ALICE er placeret. Her arbejder mere end 1000 forskere med at måle og analy-
sere partikelkollisioner, blandt dem danske fysikere fra Niels Bohr Institutet.

CERN

Conseil Européen pour la Recher-

che Nucléaire er et europæisk 

center og verdens førende labo-

ratorium for partikelfysik. Det er 

grundlagt i 1954 og ligger dels i 

Schweiz, dels i Frankrig.

STANDARDMODELLEN I FYSIK

Standardmodellen i fysik beskri-

ver fundamentale partikler, vi 

kender, og hvordan de veksel-

virker. Vi kender til fire kræfter: 

tyngdekraften, elektromagne-

tismen, stærke kræfter og svage 

kræfter. Det er fysikkens drøm at 

kunne beskrive dem under et.

TERAELEKTRONVOLT

Teraelektronvolt svarer til en 

million million (1.000.000.000.000) 

elektronvolt. Det er måleenheden 

for den energi, som partiklerne 

skydes rundt i LHC med.

“Vi har egentlig  
ganske godt styr på 
14 milliarders års 
tidsregning. Vi mang-
ler blot den første 
1 milliardtedel”. 
Jens Jørgen Gaardhøje

At lave nye partikler som Higgs-partiklen er det store mål på CERN lige nu. Disse nye og uopdagede par-
tikler er meget vigtige, fordi de kan løse en bred klasse af problemer i fysikken, som vi i dag ikke forstår, 
siger professor og gruppeleder på eksperimentet ALICE, Jens Jørgen Gaardhøje. Foto: Magisterbladet
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detektoren sidder så langt inde i ALICE, 
at går der noget galt, vil det kræve en et-
årsoperation, før vi kan starte igen”, si-
ger han. Blot en time senere, klokken to, 
er der shut down. Forsøget må stoppes på 
grund af et trykproblem ved point 7 på 
LHC. Netop tryk, men også nedkøling 
af systemet, er de mest regelmæssige ned-
brudsgrunde på LHC. Derfor kører for-
søgene endnu ikke i døgndrift.

“Lige nu gælder det om at finde de 
eventuelle data og rette årsagerne til de 
fejl, som stadig opstår. Vi skal ikke finde 

Higgs-partiklen her og nu, men optimere 
systemet. Det andet kommer senere”, siger 
Børge Svane Nielsen.

Når LHC kører på fuld styrke, bliver 
det med knap 15 teraelektronvolt. Det er 
faktor ti over, hvad der er muligt i dag. 
Det er nødvendigt for at kunne produce-
re partikler, som ikke er set før. Men de 
store hastigheder på LHC har også star-
tet spekulationer som, at kollisionerne vil 
skabe sorte huller, og at der vil opstå en 
vakuumbombe, som vil få jorden til at for-
svinde. Det afviser Jens Jørgen Gaardhøje. 

“Universet er her endnu, og i rum-
met sker der kollisioner med meget højere 
energi, end LHC kan skabe. Derfor er det 
ret håndfast, at dette ikke vil ske. Det er 
legitimt at stille sådanne spørgsmål, når 
vi kaster os ud i noget nyt som på CERN. 
Men i hver kollision på partikelniveau 
er der ikke mere energi, end når en myg 
rammer dig på kinden. Den enkelte kol-
lision har derfor meget lidt energi og vil 
ikke være risikabel”.    

ALICE er 25 meter lang og 15 meter høj og vejer 10.000 ton. ALICE 
skal måle kollisioner mellem blykerner.
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ATHENEUM International Boghandel

Livets 
dilemmaer

Jacobsen, Bo

En invitation til at udforske menneske-
livets dilemmaer og udfordringer. Hvert 
kapitel omhandler et af livets afgørende 
dilemmaer, giver begreber til at beskrive 
det, teorier til at forstå det og eksempler 
til at illustrere, hvad dilemmaet handler 
om, og hvordan vi kan møde denne 
specifikke udfordring i vores eget liv - 
eller i vore klienters eller patienters liv.

275,- kr

HUSK: 
Som medlem af Dansk Magisterforening 

får du 10% rabat på alle bøger i Atheneum 
ved forevisning af medlemskort

The 
Children’s 
Book

Byatt, A.S.

Famous author Olive Wellwood writes a 
special private book, bound in different 
colours, for each of her children. In their 
rambling house near Romney Marsh they 
play in a story-book world - but their 
lives, and those of their rich cousins and 
their friends, the son and daughter of a 
curator at the new Victoria and Albert 
Museum, are already inscribed with mys-
tery. Each family carries its own secrets.

“Byatt is at her brilliant best” - The 
Independent

108,- kr

Let the 
Great 
World Spin

McCann, Colum

Set against a time of sweeping political 
and social change, from the backlash 
against the Vietnam War and the 
lingering spectre of the oil crisis to the 
beginnings of the Internet - a time that 
hauntingly mirrors the present time - 
disparate lives will collide in the shadow 
of one reckless and beautiful act, and be 
transformed for ever.

“One of the greatest-ever novels about 
New York”  – Dave Eggers

82,- kr

Invisible

Auster, Paul

Sinuously constructed in four interlock-
ing parts, “Invisible” opens in New York 
City in the spring of 1967 when Adam 
Walker, an aspiring poet and student 
meets the enigmatic Frenchman Rudolf 
Born, and his silent and seductive girl-
friend Margot. Before long, Walker finds 
himself caught in a perverse triangle that 
leads to a sudden, shocking act of vio-
lence that will alter the course of his life.

NU 149,- kr (hardback)

Min fjerne 
barndomsby

Taniguchi, Jiro

’Min fjerne barndomsby’ er historien om 
den noget fordrukne familiefar Hiroshi, 
der en dag kommer til at tage det fork-
erte tog. Men det er ikke kun destina-
tionen, den er helt gal med. 
Hiroshi ender ikke bare i sin barndomsby, 
men i sin barndom. Atter 14 år gammel 
får Hiroshi muligheden for at genoplive 
sine unge år. Dog stadig med en japansk 
slipsemands typiske svaghed for whisky!

Pris: 299,50 kr

Coco

Adrià, Ferran, 
René Redzepi et al

“Be warned: Phaidon Press’s new book 
Coco will suck you in.(..).thanks to that 
massive quantity of information — narra-
tive, visual, and technical — this is a
book that you can dip into, flop open to 
a random page, or read backwards. It’s a 
riot..” – Eat Me Daily

349,- kr

 Atheneum Boghandel - Nørregade 6 - 1165 København K - tlf. 33 12 69 70 - salg@atheneum.dk     atheneum.dk
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P Æ d a G O G i k

Ikt og læring – reflekteret 
praksis

Ulla Konnerup, Marianne Riis, 
Søren Skøtt Andreassen, Lone 
Dirckinck-Holmfeld (red.)
Aalborg Universitetsforlag, 
2009, 140 sider, 198 kr.
I denne antologi fremlægger, 
diskuterer og reflekterer 13 
forfattere over vidt forskellige 
cases, som dog alle har koblin-
gen af IKT og læring til fælles. 
Forfatternes meget forskellige 
inspirationskilder og forskel-
lige brug af IKT viser bredden 
inden for dette spændende felt, 
som er i konstant udvikling.

a r b e J d s M i l J Ø

Atmosfære på møder

Claus Balle, Asta Fink, Steen 
Hildebrandt og Gertrud Petersen
BAR Finans/Off. kontor og 
adm., 2009, 72 sider, 70 kr.
Begrebet atmosfære illustrerer 
alt det, der sker mellem menne-
sker, når de mødes. Bogen giver 
dig redskaberne til at ruske jer 
ud af jeres vante rutiner og få 
taget fat på det, der er væsent-

ligt og virkelig på spil på jeres 
møder. Det giver både mere 
nærvær på jeres møder, bedre 
ejerskab over beslutningerne og 
større tilfredshed i dagligdagen.

k u l t u r H i s t O r i e

I serien “Den gamle Bys Lom-
mebibliotek”:

Ting og sager fra H.C. Ander-
sens eventyr

Jens Ingvordsen
Den Gamle By, 2009, 75 sider, 
42 kr.
Den Gamle By ligner i hoved-
træk en by fra H.C. Ander-
sens tid. Når man læser hans 
eventyr, støder man på ting og 
begreber, som ikke længere er 
en del af vores hverdag, og som 
vi måske slet ikke ved, hvad er. 
Det søger denne lille bog at 
råde bod på.

Dåbstøj

Tove Engelhardt Mathiassen
Den Gamle By, 2009, 75 sider, 
42 kr.
Den Gamle Bys tekstilsamling 
rummer en værdifuld sam-
ling af kristentøjer og et stort 
antal dåbskjoler. I bogen vises 
en række af de fineste og mest 
tidstypiske eksempler på dåbs-
tøj fra 1700-tallet frem til i dag.

Ventetøj

Tove Engelhardt Mathiassen
Den Gamle By, 2009, 63 sider, 
42 kr.
Med denne lille publikation 
ønsker Den Gamle By at vise 

udpluk af samlingen af vente-
tøj og samtidig fortælle histo-
rien om ventetøjets udvikling, 
der også afspejler holdningen 
til at blive og være gravid.

Bryllupstøj

Tove Engelhardt Mathiassen
Den Gamle By, 2009, 75 sider, 
42 kr.
Den Gamle By har gennem 
årene opbygget en betydelig 
samling af bryllupstøj. Denne 
bog sætter fokus på området 
og opridser nogle centrale lin-
jer i modens udvikling gennem 
de seneste 250 år.

M i l J Ø

Naturen og klimaændrin-
gerne i Nordøstgrønland

Mads C. Forchhammer, Hans 
Meltofte og Morten Rasch (red.)
Aarhus Universitetsforlag, 2009, 
128 sider, 148 kr.
Arktis. Et benhårdt og iskoldt 
miljø, hvor dyr og planter gen-
nem årtusinder har tilpas-
set sig ekstreme forhold. Men 
Arktis er også et sårbart miljø, 
der i de seneste årtier har un-
dergået store forandringer. I 
denne bog fortæller 22 danske 
forskere om mere end 14 års 

minutiøs overvågning af det 
højarktiske økosystem i Nord-
østgrønland.

H i s t O r i e

DENGANG – Historier fra 
Skanderborg-området

Helle Reinholdt
Skanderborg Museum, 2009, 
151 sider, 249,95 kr. Forhandles 
på Skanderborg Museum og hos 
Bog & Idé, Skanderborg
Bogen består af 25 histori-
er, der tidsmæssigt spænder 
over godt to tusinde år. Her 
er tale om 25 nedslagspunk-
ter i Skanderborg-områdets 
historie med temaer om børn, 
kvinder og mænd. Det centrale 
er beskrivelserne af de enkelte 
personers levede liv, på landet, 
i klostrene, i byen og på slottet 
(Skanderborg Slot). 

s k Ø N l i t t e r a t u r

Stigninger og fald

Josefine Klougart
Rosinante & Co, 2010, 172 sider, 249,95 kr.
“Stigninger og fald” er en skildring af 
en barndom på Mols i 1980’erne. En ly-
risk bevægelse gennem de landskaber, 
der både er naturens og sindets. Et por-
træt af en familie, af en hjemstavn og af 
mødet med sproget. Barndommens ste-
der og barndommens ord. Alt det, der 
former et menneske.

“Jeg stikker mine hæn-
der i lommerne, der er 

fulde af rugbrødskrum-
mer; altid fulde af rug-

brødskrummer og af 
græsfrø, enkelte strå fra 

en høballe, en halmstrik 
viklet til en kugle”.



