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Kongeriget Bhutan  
- kulturelle vandre- og cykelrejser

Bhutan er et lille kongerige gemt godt i de 
utilgængelige østlige Himalayabjerge. Det er 
et land med gamle traditioner og en rig kul-
tur. Befolkningen er buddhister, og de fleste 
lever meget traditionelt.

På baggrund af buddhistiske værdier, ind-
førte den unge fjerde konge i 1970’erne be-
grebet bruttonational lykke, som modstykke 
til de traditionelle økonomiske udviklings-
mål. Økologi og bæredygtighed er vigtige 
aspekter af Bhutanesisk politik, og Bhutan er 
det eneste land som er CO2 negativt. Bhutan 
er et land som på mange måder ønsker at 
følge med udviklingen, men samtidig søger 
man at bevare de traditionelle værdier. 

Kulturrejser
•  På cykel eller til fods
•  Over bjerge og gennem afsides dale
•   Historier og legender om Buddhisttempler  

og antikke borge
•  Besøg i uspolerede landsbyer 
•  Mulighed for privat overnatning
•  Utrolige bjerglandskaber
•  Gennem bambus- og rhododendronskove

Don Quijote Rejser og Foredrag
Tlf.: 6151 3331 - www.OplevBhutan.dk

Kulturrejer og lysbilledforedrag 
Jeg arrangerer rejser jeg brænder for  
Natur og kultur smelter sammen 
Historie og myter går i ét 
En lærerig aktiv ferie
Jeg holder foredrag om bl.a. Bhutan

165162 Don Quijote Rejser 215x238 4F.indd   1 27/05/16   13.05
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Fokuser ikke 
på løsningen
Fokuser på vejen til løsningen. Bliv i nuet og gå 
åbent ind i det eksperimenterende rum, som enhver 
samskabelses proces bygger på.

#9 

10 VEJE TIL SAMSKABELSE

Kommunernes hverdag bliver stadig mere kompleks.

Samskabelse er en ny måde at møde udfordringerne på i den moderne kommune. 

Ved fra starten at involvere borgere, virksomheder, kommunalt ansatte, ledelse 

og andre relevante aktører skaber du ofte mere effektive og langtidsholdbare løsninger.

Se hvordan du kan samskabe løsninger i din kommune på samskabelse.cok.dk

I COK er vi specialister i at facilitere samskabelsesprocesser i den offentlige sektor. Det gør vi 

som konsulenter, rådgivere og undervisere – og ved at integrere teoretisk og praktisk viden 

om samskabelse i kompetenceudvikling og læringsaktiviteter.

Tilbuddet gælder i 6 mdr. og kun for husstande, der ikke har haft abonnement inden for de sidste 6 mdr. Efter prøveperioden på 10 uger fortsætter abonnementet auto matisk til 41 kr. om ugen  
med afregning én gang årligt. Abonnementet kan frit opsiges telefonisk eller skriftligt. Unge under uddannelse kan bestille et abonnement med studierabat på weekendavisen.dk/studie. 

* Når De sender sms, accepterer De, at Weekendavisen må kontakte Dem med nyheder, informationer og tilbud fra Weekendavisen per sms. De kan afmelde Dem denne tjeneste ved at sende WEEKENDSTOP til 1277.

Tid til fordybelse  
og indsigt

Velskrevet viden. Hver fredag.

Hvis De savner et seriøst alternativ til den daglige nyheds
strøm – så er det måske tid til at prøve Weekendavisen. Her 
går Danmarks bedste skribenter i dybden med det, der 
er vigtigt. Vi analyserer ugens bevægel ser i det politiske 
landskab og sætter dem ind i den rette sammenhæng. 
Vi ser på kulturens mangfoldighed. Vi følger den nyeste 
forskning. Vi anmelder bøger på mange sprog. Og i sek
tionen Faktisk gør vi det hele én gang til for børn.

Send en SMS med teksten 
WEEKEND1 til 1277*
– og prøv 10 uger for kun 29 kr. om ugen 29,-

om ugen

KUN
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De fleste af os gennemlever faser, hvor vi 
trækker ekstra læs. Hvor de 24 timer i døg-
net ikke slår til, og hvor presset kommer fra 
mange sider. Mange oplever det, når de stif-
ter familie. Eller hvis der opstår sygdom el-
ler andre kriser i familien, der kræver op-
mærksomhed og tilstedeværelse. Som du 
kan læse i denne udgave af Magisterbladet, 
viser en ny medlemsundersøgelse, at halvde-
len af DM’erne har svært eller meget svært 
ved at finde den rette balance mellem arbej-
de og familieliv. Det er alt, alt for mange. 

Samtidig er det indlysende, at arbejdet 
fylder. Vi er faglige ildsjæle, der tager stort 
ansvar for vores arbejde. Der er en glæde 
ved at gøre sit arbejde ordentligt, at få tid til 
at gå ned i substansen og få nuancer med, så 
kvalitet og højt niveau 
sikres. Faktisk er der 
ikke noget mere demo-
tiverende end at blive 
tvunget til at levere et 
slattent, halvfærdigt 
produkt eller at skulle 
formidle noget ikkegen-
nemarbejdet til andre 
mennesker. Vores de-
dikation, initiativkraft 
og drift mod kvalitet og 
faglighed er også det, 
som gør akademikere til 
en så eftertragtet arbejdskraft. 