En ny bestyrelse for MP Pension har konstitueret 

sig med to gymnasielærere i toppen.

Ny formand er Sigrid Jørgensen, der også er 

medlem af bestyrelsen i Gymnasieskolernes Læ-

rerforening. Ny næstformand er Henning Søren-

sen. Begge er uddannet cand.mag., og begge ar-

bejder som lektor i Storkøbenhavn.

Konstitueringen følger efter et dramatisk 

valg i efteråret, hvor pensionskassens medlem-

mer stemte fem nye ansigter ind i bestyrelsen. 

Valgets topscorer blev Lars Kalsen med næsten 

3.000 stemmer. Lars Kalsen bliver menigt medlem 

i MP’s nye bestyrelse.

ifølge nye tal fra aC var 4,1 pct. magistre 

ledige i november 2009. ledigheden stiger, 

men fra et usædvanligt lavt niveau. Ved 

samme tid året før var magistrenes sam-

lede ledighed 2,9 pct., mens den fem år tid-

ligere – tilbage i november 2004 – var 8,1 

procent.

96 PROCENT ER I JOB

“TV AViSen burde slutte 
med fem minutters  
forskningsnyheder frem for 
fem minutters sport. Det er 
da mere interessant at høre 
om den nyeste videnskab 
end om et eller andet – ja, 
undskyld til min tidligere 
prorektor Lykke Friis – til-
fældigt tysk fodboldhold”.
Anja C. Andersen, astrofysiker, i Universitetsavisen

Gymnasielærere  
erobrer MP’s top

Arbejdstilsynet måtte sidste år i ti tilfælde gribe akut ind over for dårligt ar-

bejdsmiljø på et universitet eller en forskningsinstitution. Med ti såkaldte 

“strakspåbud” forsøgte Arbejdstilsynet at afværge skade på medarbejderne. I 

fem tilfælde var påbuddet rettet mod kemiske og biologiske belastninger. I tre 

tilfælde skulle påbuddet afværge en risiko for ulykker. To tilfælde er registre-

ret som “andet” i tilsynets statistik for 2009. Universiteter og forskningsinsti-

tutioner fik desuden 49 almindelige påbud om at forbedre arbejdsmiljøet. 

FARLIGT ARBEJDE STOPPET

SØNDERJYSK ER TRuET
Sønderjysk er et af de i alt 2.400 sprog, 

der er i fare for at uddø. Det viser Une-

scos seneste liste over verdens truede 

sprog. Organisationen vurderer, at kun 

10 % af verdens sprog vil overleve de 

næste 100 år. Få et overblik over klo-

dens sproglige forarmelse på www.une-

sco.org. et interaktivt atlas gør det en-

kelt at finde rundt i sprogenes verden.

trUet
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Nye regler 
giver plads til 

chikane

Din arbejdsgiver har ikke ret 
til at vide, hvad du fejler.

“Vi har desværre flere eksempler på arbejds givere, 
der med de nye regler i hånden forsøger at genere deres 

medarbejdere i stedet for at hjælpe dem”.
Lisbeth Møller, konsulent i DM

BRuG DIN FAGFORENING

Kontakt DM, hvis du er syg i 

længere tid og er i tvivl om 

de nye regler. En konsulent 

kan hjælpe dig med at få styr 

på dine nye rettigheder og 

pligter. I særlige tilfælde kan 

en konsulent fra DM desuden 

være bisidder, når du og din 

arbejdsgiver holder fraværs-

samtale og udfylder mulig-

hedserklæring. Læs mere på 

www.dm.dk/sygefravær
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To medlemmer af DM har fået et spark af 
regeringens nye regler om sygefravær på 
et tidspunkt, hvor de i forvejen lå ned.

Eksempel 1: Et medlem af DM må læg-
ge sig syg med stress. Hendes chef kræver, 
at de sammen skal udfylde en muligheds-
erklæring. Da de to ikke kan blive enige 
om, hvad der skal stå i erklæringen, bli-
ver hun fyret. DM mener, at opsigelsen er 
usaglig og har taget sagen op.

Eksempel 2: Et medlem af DM må 
melde sig syg efter en hård tid i et job 
med stress og dårligt psykisk arbejdsmil-
jø. Mens hun er syg, bliver hun fyret. Og 
hendes chef? Han indkalder sin syge og 
fyrede medarbejder til en samtale om en 
mulighedserklæring. Midt i opsigelsespe-
rioden.

“Vi har desværre flere eksempler på ar-
bejdsgivere, der med de nye regler i hån-
den forsøger at genere deres medarbejdere 
i stedet for at hjælpe dem”, fortæller Lis-
beth Møller, der er konsulent i DM med 
speciale i psykisk arbejdsmiljø.

Spot til skade
Ifølge regeringen skal de nye regler om 
sygefravær sikre, at en medarbejder be-
varer en vis tilknytning til virksomheden 
under sygdom. Formålet er, at medarbej-
deren bevarer sit job, og virksomheden 
bevarer sin arbejdskraft.

“Hvis en medarbejder allerede er sagt 
op, er det svært at se formålet med en 
samtale, der skal sikre medarbejderens 
fortsatte tilknytning til virksomheden”, 
fremhæver DM’s Lisbeth Møller.

Pointen bliver dog lettere at få øje på, 
hvis man skifter perspektiv fra medarbej-

derens tarv og i stedet kigger på virksom-
hedens pengepung. 

Ikke alle medarbejdere bliver fritstil-
let i forbindelse med fyring. Derfor er der 
penge at spare for en kynisk leder, hvis 
han eller hun kan få en nedkørt og fyret 
medarbejder til at kontraopsige sin stilling 
i opsigelsesperioden.

Sunde regler med syg effekt
Regeringens nye regelsæt kan blive et ube-
hageligt magtmiddel for kyniske ledere.

På raske virksomheder kan reglerne 
være sunde, men på syge virksomheder 
åbner reglerne for misbrug. Især de nye 
krav om en mulighedserklæring, der skal 
udfyldes af ledelse og medarbejder i fæl-
lesskab, kan give problemer.

“De nye regler gør arbejdsgiver til en 
aktiv part i en medarbejders sygdom”, for-
klarer DM-konsulent Lisbeth Møller. “På 
sunde arbejdspladser vil de sandsynlig-
vis fungere udmærket. Her kan ledelse og 
medarbejder holde fraværssamtale og ud-
fylde en mulighedserklæring uden de store 
problemer. Ligesom ledelse og medarbejde-
re altid har snakket om, hvordan og hvor-
når en syg medarbejder kunne vende tilbage 
igen, og ligesom man altid har snakket om, 
hvorvidt enkelte projekter kunne holdes 
flydende på nedsat tid i en periode. Men på 
usunde arbejdspladser med dårligt psykisk 
arbejdsmiljø, hvor chefen måske er selve år-
sagen til en medarbejders stress og sygdom, 
er de nye regler ikke en hjælp. Tværtimod 
kan de blive brugt på en måde, som gør li-
vet endnu vanskeligere for den medarbej-
der, der ikke magter endnu et møde og en 
konfrontation med chefen”.    

Regeringens regler for sygefravær giver mere magt til 
virksomhedens ledere. Også til dårlige ledere. I DM ser 
man nu grelle eksempler på chikane under sygdom.

GODE RåD OM SYGESAMTALE

Du har pligt til at reagere, når din 

arbejdsgiver indkalder dig til en fra-

værssamtale, men du har ikke pligt til 

at deltage.

Du bør deltage i samtalen, hvis ikke din 

sygdom forhindrer dig. Ved samar-

bejdsproblemer eller chikane bør du 

inden samtalen kontakte DM.

Samtalen bør handle om, hvordan, 

hvornår og i hvilket omfang du kan 

vende tilbage til arbejdet.

Fokus bør være på dig og dit helbred, 

ikke på virksomhedens problemer med 

at få arbejdet udført.

Din arbejdsgiver har ikke ret til at få 

at vide, hvad du fejler. Din diagnose 

er din egen. Arbejdsgiver må dog godt 

bede om relevante oplysninger, for 

eksempel om allergi, hvis du arbejder 

med kemikalier.

Din arbejdsgiver kan fra dag 1 i din 

sygdom kræve en mulighedserklæring. 

Du har pligt til at deltage i udarbej-

delse af erklæringen. Ellers kan det få 

konsekvenser. Du kan få en advarsel og 

måske senere blive fyret. Eneste und-

tagelse er, hvis din sygdom forhindrer 

dig. Ring til DM og hør, hvad du så kan 

gøre.

Du er ikke tvunget til selv at komme 

med forslag om tilpasninger af arbej-

det, når I udfylder mulighedserklærin-

gen.

Du må acceptere at få nye arbejdsop-

gaver inden for dit faglige område, hvis 

din arbejdsgiver og din læge ellers me-

ner, at du kan udføre dem. Du kan dog 

ikke blive tvunget over i andre jobtyper 

som følge af din sygdom.

Hvis fraværet forventes at vare mere 

end otte uger, kan du bede om en fast-

holdelsesplan. Arbejdsgiver har dog 

ikke pligt til at give dig den.

De nye regler om sygefravær omfatter i 

princippet al sygdom lige fra en kortvarig 

influenza til flere måneder med svær depres-

sion. Huskeliste, hvis du bliver syg:

•  Du melder dig syg hos din arbejdsgiver. 

Følg de sædvanlige regler for sygemelding 

på din arbejdsplads.

•  Du forsøger at blive rask. Hvis du går til 

læge, bør samtalen handle om dit helbred 

og ikke om papirer og erklæringer.

•  I senest fjerde uge af dit fravær har din 

arbejdsgiver pligt til at indkalde dig til en 

fraværssamtale.

•  Du bør deltage i samtalen, med mindre 

vigtige grunde taler imod. Du er dog ikke 

tvunget til at deltage i samtalen. Du 

mister ikke din ret til sygedagpenge ved at 

sige nej tak.

•  Din arbejdsgiver kan forlange en mu-

lighedserklæring. Her har du pligt til at 

medvirke til at udarbejde erklæringen. 

Normalt vil du og din arbejdsgiver udfylde 

erklæringens første del i fællesskab. Din 

læge udfylder den anden del.

•  Hvis din sygdom forhindrer dig i at del-

tage i et møde eller telefonsamtale med 

arbejdsgiver om mulighedserklæringen, 

bør du straks kontakte DM. En konsulent 

vil råde dig om dine muligheder.

Sådan gør du
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Hvis videnskabsminister Helge San-
der (V) får et flertal bag sit forslag om 
at lade nye private universiteter opkræve 
brugerbetaling, samtidig med at de mod-
tager ordinære statstilskud til deres ud-
dannelser, vil det være et første skridt på 
vej bort fra gratisprincippet i den danske 
universitetssektor.

Det mener rektorerne på de eksisterende 
universiteter, der peger på, at forslaget gør 
op med princippet om lige konkurrence.

Ifølge udspillet skal uddannelserne på 
de private universiteter ikke godkendes af 
Videnskabsministeriet, ligesom udspillet 
lægger op til færre krav og mindre detail-
regulering af de private universiteter, der 
heller ikke skal omfattes af universitets-
loven.

“De eksisterende universiteter er i den 
grad reguleret ned i detaljen ud fra argu-

mentet om, at det er statens krav til, at 
man kan få tilskud. Men de private uni-
versiteter skal altså have samme tilskud 
uden at opfylde disse krav. Altså et system, 
hvor nogle skal opfylde krav, mens andre 
ikke skal. Det vil jo ikke kunne fungere”, 
siger rektor ved Aalborg Universitet Finn 
Kjærsdam.

Skævvridning som på hospitalerne
Samme holdning har Ingrid Stage, for-
mand for DM. Hun forudser, at forslaget, 
hvis det gennemføres, vil erodere prin-
cippet om gratis, skattefinansierede ud-
dannelser.

“Det er helt usandsyn-
ligt, at de øvrige univer-
siteter i længden kan ac-
ceptere, at de ikke må 
opkræve brugerbetaling. 
Det kan de ganske vist 
ikke ifølge loven, men en 
lov gælder jo kun, ind-
til den bliver lavet om. 
Det er i hvert fald svært 
ikke at se, at der vil op-
stå et massivt pres for at 
lave lignende vilkår for de 
nuværende universiteter, 
især hvis man er tilhæn-
ger af lige konkurrence”, 
siger hun.

Universiteterne er i dag 
splittet i holdningen til 
brugerbetaling. Lauritz B. Holm-Nielsen, 
rektor på Aarhus Universitet, har for ny-
lig sagt, at det vil være rimeligt at indføre 
brugerbetaling, fordi højtuddannede hø-
ster gevinst af deres uddannelse i kraft af 

højere løn end gen-
nemsnittet. Han pe-
ger på England og 
Australien som lan-

de med en betalingsmodel, der også kan 
indføres i Danmark.

I modsætning hertil mener Finn 
Kjærsdam i lighed med rektor ved Syd-
dansk Universitet Jens Oddershede, at 
det er en dårlig idé at indføre betalings-
uddannelser.

Rektorerne er dog enige om én ting, 
nemlig at alle universiteter skal have 
samme vilkår. Skal private universiteter 
både kunne opkræve brugerbetaling og 
få tilskud, bør samme vilkår derfor også 
gælde de offentlige universiteter.

Også Jens Oddershede peger på, at pri-
vate universiteter med 
både brugerbetaling og 
tilskud vil medføre et 
voldsomt pres for at ind-
føre brugerbetaling på 
de resterende universite-
ter. For Sanders forslag vil 
med sikkerhed føre til en 
skævvridning af mulighe-
derne for at konkurrere, 
siger han og sammenlig-
ner med situationen på sy-
gehusene.

 “De private universi-
teter vil få flere penge til 
uddannelse og vil formo-
dentligt af samme årsag 
kunne tiltrække de bed-
ste studerende og nogle 
af de dygtigste lærere, 

som man kan betale høje lønninger til. 
Det svarer jo til sygehussektoren, hvor 
privathospitalerne tager de bedst lønne-
de specialer og så lader de offentlige stå 
tilbage med dem, der ikke er nogen pen-
ge i. Man laver et system, hvor de private 
skummer fløden og lader det offentlige 
stå tilbage og klare resten”, lyder det fra 
Jens Oddershede.    

HELGE SANDER, 30. NOVEMBER 2007:  
“JEG VIL IKKE INDFØRE BRuGERBETALING …”
… men det vil videnskabsministeren alligevel gerne nu på nye private 
universiteter, der samtidig skal drage nytte af offentlige tilskud til 
uddannelse. Det vil lægge et voldsomt pres på gratisprincippet på de 
eksisterende universiteter, advarer universiteterne og DM. 

“Det er helt 
usandsynligt, 
at de øvrige 
universiteter i 
længden kan 
acceptere, at 
de ikke må 
opkræve bru-
gerbetaling”.
Ingrid Stage, formand, DM

Man har en mening, indtil …
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Er du gravid? Jamen så farvel og tak for denne gang. Sådan 
lød beskeden fra en arbejdsgiver til et DM-medlem, som var 
blevet gravid. Grunden til fyringen var ifølge arbejdsgive-
ren økonomiske vanskeligheder på arbejdspladsen. Men den 
gik ikke. For DM kunne påvise, at der ikke forelå de om-
talte økonomiske vanskeligheder. Der var derimod alterna-
tive afskedigelsesmuligheder, og det havde rent faktisk været 
muligt at give DM-medlemmet andre arbejdsopgaver. Med 
andre ord gjorde arbejdsgiveren sig med fyringen skyldig 
i at bestride samtlige DM’s synspunkter. Desuden anførte 
arbejdsgiveren, at medlemmet netop havde overstået over-
enskomstforhandlinger og accepteret en lønnedgang på 10 
procent. Drøftelser mellem arbejdsgiveren og DM om en 
løsning førte ingen vegne, så sagen blev videregivet til DM’s 
advokat, som truede med en stævning. For arbejdsgiveren 
havde ikke løftet bevisbyrden for, at graviditeten ikke hav-
de indflydelse på fyringen. Herefter skete der noget. Sagen 
endte med et forlig på 275.000 kroner til DM-medlemmet, 
som svarede til seks måneders løn. 

Mundtlig aftale koster arbejdet
I en lignende sag som just beskrevet mistede et DM-medlem 
en fortsættelse af sin ansættelseskontrakt, efter at hun havde 
oplyst sin arbejdsgiver om, at hun var gravid. Hun var blevet 
ansat på en HK-overenskomst i en måned. Efter nogle dage 
på arbejdet blev hun stillet i udsigt, at kontrakten ville blive 
forlænget med tre til seks måneder. Men tre uger længere 
henne i forløbet meddelte DM-medlemmet sin arbejdsgiver, 
at hun var gravid. Da den oprindelige månedskontrakt ud-
løb, bestred arbejdsgiveren pludselig, at medlemmet skulle 
have sin kontrakt forlænget, som hun ellers var blevet stillet 
i udsigt. Dette blev også fastholdt over for DM på et efter-
følgende mæglingsmøde. DM’s advokat anbefalede at droppe 
sagen, da aftalen havde været mundtlig. For det ville blive 
for svært at bevise den mundtlige aftale i en retssag. Med-
lemmet valgte derfor at trække sagen. DM anbefaler altid, at 
medlemmer skaffer sig dokumentation, når en arbejdsgiver 
lover forlængelse af en kontrakt. Så er bevisbyrden nemlig 
til stede.    

Ubegrundet  
fyring af gravid
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Business 
uden Brølere
 
StudieSkolen BuSineSS

Borgergade 12
1300 københavn k

sprog- og kulturtræning 
Studieskolen Business forbereder dig til mødet 
med fremmede kulturer. undgå uheldige situationer 
og skab resultater via god kommunikation
med dine internationale samarbejdspartnere. 

kurser  
Mellemøsten global kommunikation
kina  indien  

Vi er specialister i erhvervsrettede kurser i dansk 

og fremmedsprog.

læs mere på studieskolen.dk/business
eller ring til 33 18 79 00

når sprog flytter grænser
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“Læreren skal respekteres – hverken elskes eller frygtes”. 
Med denne overskrift offentliggjorde Politiken i efteråret et 

pædagogisk manifest forfattet af undervisningsminister Ber-
tel Haarder og professionshøjskolerektor Stefan Hermann. Det 
har ikke vakt den opmærksomhed, det fortjener. Her præsente-
res nemlig det menneskesyn, det skolesyn og det undervisnings-
begreb, dvs. den ideologi, som ligger bag de sidste års lovgivning 
vedrørende folkeskole og læreruddannelse.

Artiklen præsenterer sig selv som en undersøgelse af, “hvor-
dan vi styrker lærerens autoritet”, idet “den naturlige prestige, 
der stod om lærergerningen som profession, ikke længere er gi-
vet efter 30 år …”. “Læreren må genindtage sin position i det of-
fentlige rum som den egentlige ekspert i at undervise”. “Lærerne 
er eksperterne, der kan lære fra sig og løfte børn. Det er det, de 
skal respekteres for”. 

Læreren, der løfter børnene og derfor må være stærk, er et 
gennemgående billede i artiklen.

“Lærergerningen skal funderes i en stærkere ekspertise” inden 
for “lærerens vidensgrundlag, både didaktisk, pædagogisk og fag-
ligt”. “Læreren skal have ro til kerneopgaven: at undervise. Ele-
verne skal løftes både ved at overvinde modstand og begejstres 
i medvind”. “Det er derfor helt afgørende at styrke fagene” og 
derved skabe forudsætninger for, “at eleverne løftes fagligt til at 
være selvstændige mennesker, der kan bruge deres fornuft”.

Med denne ideologi er vi tilbage til tiden før 1967-1968. Når 
man dengang talte om respekt for læreren, var det en respekt 
funderet i frygt, en frygt, som ikke så meget var knyttet til smer-
ten ved prygl som til modviljen mod at blive ydmyget og krænket 
af autoriteter. Artiklen i Politiken er en påmindelse om, at kræn-
kelsernes tid ikke er forbi. Nu får de blot nye former. Derom kan 
man læse i lovgivningen.

Da en socialdemokratisk undervisningsminister i 1967 af-
skaffede pryglestraffen i folkeskolen, forsvandt grundlaget for 
opretholdelsen af lærernes autoritet. I 1968 – faktuelt og sym-
bolsk forstået – forsvandt det psykologiske grundlag for at byg-
ge opdragelse, undervisning og socialt samvær på påtvungen 
autoritet. Kvindernes – og dermed mødrenes – nye sociale posi-

tion fra den samme periode demonterede manden som den, der 
var autoritet i kraft af tradition og kropslig styrke. Også bør-
nene fik nye sociale roller. Begreber som den ny børnekarakter 
og dobbeltsocialisering var med til at give teoretisk forståelse 
for, hvorfor børn så frimodigt begyndte at give udtryk for egne 
synspunkter. 

I skoleverdenen tog en ny tid sin begyndelse i 1960 med den 
blå undervisningsvejlednings ord: “Først og fremmest er det sko-
lens opgave at fremme alle muligheder for, at børnene kan vokse 
op som harmoniske, lykkelige og gode mennesker”. I 1960’erne 
var trivsel og valgfrihed for eleverne nøgleord, som bl.a. Glad-
saxe skolevæsen tog pejling efter. Folkeskoleloven af 1975 viste 
respekt for elevernes ret til selvvirksomhed og medbestemmelse. 
Folkeskoleloven af 1993 fremhævede betydningen af, at under-
visningen tilrettelægges og varieres, så den svarer til den enkelte 
elevs behov og forudsætninger.

Den form for undervisning, undervisningsministeren og rek-
toren taler om, er katederundervisning, som egner sig til voksne 
og velmotiverede studerende, men som ikke dur til børn. Prøver 
læreren alligevel, må det nødvendigvis gå galt. Psykologi i form 
af udviklings-, social- og motivationspsykologi har i generationer 
spillet en vigtig rolle i læreruddannelsen. Det findes ikke i de to 
autoriteters tekst og heller ikke i deres tænkning.

Skolebørn er, som Lars-Henrik Schmidt har mindet os om, 
“indsatte”, da de sjældent kan siges at være i skolen af egen drift. 
Men hvert enkelt barn møder dog forventningsfuldt og tillids-
fuldt op i skolen den første dag og derefter hver eneste dag, hvis 
det erfarer, at det giver god mening at gå i skole, dvs. hvis det fø-
ler, det lærer noget, og hvis læreren viser det opmærksomhed og 
behandler det med respekt.

At undervise i fag er kun en del af det at være lærer i en bør-
neskole. Den lærer, som ikke har forstået det, men pukker på sin 
autoritet som faglærer, forvandles til en lektor Blomme som be-
skrevet af Hans Scherfig i “Det forsømte forår”. Og de børn, der 
udsættes for den type lærere, er tvunget til at se frem til pineful-
de timer, den ene krænkelse efter den anden, meningsløshed og 
tab af selvværd – i allerværste fald i 10 forfærdelige år.   

AUTORITETERNES GENOPSTANDELSE

“Den form for undervisning, 
undervisnings ministeren  

og rektoren taler om, er  
kateder undervisning, som  

egner sig til voksne og  
vel motiverede studerende,  

men som ikke dur til børn”.



fitness og træning
Master i 

Masteruddannelsen i fitness og træning 
er et forskningsbaseret efteruddannel-
sestilbud for sundhedsprofessionelle, der 
arbejder med fitness og træning. Uddan-
nelsen er målrettet dig, hvis du ønsker at 
opkvalificere dig, så du bliver specialist i 
sund livsstil.

Uddannelsen giver et teoretisk grundlag 
for fitness og træning, og i din hverdag 
kan du afprøve teorierne i praksis. Din 
arbejdsplads får gavn af din master-
uddannelse allerede mens du læser.

Som færdiguddannet kan du:
■  Formulere og analysere faglige 

problemstillinger
■  Kommunikere målrettet og 

effektivt
■ Perspektivere og udvikle praksis
■  Iværksætte individuelle eller gruppe-

baserede trænings- og kostprogrammer

Uddannelsen er relevant for dig, hvis  
du allerede har en vis erfaring inden  
for fitness, træning eller andre typer  
af fysisk aktivitet fx idræt. 

Uddannelsen foregår i Odense og varer  
2 år på deltid.

■  Søg nu og senest 15. maj 2010.
■  Uddannelsen starter 1. september 2010.

Kontakt os på tlf. 65 50 29 98, 
e-mail: mft@health.sdu.dk eller  
gå ind på www.sdu.dk/mft

INFORMATIONSMØDE

n    16. marts kl. 17-18.30 på 
Syddansk Universitet i Odense.

 
 

Den nye kommissær for forskning, in-
novation og videnskab, Máire Geoghegan-
Quinn, er tilhænger af kønskvotering, og 
derfor har hun foreslået, at de udvalg, der 
uddeler EU’s forskningsmidler, skal bestå 
af mindst 40 procent kvinder. Erklæringen 
kom i forbindelse med høringer om de alt 
for få kvinder i EU’s forskningsverden og 
var svar på et spørgsmål stillet af den danske 
EU-parlamentariker Britta Thomsen (S).

“Kommissæren svarede, at hun var 
indstillet på at sikre, at der er 40 pro-

cent kvinder i de råd og udvalg, der de-
ler forskningsmidler ud. Og det er jeg 
selvsagt begejstret for. Det har jeg netop 
arbejdet for de seneste år”, siger Britta 
Thomsen til Information. På hendes øn-
skeseddel står også kønskvotering i for-
bindelse med ansættelse af lektorer og 
professorer på de danske universiteter. 

I Danmark er det dog ikke flertallet af 
politikerne, der ser kønskvoter på forsk-
ningsområdet som vejen frem. Her er 
holdningen hos blandt andre videnskabs-

minister Helge Sander (V), at midlerne 
og stillingerne skal gå til de bedst kvali-
ficerede. 

Men den holder ikke, siger Britta 
Thomsen til Information: “Ministeren 
mener, at det vil være uretfærdigt at ind-
føre kvoter. Men det nuværende system er 
også uretfærdigt. Der er flere kvindelige 
studerende, og de får højere karakterer 
end mændene, så der må være en uretfær-
dighed et sted”.    lk

KØNSKVOTERING I Eu-FORSKNING

“Kommissæren svarede, at hun var indstillet på at sikre, at der er 40 procent 
kvinder i de råd og udvalg, der deler forskningsmidler ud. Og det er jeg selvsagt 
begejstret for”, siger EU-parlamentariker Britta Thomsen (S). Foto: Henrik Petit
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Naturvidenskab  
– også for  

humanisterLøsningen på frem-
tidens store globale 

problematikker ligger 
gemt i børns lyst til at 

stille spørgsmål. Det 
splinternye Naturvi-

denskabernes Hus, 
det eneste af sin art 

i den vestlige verden, 
vil derfor gøre naturvi-
denskab til noget, der 

vedkommer os alle –
også humanister. 

Lige der, hvor man ikke tror, man mø-
der andet end regntung, grå himmel og 
jysk provinskedsomhed, dukker det frem. 
Naturvidenskabernes Hus. Stort, hvidt, 
rundt. Alternativt. Spændende. 

Huset signalerer med sin fremtoning 
hele formålet med, at det ligger der: Na-
turvidenskab skal vække nysgerrighed og 
fremme lysten til at stille spørgsmål. Til 
det bestående, til fremtiden, til meningen 
med det hele. 

“Det overordnede mål med Naturvi-
denskabernes Hus er at fremme natur-
videnskabsinteressen hos børn og unge. 
Vi skal kunne undervise alle fra 0. klasse 
til og med 3.g. Men vi skal også under-
vise lærere, så de får udfordret lysten til 
at undersøge det ukendte”, fortæller Mai 
Louise Agerskov, civilingeniør og direk-
tør for huset. 

For det kniber med interessen for na-
turvidenskab rundt omkring i uddannel-
sessystemet. På læreruddannelserne er de 
naturvidenskabelige discipliner i krise. 

Flere steder vælger kun en håndfuld læ-
rerstuderende naturvidenskab som et af 
deres favoritfag, og det smitter af på bør-
nene, der i løbet af deres skoletid møder 
lærere, som er langt mere interesserede i 
samfundsvidenskab end naturvidenskab. 
Men naturvidenskab er også samfundsvi-
denskab, mener direktøren:

“Ud fra nogle samfundsvidenskabelige 
vinkler udspringer en helt masse naturvi-
denskab. Tag nu bare hele klimadebatten. 
Klima er i virkeligheden naturvidenskab, 
der bare bliver sat ind i en mere sam-
fundsvidenskabelig kontekst”, argumen-
terer hun.

Dermed lægger hun sig op ad de ord, 
som Danmarks nye klimaminister, Lykke 
Friis (V), brugte, den dag hun sagde ja tak 
til at træde ind på den politiske scene. Her 
fremhævede ministeren netop naturvi-
denskab som det, Danmark skal leve af i 
fremtiden, og klima- og energipolitik som 
fremtidens udenrigs- og sikkerhedspolitik. 
Ifølge naturvidenskabsdirektøren hand-
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Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro er lige så specielt indvendigt som udvendigt. Det 
skal i hele sin udformning vække lysten til at stille spørgsmål og udforske nye muligheder. 
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ler det ganske simpelt om at få aflivet det 
stereotype billede af naturvidenskab som 
kedeligt og nørdet. Et billede, der stadig 
dominerer i mange grundskoler, gymna-
sier og universitetsmiljøer.

“Naturfagene på læreruddannelserne 
er i krise, fordi læreruddannelserne typisk 
tiltrækker de humanistiske typer. Og hu-
manister har ofte svært ved at se, hvad de 
skal med naturvidenskab. Men vi vil gerne 
sætte noget nyt i gang, der blandt huma-
nister øger forståelsen for, at naturviden-
skab også er for dem”, siger Mai Louise 
Agerskov. 

Faglige grænser skal brydes
Ved sin side har Mai Louise Agerskov 
sin kollega, Jeppe Hust. Han er uddannet 
cand.scient. i biologi fra Aarhus Universi-
tet og har ud over nogle år hos Teknolo-
gisk Institut arbejdet fem år som gymna-
sielærer. I Naturvidenskabernes Hus er 
det hans opgave at stå for 
de forskellige undervis-
ningsforløb, der skal skabe 
liv i huset. Både forløb for 
børn, men også for lære-
re og erhvervsfolk, der er 
mere end velkomne til at 
banke på med deres proble-
mer ude fra virkeligheden. 

“I mit job her ser jeg 
en oplagt mulighed for at 
bruge mine brede kvalifi-
kationer som magister. Jeg 
har en faglighed i kraft af 
min viden om biologien, og 
samtidig får jeg rig mulig-
hed for at bruge mine formidlingsevner 
samt tænke på tværs af fagkundskaber”, 
siger han.

Krydsfeltet mellem forskellige faggrene 
er det, der får Jeppe Hust til at kalde sin 
ansættelse i Naturvidenskabernes Hus for 
et drømmejob. For det er mange kompe-
tencer, der dagen igennem skal i spil. Lige 
fra at stå over for en gruppe 0.-klasses-
rollinger, der mærker en slimet fiskefinne 
for første gang i deres liv, til en gruppe 

gymnasieelever, der har fået til opgave at 
designe en gyllevogn, der både skal være 
funktionel, ikke-lugtende og se godt ud på 
landevejen. I øvrigt i samarbejde med en 
privat virksomhed, som gerne vil tænke 
visionært på lige præcis det område. 

I dagligdagen i det runde hus går øvel-
sen således ud på hele tiden at være anven-
delsesorienteret. Virkelige børn oplever 
virkelige problemer, og det er vigtigt at 
huske på, pointerer direktør Mai Louise 
Agerskov. For virkeligheden kan hurtigt 
blive for højttravende og for langt fra den 
nysgerrighed, som er drivkraften bag ly-
sten til indlæring.

Åbenheden over for alt det uudforskede 
er derfor trækakslen hos husets syv fastan-
satte og den stadigt voksende gruppe free-
lancemedarbejdere, der er tilknyttet. Som 
fælles kvalifikationskrav er både evnen og 
viljen til at krydse faglige grænser og der-
ved skabe rum for videbegærligheden samt 

faglige 
spidskom-
petencer. 
Begge dele 
er lige vig-
tige, fast-
slår direk-
tøren: 

“Som 
jeg ser det, 
er det helt 
grundlig-
gende pro-
blem den 
metode, 
der man-

ge steder bliver undervist i naturviden-
skab på. Man fokuserer rigtigt meget på 
at lære børn og unge det, man har vidst i 
hundrede år, og kun meget lidt på alt det, 
vi ikke ved. Det spændende og innovative 
er jo alt det, vi ikke ved i forvejen. Det, 
der gennem tiderne har tiltrukket de sto-
re tænkere, er jo dybest set et ønske om at 
forstå verden. Vi er ikke ude på at slå de 
traditioner, som gymnasier og universi-
teter tager udgangspunkt i, ihjel, men vi 

NATuRVIDENSKABERNES HuS

Naturvidenskabernes Hus er etableret 

som en selvejende institution. Det 

betyder, at huset ikke er underlagt den 

til enhver tid gældende politik, men frit 

kan tage initiativer på tværs af politik 

og fagkundskaber. 

Huset blev indviet i oktober 2009. 

Fonden Realdania har støttet opfø-

relsen med 18,8 mio. kroner, Poul Due 

Jensens Fond (Grundfos) med 17,5 mio. 

kroner, kommunerne i Ny Viborg Kom-

mune med 18,8 mio. kroner, Hedesel-

skabet med 0,8 mio. kroner, Nordea 

Danmark Fonden med 1,18 mio. kroner 

samt en række mindre beløb fra andre 

mindre fonde.

Fundraising samt bidrag fra er-

hvervslivet i form af projekter og spon-

sorklubben Science4Youth skal sikre 

finansieringen af husets daglige drift.

Uddannelsesinstitutioner fra hele 

landet kan gøre brug af Naturviden-

skabernes Hus. Det koster et symbolsk 

beløb på typisk 1.000 kroner for et 

undervisningsforløb i huset.

Naturvidenskabernes Hus har syv 

fastansatte medarbejdere samt en 

række freelancetilknyttede undervisere 

og projektledere.

“naturfagene på 
læreruddannelserne 
er i krise, fordi læ-
reruddannelserne 
typisk tiltrækker de 
humanistiske typer”.
Mai Louise Agerskov,  
direktør, Naturvidenskabernes Hus

“ i dag er det blevet den almindelige  
opfattelse, at det er yt at fordybe sig”.

       Mai Louise Agerskov, direktør, Naturvidenskabernes Hus
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vil gerne åbne undervisernes øjne for, at 
der er andre måder at gøre det på”, for-
klarer hun. 

Fordybelse er yt
En af metoderne er at inddrage erhvervsli-
vet i undervisningen. Dels fordi erhvervs-
livet kommer anstigende med problemer, 
der har deres udspring i virkeligheden i 
stedet for i teorien, dels fordi det i sig selv 
giver en anden tilgang til undervisningen, 
at der er aktører med, som normalt ikke er 
til at få øje på i løbet af en skoledag. 

Gyllevognen, som gymnasieeleverne 
er i færd med at designe, er et godt ek-
sempel på, hvordan det kan gøres, mener 
Jeppe Hust:

“I sådan en udfordring ligger der man-
ge problemer gemt. Der skal tages hensyn 
til miljøet, der er en masse politik i, hvor-
dan landbruget kan få lov til at vokse sig 
stort uden at genere omgivelserne unø-
digt, og så er der den kreative design-
proces. I det hele kan naturvidenskaben 
anvendes, og det er ved at være anvendel-
sesorienteret på den måde, vi vil vise, at 
naturvidenskaben er alt andet end nør-
det”, forklarer han. 

Jeppe Hust og Mai Louise Agerskov 
har også som erklæret mål, at de vil æn-
dre opfattelse af det at fordybe sig. I dag 
er de akademiske klasser relativt alene om 
begejstringen for fordybelse, og det er ær-
gerligt, mener de to:

“I dag er det blevet den almindelige op-
fattelse, at det er yt at fordybe sig. Det er 
ikke sejt blandt børn og unge og desværre 
heller ikke hos en helt masse af de voksne, 
de møder på deres vej. Derfor skal lysten 
til at stille spørgsmål fremmes, så børnene 
ikke kan undgå at komme til at fordybe 
sig i jagten på svarene. Lige nu oplever vi 
en praksislammelse på det naturvidenska-
belige felt, og det er trist. Men det åbner 
samtidig muligheden for, at vi med Natur-
videnskabernes Hus kan få implementeret 
en anden forståelse af, at naturvidenskab 
er samfundsvidenskab i en ny fortolkning. 
Som altså også er for humanister”, siger 
direktøren.    

Mai Louise Agerskov og Jeppe Hust er henholdsvis direktør og projektleder i Natur-
videnskabernes Hus. Direktøren er civilingeniør, mens projektlederen er magister. 
Som fælles mål har de, at fagkundskaberne skal krydse hinandens grænser. 

“i det hele kan  
naturvidenskaben 
anvendes, og det 
er ved at være an-
vendelsesorienteret 
på den måde, vi vil 
vise, at naturviden-
skaben er alt andet 
end nørdet”.
Jeppe Hust, projektleder, Naturvidenskabernes Hus
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Newtons tyngdelov ændrede menneske-
hedens opfattelse af verden og blev start-
skuddet til den industrielle revolution. 

Frem til midten af 1600-tallet blev 
mate matikken primært brugt til at be-
skrive naturen. Forståelsen af sammen-
hænge mellem årsager og virkninger var 
ufuldstændig. Det ændrede sig med den 
engelske matematiker, fysiker og astro-
nom Isaac Newton (1642-1727). Den ind-
advendte og menneskesky forsker satte sig 
for at forstå naturen ved at forklare den 
matematisk. 

universel naturlov 
Newtons tyngdelov var det første store 
gennembrud i moderne naturvidenskab, 
fortæller Poul Hjorth, lektor i matematik 
på DTU. Tyngdeloven angiver, med hvil-
ken gensidig kraft to legemer med mas-
serne M og m trækker i hinanden. G’et i 
formlen er den universelle tyngdekraft-
konstant, der udtrykker, hvor stærk tyng-
dekraften er, mens r’et er afstanden mel-
lem de to legemer. 

Newton udledte formlen på baggrund 
af sine observationer af planeternes bevæ-

gelser i forhold til solen og månens bevæ-
gelse om jorden.

“Tyngdeloven vakte enorm opsigt i sam-
tiden og står trykt i Newtons hovedværk 
“Philosophiæ Naturalis Principia Mathema-
tica” – eller blot “Principia”, der er en blan-
ding af matematiske modeller og naturbe-
skrivelser og hele fundamentet for moderne 
naturvidenskab”, siger Poul Hjorth. 

“Det er ikke mindst fantastisk, at New-
ton selv skabte den nye matematik, som 
bærer hans banebrydende teorier. Det 
gælder også i forhold til tyngdeloven, som 
udsprang af, at han ville beskrive, hvorfor 
himmellegemer bevæger sig. Hans svar 
var, at det skyldes, at ethvert objekt med 
masse tiltrækker ethvert andet objekt med 
masse, og at det sker med en kraft, som 
virker gennem det tomme rum. Størrelsen 
af kraften er givet af tyngdeloven, og selve 
bevægelsen kan man regne på ved hjælp af 
differentialregning, som Newton udvik-
lede til lejligheden”.   

Himlen ned på jorden
Ifølge Poul Hjorth benytter “Princi-
pia” et gammeldags matematisk sprog og 

er derudover skrevet på latin. Han har 
ikke desto mindre en privat drøm om at 
læse originaludgaven af det værk, som 
fuldstændig ændrede vores opfattelse af 
verden.

Før Newton troede man, at der gjaldt 
helt andre naturlove for det, der foregik 
henholdsvis på jorden og ude i himmel-
rummet. Men med tyngeloven påviste 
Newton, at det ikke er tilfældet. Samtidig 
blev man i stand til meget præcist at for-
klare og forudsige planeternes og stjerner-
nes bevægelser.

“Newton førte bevis for, at månen “fal-
der” rundt om jorden, på samme måde 
som en sten falder til jorden, når man slip-
per den. Man kan sige, at han trak himlen 
ned på jorden, hvilket betød et kæmpe-
mæssigt gennembrud i forståelsen af na-
turen. Han viste vejen til en ny og mere 
systematisk måde at tænke naturvidenskab 
på. Derved satte han gang i den moder-
ne teknologiske tid, som foldede sig ud i 
den industrielle revolution og blev til den 
tekniske verden, vi kender i dag”, fastslår 
Poul Hjorth.   

Isaac Newton (1642-1727),  
engelsk matematiker og fysiker

Verden på formler er 11 korte 

artikler om en fysisk, matema-

tisk eller kemisk formel, der 

har haft afgørende indflydel-

se på vores opfattelse af ver-

den. Hvem udviklede formlen? 

Hvad betyder formlen kon-

kret? Under hvilke omstændig-

heder blev den til? Hvordan 

blev den modtaget i samti-

den? Og hvad har den betydet 

for udviklingen af den verden, 

vi kender i dag?

Der bringes en artikel i 

hvert nummer af Magisterbla-

det frem til sommeren 2010. I 

nr. 1/2010 lagde vi ud med Py-

thagoras’ læresætning a2 + b2 

= c2. Denne gang gælder det 

Newtons tyngdelov.

F = G · M·m
r2
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KONSERVATIVT KRONELOFT VIL MED-
FøRE FYRINGER OG KOSTE VELFæRD

De Konservatives forslag om fastfrysning af offentlige udgifter i 
de kommende år begrundes med, at de offentlige udgifter er vok-
set for meget og dermed har skylden for statsunderskuddet.

Det offentlige forbrug er på det seneste steget, mens det pri-
vate er stagneret. Dette skyldes imidlertid, at en udvidelse af det 
offentlige forbrug har været nødvendig for at holde hånden un-
der samfundsøkonomien, ligesom det skyldes krisen.

Men statsunderskuddet har jo ikke blot en udgifts-, men også 
en indtægtsside. Under VK-regeringen har regeringens skatte-
stop og skattelettelsespolitik drænet det offentliges indtægter, 
således at der i 2010 årligt mangler op mod 60 mia. kr. i statskas-
sen. Regeringen har dækket hullet med midlertidige indtægter 
fra Nordsø- og pensionsafkastskatterne. Men med disses forsvin-
den viser det sig jo nu, at skattelettelserne i realiteten på sigt har 
været uden dækning. Hertil kommer, at også en fejlagtig økono-
misk politik har bidraget til yderligere at forøge statsunderskud-
det. 

Af ideologiske grunde har VK-regeringen villet stimulere det 
private forbrug gennem skattelettelser, hvilket husholdninger-
ne imidlertid kun har omsat til nedbringelse af prioritetsgælden. 
Dermed har effekten af regeringens skattelettelser hidtil været at 
øge statsunderskuddet.

Med en anden økonomisk politik kunne statsunderskuddet 
dermed være reduceret til måske 20 til 25 mia. kr. svarende til 1 
til 1½ pct. af BNP i modsætning til de nu forventede 90 mia. kr. 
i 2010.

De Konservatives kroneloft betyder, at det er velfærden og de 
offentligt ansatte, der kommer til at undgælde for en fejlagtig 
økonomisk politik.

Fastfrysning af de offentlige budgetter på kronebeløbet vil be-
tyde, at de offentlige budgetter ikke bliver reguleret for inflatio-
nen på op mod 2 pct. og dermed udhules. Men fordi antallet af 
ældre på pension i disse år stiger, skal de offentlige udgifter for 
at opretholde standarden stige yderligere med omkring 1,2 pct. 
årligt. Samlet skal de offentlige budgetter altså i løbende priser 
samlet stige mellem 2½ og 3 pct., hvis velfærdsniveauet skal op-
retholdes. Det konservative kroneloft vil altså betyde en drastisk 
udhuling af de offentlige ydelser. 

Dette fremstilles af de Konservative som blot et spørgsmål om 
effektivisering. Men kommunerne har allerede i årevis været i 
gang med at effektivisere, og så store beløb kan med kort varsel 
ikke frigøres herigennem. Kroneloftet vil derfor betyde direkte 
nedskæringer i velfærden generelt. 

En helt klar konsekvens heraf vil være fyringer af offentligt 
ansatte. De offentlige udgifter udgør eksklusive overførsler om-
kring 500 mia. kr. Heraf udgør lønninger lidt over 300 mia. kr. 
Indføres det konservative kroneloft, skal der i løbende priser år-
ligt spares op mod 15 mia. kr.

Tages en forholdsmæssig andel af lønandelen, vil det betyde 
lønbesparelser på op mod 10 mia. kr. årligt. Selv under antagelse 
af en vis naturlig afgang kan det ikke klares på lidt længere sigt 
uden fyringer af måske op til 10-15.000 medarbejdere årligt.

Det kan ikke være rigtigt, at velfærden og de offentligt ansatte 
således skal undgælde for en fejlagtig økonomisk politik.

Henrik Herløv Lund, økonom, cand.scient.adm. 

RETSGRUNDLAG EFTERSøGES

Kære Mogens Tanggaard. 
Tak for dit svar på mit indlæg i Magisterbladet nr. 1/2010, hvori 
du ganske rigtigt påpeger, at enkeltsager som regel altid adskiller 
sig fra hinanden på væsentlige områder, dvs. har særtræk. Dette 
betyder imidlertid ikke, at enkeltsager ikke tillige kan have væ-
sentlige fællestræk. 

I forhold til en generel vurdering af, hvorvidt retsgrundlaget 
som udgangspunkt følges, er særtrækkene (specifikke forhold) 
i enkeltsager – i modsætning til fællestrækkene imellem disse – 
uden den store interesse.

Fællestrækkene imellem debatindlæggene fra Per Clausen 
(Magisterbladet, nr. 20/2009), Mogens Leo Hansen (Magister-
bladet, nr. 19/2009) og Jytte Koch Littau (Magisterbladet, nr. 18-
20/2009) er (a) tilsidesættelse af retssikkerhed i DM i et eller an-
det omfang og (b) besvær med at få DM’s (politiske) ledelse i tale.

I mit debatindlæg “Tavs pinlighed eller pinlig tavshed” (Ma-
gisterbladet, nr. 1/2010) afviser jeg (b), at det skulle være svært 
at få DM’s (politiske) ledelse i tale. Tilbage står spørgsmålet, om 
det er muligt at afvise (a). Derfor spørger jeg igen direkte ind til 
retsgrundlaget i DM: Hvilke retsprincipper er gældende i DM? 
Er de moralsk forsvarlige? Hvordan sikres indfrielse af dem?

Anette Samsø, Århus.

SvAr

Kære Anette Samsø
De store spørgsmål, du stiller, ved jeg, du allerede har fået svar 
på af DM’s formand, Ingrid Stage. 

Det er stadig min mening – som også skrevet i mit tidligere 
svar til Jytte Koch Littau i Magisterbladet nr. 20/2009 – at den 
substans, dine spørgsmål relaterer sig til, er så diffus for 99,99 % 
af bladets læsere, at det ikke vil være rigtigt at bruge mere spalte-
plads på den.

Mogens Tanggaard, redaktør
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BuREAuKRATER OVER-
HALER FORSKERE På Ku

Besøgstallet på hele Danmarks Nationalmuse-

um stiger og stiger. I 2009 gik 919.821 danske og 

udenlandske gæster på besøg på et af museets 

afdelinger. De fleste søgte historisk viden i muse-

ets hovedbygning, Prinsens Palæ, i København. 

Andre gik tur i fortiden på Frilandsmuseet, Fri-

hedsmuseet, Musikmuseet, Lille Mølle, Klunke-

hjemmet, Brede Værk, Frøslevlejrens Museum, 

Kongernes Jelling, Liselund på Møn og Komman-

dørgården på Rømø.

Foto: Scanpix

På Københavns Universitet er over halvdelen af universitetets ansatte 

beskæftiget med administration og støttefunktioner. lidt under halvde-

len af de ansatte er optaget af at forske og undervise. Dermed ligger Kø-

benhavns Universitet øverst på listen over bureaukrati på skandinaviske 

universiteter.

Det viser en undersøgelse, foretaget af tre forskere ved Oslo Universi-

tet og offentliggjort i tidsskriftet “Proceedings of the national academy 

of Sciences”.

De tre norske forskere konkluderer, at der er en direkte sammen-

hæng mellem et universitets størrelse og omfanget af dets bureaukrati. 

jo større enheder, jo mere administration. Undersøgelsen dækker alle 

skandinaviske universiteter og bringer også 

data fra universiteter i london, 

bern, Paris, Zürich, tokyo samt fle-

re engelske universiteter.

2-åRIG STAVER FEJLFRIT
et lille nyt geni kom til verden for to år 

siden. Puslingen mestrer alle autori-

tative sproglige opslagsværker og kan 

oven i købet svare på dine mest intrikate 

spørgsmål om sprog og sprogforhold i 

Danmark. Den lille ny hjemmeside hed-

der sproget.dk. Den har allerede hjulpet 

1,6 millioner mennesker.

“indbakken har taget 
styringen på arbejdspladsen. 

Det er den, der sætter  
dagsordenen. Vi kender vist 

alle fornemmelsen af at gå 
hjem fra arbejde uden at  

have nået noget af det  
planlagte arbejde, simpelthen 

fordi vi har ladet indbakken 
styre dagen”.

Anette Grønning, kommunikationsforsker, i videnskab.dk

Vi elsker  
Nationalmuseet

EU jagter igen unge akademikere til jura, revision, økonomi, statistik, it og generel administra-

tion. For første gang siden 2006 holder EU generelle ansættelsesprøver for akademikere fra alle 

medlemslande.

Prøverne er ændrede siden sidst. EU vil måle i den nye prøve mere på kompetencer og mindre på 

paratviden. Interesseret? Så hold øje med www.eu-careers.eu. EU’s ansættelsesprøve bliver ud-

skrevet i midten af marts med fire ugers frist. Foto: Shutterstock

Eu SØGER AKADEMIKERE

bureaukrati
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DM Offentlig har netop rundet medlem nummer 6.000. Det 

svarer til en stigning på ikke mindre end 12 % det seneste år. 

DM er nu den største akademiske organisation på det kom-

munale område. Vi er meget glade for og stolte over, at DM’er-

nes kvalifikationer og kompetencer er efterspurgte i den of-

fentlige administration. Trods krise og nedskæringer har vi 

bidt os fast. DM’ere er en eftertragtet arbejdskraft.

Der er for DM og DM Offentlig ingen tvivl om, at der sta-

dig er for mange kolleger i det offentlige, som er uorganise-

rede. Det skal vi naturligvis gøre noget ved, for kun gennem 

en høj organisationsprocent kan vi som fagforening sikre 

gode løn- og arbejdsvilkår på arbejdspladserne. Derfor gæl-

der det om at øge medlemsskaren og styrke organisations-

procenten, bl.a. gennem synlighed og konkrete resultater 

for medlemmerne.

som omtalt andetsteds i dette blad har DM’erne opnået 

ganske fornuftige lønstigninger de seneste år, både hvad an-

går de centrale løndele og de lokalt forhandlede tillæg.

DM Offentlig har taget initiativ til endnu flere medlemsmø-

der om aktuelle fagpolitiske emner, både i hovedstaden og 

rundt om i provinsen.

Men der er flere om buddet.

Første januar 2010 fusionerede DjØF med C3 (tidl. Civiløko-

nomerne) og nåede dermed op på ca. 70.000 medlemmer. Til-

lykke med det.

Men det er slet ikke nok. DjØF ønsker inden 2015 at nå med-

lem nummer 100.000.

På DjØFs repræsentantskabsmøde blev det, ifølge DjØF-

bladet nr. 21, slået fast, at “fangarmene skal ud efter alle 

dem, som i dag arbejder med det samme som djøferne på ty-

piske DjØF-områder, men som ikke er medlem af DjØF, fordi 

de har en anden uddannelse”.

Forbundsformand Finn borch andersen udtrykte det såle-

des; “Vi har tabt terræn i den offentlige sektor ...“ og fortsat-

te: “... man har ansat folk med andre uddannelser. Dem vil vi 

have ind i folden ...“.

Man skal ikke være i besiddelse af den store fremmedfører-

eksamen for at forstå, hvem Finn borch andersen bl.a. hen-

tyder til. 

Det er godt og fornuftigt at søge at hverve nye medlemmer 

blandt de uorganiserede. Men det er absolut ikke i orden, at 

fagforeningerne går på strandhugst hos hinanden. 

DM har indgået fritvalgsaftaler med en lang række aka-

demiske foreninger, bl.a. DjØF, for at medlemmerne frit skal 

kunne vælge den organisation, der nu passer dem bedst. Med 

fritvalgsaftalerne følger også en aftale om, at organisatio-

nerne skal afholde sig fra systematisk at hverve hinandens 

medlemmer. Den aftale er DjØF meget tæt på at bryde. 

Det kan ikke være meningen, at seriøse organisationer, 

som de akademiske fagforeninger vel må siges at være, kri-

ges indbyrdes, når der stadig er meget at gøre for medlem-

merne på arbejdspladserne. særligt i år, hvor vi er i gang 

med forberedelse af de nye fælles overenskomster, er sam-

arbejde mellem organisationerne vigtigt. Det er vigtigt, at 

krav fremsættes i enighed, og at der ikke er “mudder” i det 

interne samarbejde.

Lad os bruge kræfterne til fælles bedste frem for at spilde 

medlemmernes kontingentkroner på organisatorisk brødnid.

DM Offentlig er sektorblad for 
magistre i stat, regioner og  
kommuner. Bladet udkommer  
fire gange om året. Næste nummer 
udkommer 16. april 2010

redaktionen: 
Dieter Delling
Peter Grods Hansen
Eva Jensen
Karin Hjortshøj Pedersen

redaktionssekretær: 
Pernille Siegumfeldt

Forside-foto: 
Rie Neuchs

Tiden er ikke  
til strandhugst
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DM har så småt taget hul på forberedelserne til overenskomstforhandlingerne i 2011. I februar er der frist for indsendelse af forslag 

til krav til DM Offentligs bestyrelse. Hvad skal politikerne gå efter at sætte på dagsordenen, når de møder arbejdsgiverne ved 

forhandlingsbordet, og hvor trykker skoen netop nu på de offentlige arbejdspladser? Vi har spurgt tre tillidsrepræsentanter fra hhv. 

stat, region og kommune.

Kommunen:

Fleksibiliteten skal reddes 
ved forhandlingsbordet

“Fjerner man 
fleksibiliteten, 
vil dygtige 
medarbejdere 
blive tvunget 
til at se sig om 
efter et andet 
arbejde. Den er 
for mange helt 
afgørende, hvis 
de skal få en 
hverdag med 
transport, børn 
osv.  til at hæn-
ge sammen”.

Fleksibiliteten er under pres blandt de aka-

demiske medarbejdere i Københavns Kommu-

nes beskæftigelses- og integrationsforvaltning. 

ikke mindst har der været en del rumlerier 

vedrørende den måde, ledelsen vil udnytte de 

ansattes rådighedsforpligtelse på, som p.t. er 

på 35 timer i kvartalet. 

“Offentlige arbejdspladser har aldrig kun-

net konkurrere på lønnen. ud over et spæn-

dende arbejdsfelt i Københavns Kommune har 

det store trækplaster været den fleksibilitet, 

man kan tilbyde sine ansatte. Fjerner man den, 

vil dygtige medarbejdere blive tvunget til at se 

sig om efter et andet arbejde. Fleksibiliteten 

er for mange helt afgørende, hvis de skal få en 
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udsigten til store rammebesparelser og et 

øget krav om effektivisering har sat sit natur-

lige præg på de ønsker, som magistrene i regi-

onshuset i nordjylland har til de kommende 

overenskomstforhandlinger.

“en fair lønudvikling har selvfølgelig høj 

prioritet, også hos os. Men den spareplan, 

som er lagt frem for regionen, gør andre ind-

satsområder lige så vigtige”, forklarer Oliver 

Harringer, som er tillidsrepræsentant for 30 

DM-medlemmer i regionshuset og ansat som 

arbejdsmiljøkonsulent.

“Vi ønsker os, at kravet om vedvarende 

kompetenceudvikling skal udmønte sig i mere 

end bare pæne ord og god vilje. Det er utro-

ligt vigtigt, at regionens medarbejdere har 

mulighed for løbende at opkvalificere sig og 

blive fagligt opdateret, så vi forbliver en at-

traktiv arbejdskraft, også uden for regions-

huset. Derudover skal der endnu mere fokus 

på familie- og arbejdslivsbalancen. Mange 

magistre på vores arbejdsplads arbejder i for-

Krise påvirk  er ønsker for OK 11
regiOnen:

hverdag med transport, børn osv. til at hænge 

sammen”, forklarer josephine g. grosso. Hun 

er stabsmedarbejder og igennem tre år des-

uden en af otte tillidsrepræsentanter for de 

265 aC-medarbejdere i kommunens beskæfti-

gelses- og integrationsforvaltning.

Fastholdelse af fleksibiliteten er derfor 

højt på de kommunale DM-medlemmers liste 

over ønsker for de kommende OK-forhand-

linger. Fokus på et voksende arbejdspres er 

et andet.

“2011 bliver et sort år. Vi har allerede væ-

ret igennem fyringsrunder forskellige steder 

i kommunen, men der kommer formentlig 

flere. Den utrygge stemning er hård at tackle 

og går periodisk ud over medarbejdernes ar-

bejdsindsats”, mener josephine g. grosso.

“Vi har også oplevet det som meget proble-

matisk, at der fx i forbindelse med ansættel-

se af sagsbehandlere hersker forvirring med 

hensyn til, hvornår man udfører akademisk 

arbejde og kan blive ansat på en aC-overens-

komst. et ønske til overenskomstforhand-

lingerne kunne være en præcisering af, hvad 

akademisk arbejde er. Det ville betyde, at til-

lidsrepræsentanterne ikke skal kæmpe en 

svær kamp for hver eneste nye aC- medarbej-

der, som skal ansættes”, pointerer josephine 

g. grosso.

Ved de kommende overenskomstforhand-

linger ser tillidsrepræsentanten også gerne, 

at DM har fokus på de medlemmer, som ikke 

oplever en positiv lønudvikling.
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Krise påvirk  er ønsker for OK 11

BeskæFtigelses- Og integratiOnsFOrvaltningens Ok-priOriteringer: 

• Fastholdelse af fleksibiliteten

•  en rådighedsforpligtelse på 20 timer per kvartal som i staten

•  Krav om særlige udviklingsplaner til medarbejdere, der ikke har haft en positiv lønudvik-

ling igennem tre år 

•  en præcisering af, hvad akademisk arbejde er

•  Fratrædelsesordninger/godtgørelse ved fyringer

“en lønsamtale som opfølgning på en Mus-

samtale er ikke nogen dårlig idé. For medarbej-

dere og ledere kan det være en fordel at afstem-

me forventninger nogle gange. Hvis en kollega 

ikke har opnået tillæg eller anden lønfremgang 

i tre år, så bør vedkommende have krav på en 

udviklingsplan. sigtet skulle være at få 

præciseret forbedringsmuligheder i for-

hold til kvalifikationer eller præstatio-

ner, der kunne bevirke en lønfremgang”, 

forklarer DM’s tillidsrepræsentant.   

vejen for meget, og det ekstra arbejdspres, 

som vil opstå, når regionen nu skal igennem 

yderligere nedskæringer og såkaldte effekti-

viseringer, bekymrer os rigtig meget”.

i de kommende år skal region nordjylland 

spare to procent på sin rammebevilling og 

derudover finde en besparelse på to procent i 

administrationen. at stillinger bliver nedlagt, 

kan ikke undgås. Ledelsen har lovet, at det så 

vidt muligt sker ved naturlig afgang. Derfor 

sidder en del yngre magistre med få års erfa-

ring nu i en særdeles udsat position, vurderer 

tillidsrepræsentanten.

“i opgangsperioden blev mange projekter 

sat i gang i regions-regi, og en del blev ansat i 

midlertidige stillinger med udsigt til fastan-

sættelse på længere sigt. Det løfte bliver svært 

at indfri nu, og det frustrerer selvfølgelig de 

mange gode kolleger, der havde indrettet sig 

på at kunne blive”, forklarer Oliver Harringer.

DM’erne har været gode til at få del i de lo-

kale lønmidler. Til gengæld er region nordjyl-

land overordnet set et stykke bagud, når det 

gælder den generelle lønudvikling. DM’s til-

lidsrepræsentant håber på en fair lønudvik-

ling ved de kommende overenskomstforhand-

linger – men frygter en nulløsning.

“Ledelsen har spillet hårdt ud ved de indi-

viduelle forhandlinger, som vi er i gang med 

netop nu. Der er ingen tvivl om, at der skal 

kæmpes hårdt for at nå nogle resultater på 

lønnen, som ikke er for skrabede”, erkender 

Oliver Harringer.   

regiOn nOrDjyllanDs 
Ok-priOriteringer:

•  Fastholdelse af fornuftig familie-  

arbejdslivs-balance

•  en fair lønudviling

•  Vedvarende kompetenceudvikling

“Mange magistre på vores  
arbejdsplads arbejder i forvejen for meget,  

og det ekstra arbejdspres, som vil opstå,  
når regionen nu skal igennem yderligere  

nedskæringer og såkaldte effektiviseringer,  
bekymrer os rigtig meget”.



siden indførelsen af ny løn er skævvridnin-

gen mellem mænds og kvinders lønudvikling 

blevet et endnu større problem. Det gælder 

også i administrationen på den statslige ar-

bejdsplads, Dsb, hvor Lis Kræmmer er tillids-

repræsentant for godt 50 DM-medlemmer.

“uligelønnen bør være en hovedudfordring 

ved de kommende overenskomstforhandlin-

ger. Det er beskæmmende, at lønstatistikker-

ne i 2010 fortsat er fortællingen om urimelig 

og uforklarlig forskelsbehandling og kønsdis-

krimination”, siger Lis Kræmmer.

På hendes egen arbejdsplads er udfordrin-

gen ikke mindst, at over halvdelen af DM’erne 

er specialkonsulenter, der selv har ansvar for 

at forhandle løn.

“Det er en utroligt vanskelig opgave for 

folk, der ikke er vant til at forhandle. Og for 

kvinder, der generelt er dårligere til at sælge 

sig selv, er det rent ud sagt utaknemmeligt. 

DM gør en indsats med gå hjem møder, se-

ancer om den svære lønsamtale, vejledning, 

rådgivning og pjecer. Heldigvis har det også 

politikernes opmærksomhed, og det bakker vi 

100 procent op bag. uligelønnen er det måske 

største problem overhovedet”, understreger 

Lis Kræmmer.

Men det er ikke kun skævvridningen mel-

lem kønnene, som de administrative akade-

miske medarbejdere i Dsb oplever som et 

problem.

“Halvdelen af magistrene i Dsb er datalog-

uddannede. De mere erfarne oplever, at løn-

forskellene mellem dem og de unge er urime-

ligt store. De unge er dygtige til at få en høj 

løn forhandlet igennem, og det er jo kun godt. 

Men samtidig er det vanskeligt at løfte dem, 

der har været på arbejdspladsen i 10-15 eller 

flere år, rent lønmæssigt. Den problemstil-

ling har jeg selv oplevet gentagne gange som 

tillidsrepræsentant ved lønforhandlingsbor-

det”, fortæller Lis Kræmmer. 

i lighed med andre arbejdspladser i den of-

fentlige sektor er også den statslige admini-

stration plaget af et øget arbejdspres og pro-

blemer med stress.

“Dsb var igennem nogle kraftige nedskæ-

ringer i 2009, og medarbejderne kæmper i dag 

med en arbejdsbyrde, som er uændret, men 

skal løftes af færre hænder og hoveder. Man-

ge af DM’s medlemmer har svært ved at holde 

sig inden for timerne af en almindelig ar-

bejdsuge, og selvom vi normalt har et meget 

fornuftigt samarbejde med ledelsen om vig-

tige emner som kompetenceudvikling, sund-

hed og arbejdsmiljø, har vi samtidig nogle 

problemer med fx at få rimelige aftaler angå-

ende weekend- og aftenarbejde. Derfor er fa-

milie- og arbejdslivsbalancen et indsatsområ-

de, som også vi mener skal prioriteres meget 

højt”, forklarer DM’s tillidsrepræsentant.       
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“De unge er dygtige til at få en høj 
løn forhandlet igennem, og det er 
jo kun godt. Men samtidig er det 
vanskeligt at løfte dem, der har 
været på arbejdspladsen i 10-15 
eller flere år, rent lønmæssigt”.

DsB- aDMinistratiOnens Ok-priOriteringer:

•  Ligeløn for kvinder og mænd

•  Fjern urimelig lønforskel mellem yngre og 

erfarne medarbejdere

•  slå ned på stress og øget arbejdspres

Uligeløn skal bekæmpes
staten:
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alene medlemsstatistikken for DM Of-

fentlig taler sit tydelige sprog: For første 

gang nogensinde har antallet af DM’ere i of-

fentlige administrative stillinger sneget sig 

op over 6000. Det er en stigning på 12 procent 

på bare et år. 

i det hele taget var 2009 et fint år, både når 

det gjaldt beskæftigelse og lønudvikling hos 

DM’ere i den statslige, regionale og kommu-

nale administration.

“i gennemsnit har vi holdt en bedre lønud-

vikling end de akademikere, som vi normalt 

sammenligner os med. både i 2008 og især i 

2009 har vi som samlet gruppe været gode 

til at få del i de lokale lønmidler, og det er 

selvfølgelig glædeligt. samtidig har vi bevist 

vores værd og fastholdt en rigtig solid be-

skæftigelsesprocent, også da krisen for alvor 

begyndte at kradse i det offentlige med store 

fyringsrunder til følge. Det giver mig grund 

til at tro på, at DM’ernes talstærke indtog i 

de kommunale og statslige forvaltninger ikke 

kun er et overgangsfænomen. nu har vi for 

alvor bidt os fast”, vurderer Peter grods Han-

sen. Foruden at være formand for DM Offent-

lig er han næstformand i DM.

Men trods de seneste års gode takter nyt-

ter det ikke at hvile på laurbærrene. Konkret 

er den nyvalgte 16 mand store bestyrelse for 

DM Offentlig i gang med at sætte en værktøjs-

kasse sammen, som blandt andet skal være 

med til at styrke tillidsrepræsentanternes 

position under kommende lønforhandlinger 

samt understøtte medindflydelsen og samar-

bejdet i hverdagen. 

“Der er ingen tvivl om, at der skal kæmpes 

hårdere for at holde fast i den positive ud-

vikling for DM’erne på de offentlige arbejds-

pladser. Og det er ikke kun lønudviklingen, jeg 

tænker på i den forbindelse. når presset på de 

offentlige udgifter stiger, bliver det også van-

skeligere at fastholde et sundt arbejdsmiljø, 

en ordentlig ledelse, en rimelig portion med-

arbejderindflydelse og et velafbalanceret ar-

bejdsliv, hvor opgavemængden er afstemt med 

de ressourcer, som er til rådighed. Det bliver 

nogle af de vigtige indsatsområder for den nye 

bestyrelse”, mener Peter grods Hansen.

Han er ked af, at det forgangne år har budt 

på en øget konkurrence mellem de faglige 

organisationer om medlemmerne og – ikke 

mindst – om hinandens medlemmer. Frem for 

at bekrige hinanden skal energien bruges til 

medlemmernes bedste.

“Hovedindsatsen i DM Offentlig kommer 

helt naturligt til at centrere sig om de kom-

mende overenskomstforhandlinger.  Vi vil 

fortsat kæmpe for en fornuftig reallønsudvik-

ling og for at fastholde DM’s forhandlings- og 

aftaleret på arbejdspladserne”, siger forman-

den for DM Offentlig.

en mere usikker beskæftigelsessituation 

bliver ligeledes et omdrejningspunkt, og en-

delig skal DM kæmpe imod den tendensen til 

evig kontrol i form af målinger og vejning af 

resultater. “Kvantificering er en meget kede-

lig tilbøjelighed, især når den sker på bekost-

ning af kvaliteten af den offentlige service”, 

siger Peter grods Hansen.     

Presset på de offentligt ansatte stiger
En solid lønudvikling og øget beskæftigelse gjorde 2009 til et godt år for magistre 
ansat på offentlige arbejdspladser. Men der skal kæmpes hårdere for at holde de 
gode takter i 2010, og medlemmerne vil blive presset fra flere sider, forudser for-
manden for de 6000 offentlige administrative DM-medlemmer. 

“DM’ernes talstærke indtog 
i de kommunale og statslige 

forvaltninger er ikke kun et 
overgangsfænomen. Nu har 

vi for alvor bidt os fast”.
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DM Offentlig har fået    ny bestyrelse

16 politikere, seks nye og 10 erfarne, skal repræsentere de 6000 offentligt admi-
nistrativt ansatte DM-medlemmer i 2010 og 2011. Mød din nye bestyrelse her 
og læs, hvad de vil arbejde for i valgperioden.

nikoline Ziemer, biolog i Grøn-

lands Naturinstitut, Afdelingen 

for Fisk og Rejer. Fællestillidsre-

præsentant for offentligt ansatte 

magistre i Grønland.

“Mit primære fokus vil være at 

dele mine erfaringer med de an-

dre politikere i DM Offentligs be-

styrelse. et andet fokus vil være 

at rekruttere tillidsmænd i de 

mange offentlige institutioner i 

grønland, som ikke har nogen”.

tine andresen, projektleder i 

Center for Folkesundhed under 

Region Midtjylland.

“Det vigtigste omdrejnings-

punkt bliver udfordringerne for 

arbejdsmiljøet, fx de nye arbejds-

former, hvor selvledelse, fleksibel 

arbejdstid og selvstyrende team 

er dominerende begreber. Min 

mærkesag er ligeløn, opmærk-

somhed på kvinders kvalifika-

tioner i lønforhandlinger og på, 

hvilke redskaber tillidsrepræsen-

tanten har til rådighed”.

Marianne petersen, virksom-

hedskonsulent og ansat i Jobcen-

ter Vejle.

“Med stor respekt for det arbej-

de, som bestyrelsen har lavet ind-

til videre, vil jeg som nyt medlem 

af DMO arbejde for at gøre DM til 

en nærværende og vedkommende 

fagforening for alle magistre”.

niels jørgen Friis, biolog i Af-

delingen for Grønne områder i 

Århus Kommune.

“For mig er og skal en fagfor-

ening være det fællesskab, der 

samlet og med størst mulig styr-

ke stiller op for at sikre gode løn- 

og ansættelsesvilkår for medlem-

merne, både for den enkelte, der 

bliver klemt i en given situation, 

og for kollektivet“.

eva jensen, konsulent i Kulturmi-

nisteriets Koncern center.

“jeg arbejder for en fagfor-

ening, der er tæt på medlemmer-

ne og arbejdspladserne”.

Dieter Delling, biolog i Afdelin-

gen for Teknik og Miljø, Århus 

Kommune.

“jeg vil også fremover arbejde 

for at styrke tillidsrepræsentan-

ternes arbejdsmuligheder og 

rettigheder, blandt andet ved at 

stille flere dagligdags arbejdsred-

skaber til rådighed: skabeloner, 

regneark, databaser mv.”.

Henrik saxtorph, fuldmægtig i 

Uni C, en styrelse under Undervis-

ningsministeriet.

“Min mærkesag er at gøre den 

faglige organisation gældende i 

alle sammenhænge – og dermed 

også arbejde på større synlighed 

over for medlemmerne”.

Henning sandau, specialkonsu-

lent i Sundhedsstyrelsen.

“sammen er vi stærke, og kun 

sammen opnår vi resultater. Det 

vil fortsat være udgangspunktet 

for mit arbejde i bestyrelsen”.
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poul Brinck, marinbiolog i Miljø-

center Ribe.

“Den nuværende aldersmæssi-

ge sammensætning på de offent-

lige arbejdspladser er et nært 

forestående problem, som jeg 

ikke føler, ledelsen tager alvor-

ligt. Det offentlige arbejdsmar-

ked skal hurtigst muligt gøres 

langt mere attraktivt, og ledel-

sen skal indse og forstå dette og 

handle derefter“.

anders Christian rasmussen, 

cand.scient i Kolding Kommunes 

Tekniske Forvaltning.

For mig er der tre meget vig-

tige fokusområde for DMO’s med-

lemmer og DM som helhed. Det 

er: Forberedelsen af OK 2011, at 

få styr på foreningens dårlige 

økonomi, og sikre, at vi er en rum-

melig fagforening, der yder den 

bedst mulige service til vores 

medlemmer”.

peter grods Hansen, arbejds-

markedsområdet, Århus Kom-

mune. Næstformand i DM.

“ud over ordentlige løn- og an-

sættelsesvilkår vil jeg prioritere 

medarbejderindflydelse, sam-

arbejde og ikke mindst et godt 

arbejdsmiljø højt. Derudover er 

det vigtigt, at vi også politisk har 

fokus på, at de lokale lønforhand-

linger skal komme til at fungere 

til medlemmernes tilfredshed”.

karin Hjortshøj, biolog i Miljø-

center Aalborg.

“jeg ser travlhed som et stigen-

de og ofte voldsomt belastende 

problem. Vi skal fortsætte det 

store arbejde, der gøres i DM, for 

at sikre bedre løn- og arbejdsvil-

kår – for det kommer jo ikke af 

sig selv.  Og så vende blikket mod 

de arbejdspladser, hvor det går 

godt, og se på, om her er noget, vi 

kan lære af!”.

Mogens leo Hansen, Arbejds-

markedsforvaltningen i Hvidovre 

Kommune.

“De vigtigste nøgleord: soli-

daritet med de svage, retfærdig-

hed, retssikkerhed for medlem-

mer. Fagforeningen skal være en 

kamp organisation”.

jørgen lønberg-jensen, biolog i 

Guldborgsund Kommune.

“Tillidsrepræsentanternes ar-

bejdsmuligheder skal udvides og 

styrkes. Derudover vil jeg have 

fokus på arbejdsvilkår, indflydel-

se på eget arbejde og solidaritet”.

Darriann riber, fuldmægtig i 

Udenrigsministeriet.

“jeg vil arbejde for, at DM Of-

fentlig har en medlemsnær, effek-

tiv og professionel bestyrelse. at 

Tr’ene er godt klædt på til at ud-

føre deres arbejde, og at DMO’s 

medlemmer får indflydelse på 

eget arbejde”.   

tr-årsMøDe i april

Årsmødet for tillidsrepræ-

sentanter i DM Offentlig bli-

ver i år holdt i dagene 20.-21. 

april. Stedet er Clarion Hotel 

i København. Foruden OK 11 

vil mødet have emner som 

fx ligestilling, best-practice 

værktøjer til tillidsrepræsen-

tanter, veje til medarbejder-

indflydelse og ledelsespoli-

tik på dagsordenen.

Alle tillidsrepræsentanter 

i DMO får en personlig invita-

tion, når vi kommer nærmere 

datoen. Men husk at sætte 

kryds i kalenderen allerede nu.



Hvorfor var det lige dig, der blev konstitueret 
prorektor?
Jeg tror, det skyldes en blanding af tilfæl-
digheder og så mine faglige og personlige 
kompetencer. For det første har jeg leder-
erfaring fra mit job som institutleder. For 
det andet skulle prorektorstillingen be-
sættes lige på det tidspunkt, hvor min in-
stitutlederperiode nærmede sig sin afslut-
ning, og endelig er det nok også, fordi jeg 
som institutleder har været synlig og har 
sørget for at synliggøre “mit” institut. 

Hvad består dine nye opgaver i?
Som institutleder beskæftigede jeg mig 
med en blanding af ad hoc-opgaver og 
mere langsigtede og strategiske planer, 
men nu skal jeg primært arbejde på det 

strategiske plan. Den første opgave, der 
er landet på mit bord, drejer sig om at 
udbygge Aalborg Universitets ledelses-
akademi, som er et kreativt idéudveks-
lingsforum bestående af topledere fra den 
private og offentlige sektor og forske-
re og undervisere inden for ledelse. Den 
form for facilitering, der foregår i Ledel-
sesakademiet, og det at bringe de rigtige 
mennesker sammen samt pege på nye 
muligheder og tiltag for Aalborg Uni-
versitet er nok essensen af mine opgaver 
i det hele taget. Derudover har Aalborg 
Universitet lige gennemført en trivsels-
undersøgelse, som viser, at vi har nogle 
utroligt engagerede og dygtige medarbej-
dere, og at vi som universitet skal over-
veje, hvordan vi bedst muligt fasthol-

der dette engagement gennem et godt og 
konstruktivt arbejdsmiljø.

Hvad glæder du dig mest til i dit nye job?
Jeg trives virkelig med nye opgaver og 
skift i hverdagen. Så jeg glæder mig meget 
til at være med til at afstikke kursen for 
Aalborg Universitet og arbejde sammen 
med en masse spændende mennesker in-
den og uden for universitetet.

Inden for et år er du blevet professor og 
 prorektor. Hvad bliver det næste?
Jeg tager en dag ad gangen. Jeg har 
 aldrig lavet en karriereplan, men jeg er 
altid åben over for de muligheder, der 
viser sig.    lk

Fra professor og institutleder ved Institut for Sprog og Kultur på Aalborg 
Universitet til konstitueret prorektor, Aalborg Universitet.

INGER ASKEHAVE, 43 åR

KARRIERE:

2010:  Konstitueret prorektor,  

Aalborg Universitet

2009-:  Professor, Institut for Sprog 

og Kultur, Aalborg Universitet

2006-2009:  Institutleder ved Institut 

for Sprog og Kultur, Aalborg 

Universitet

2004-2006:  Lektor ved Aalborg Universi-

tet 

2000-2004:  Lektor ved Handelshøjskolen i 

Århus 

1999-2000:  Adjunkt ved Handelshøjsko-

len i Århus

uDDANNELSE:

1998:  Ph.d. i virksomhedskommu-

nikation, Handelshøjskolen i 

Århus

1992:  Cand.mag. i engelsk og inter-

nationale forhold, Aalborg 

Universitet

1988:  Korrespondent i engelsk/

fransk, Aalborg Universitet
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Løn og ansættelsesvilkår kan være meget for-

skellige fra område til område og fra stilling til 

stilling. Kontakt derfor altid DM for at få råd og 

vejledning, inden du går til jobsamtale, og inden 

du siger ja til jobbet. 

Husk også, at DM tilbyder karriererådgivning 

og feedback på ansøgning og CV. Find råd, vej-

ledning, lønstatistikker, kontaktoplysninger og 

meget mere på DM’s hjemmeside www.dm.dk.

Forbered dig, inden du  
går til jobsamtale og  
siger ja til dit nye job

jobsektion
L E D I G E  S T I L L I N G E R
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naturvidenskab 
– også for humanister

3312Svaret på
universets gåde 20nye regler

giver plads
til chikane10Unødvendige

besparelser på KU
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SOrteret MagaSinPOSt iD-nr. 41032:
al henvendelse; DM, magisterbladet@dm.dk, tlf: 38 15 66 00

“Lige nu oplever vi en praksislammelse på det naturvidenskabelige felt, og det 
er trist. Men det åbner samtidig op for, at vi med Naturvidenskabernes Hus 

kan få implementeret en anden forståelse af naturvidenskab”. Læs side 26-29.

Forskningsbaseret eFteruddannelse  – 
intensive sommerskolekurser

uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august

Er dEt i år 
du skal på 
sommErskolE? 

se udbuddet af kurser på Cbs sommerskole 2010 
på www.sommerskole.dk. Her kan du også 
bestille sommerskolekataloget.
Yderligere information:  e-mail sommerskole@Cbs.dk 
eller tlf. 3815 2051/4015 2051
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