Den høje dedikation i vores arbejde kan 
være svært at forene med de ønsker, vi har 
til vores privatliv: At vi kan være gode part-
nere, have overskud til venner og børn samt 
dyrke fritidsinteresser og holde os i form. 
Derfor skal der findes en balance, og her 
kan jeg ikke lade være med at lade tankerne 
gå tilbage til fagbevægelsens start, hvor den 
første kamp om arbejdstid i 1872 handlede 
om en reduktion af den daglige arbejdstid – 
det, der senere blev til paroler om retten til 
både hvile og fritid. Kampen om arbejdstid 
har altid været et centralt element for fagbe-
vægelsen. Det handler både om, hvor mange 
ansatte der skal være, og om at begrænse 
nedslidningen på arbejdspladsen. 

Takket være digitaliseringen har langt de 
fleste vidensarbejdere i dag mulighed for at 

arbejde, stort set hvor og hvornår det skal 
være: om aftenen, tidligt om morgenen eller 
i weekenden. Det giver frihed til den enkel-
te medarbejder. Men fleksibiliteten medfø-
rer også, at arbejdet bliver grænseløst – man 
kan altid arbejde lidt mere. 

Langt de fleste af DM’s medlemmer ar-
bejder ganske meget mere end de timer, de 
er ansat til. Og som en artikel på side 20 i 
Magisterbladet handler om, arbejder man-
ge også, når de er hjemme med sygt barn. 
Nogle lægger frivilligt de ekstra timer i ar-
bejdet, fordi det er meningsfuldt og giver 
dem en personlig tilfredsstillelse. Men for 
andre er overarbejdet måske udtryk for, at 
det grænseløse arbejde har taget overhånd, 
og det er blevet for svært at sige fra og lukke 

mailen ned. Vi ved des-
værre, at alt for mange 
akademikere døjer med 
stress og er sygemeldt i 
kortere eller længere pe-
rioder. Det tager vi me-
get alvorligt i DM.

Der er brug for po-
litiske løsninger til at 
finde en bedre balance 
mellem arbejdsliv og fri-
tid på arbejdspladserne. 
Flere arbejdspladser bør 
få fleksible tidsordnin-

ger, så alle kan få familieliv og arbejdsliv til 
at hænge sammen. Den rette balance kan 
for nogle skabes ved, at man i perioder kan 
gå tidligere, mens det for andre handler om 
hjemmearbejdsdage. I DM har vi succes-
fuldt arbejdet for bedre barselsrettigheder 
for partneren til den gravide – det gavner 
begge forældres worklife-balance, at man 
fra start deles om omsorgsopgaverne. 

DM’s ansatte rådgiver gerne dig. Så brug 
din fagforening. Balance mellem arbejde og 
fritid er stadig aktuelt, selv om vi skriver 
2016 og ikke længere 1872.

Camilla Gregersen, 

Formand

Signe Møller Johansen, 

DM Offentlig

Anita Kildebæk Nielsen, 

DM Offentlig

Inger Lisbeth Staahl Jensen, 

DM Offentlig

Anders Christian Rasmussen, 

DM Offentlig

Anne Bisgaard Pors, 

DM Offentlig

Lis Kræmmer, 

DM Offentlig

Erik Sigmund Christensen, 

DM Viden

Leif Søndergaard, 

DM Viden

Charlotte Palludan, 

DM Viden

Olav Wedege Bertelsen, 

DM Viden

Thomas Vils Pedersen, 

DM Viden

Hans Beksgaard, 

DM Viden

Tommy Dalegaard Madsen, 

DM Viden

Bjarke Friborg, 

DM Privat og Selvstændige

Sine Jensen, 

DM Privat og Selvstændige

Jens Groth Andreasen, 

DM Privat og Selvstændige

Helle Idland, 

DM Privat og Selvstændige

Julia Hunt, 

DM Privat og Selvstændige

Birgith Sloth, 

DM Ledere

Frederik Thordal, 

DM Studerende

Gry Inger Reiter, 

DM Studerende

Lea Brith Grummisgaard  

Friedberg,  

DM Studerende

Grænser for det 
grænseløse arbejde

“Vores dedikation, 
initiativkraft og 
drift mod kvalitet 
og faglighed er 
også det, som gør 
akademikere til 
en så eftertragtet 
arbejdskraft”.
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Ligestilling – en dansk værdi
Det er da lidt af et eventyr, som der er grund til at være stolt af:

Fem skandinaviske foregangslande har vist verden, hvordan man skaber et sam-
fund med mere ligestilling mellem mænd og kvinder. Hvert år viser World Econo-
mic Forums ligestillingsrapport, “Global Gender Gap Report”, at Island, Norge, 
Finland, Sverige og Danmark er helt i top målt på hårde fakta som økonomiske for-
skelle, helbred, politisk indflydelse og uddannelsesniveau.

Også i 2015 var Island nummer et, Norge nummer to, Finland nummer tre og 
Sverige nummer fire. Og så plejer Danmark at hænge pænt med på en femte-, sjet-
te-, syvende- eller ottendeplads.

Men i 2015 krakelerede billedet. Danmark faldt ned på en 14.-plads efter Irland, 
Rwanda, Filippinerne, Schweiz, Slovenien, New Zealand, Tyskland, Nicaragua og 
Holland.

Stadig pænt, bevares, men var ligestilling ikke noget, vi var stolte af? Noget, 
som var unikt for os som folk? Noget, der gjorde os bedre end de andre? Var det 
ikke lige præcis en af de specielle danske værdier, som kulturminister Bertel Haar-
der har peget på til sin nye Danmarkskanon over værdier og traditioner?

Nogle mener, at ligestillingsarbejdet er gået i stå i Danmark. Hvis man tror, at 
Christiansborg er hele Danmark, så er det rigtigt. Arbejdet med ligestilling har 
ikke rørt sig ud af flækken på borgen under de seneste regeringer. Men Christi-
ansborg er heldigvis ikke hele Danmark.

De dygtige og de internationalt orienterede arbejdspladser som universiteter-
ne i København og Aarhus, de største kommuner med København i spidsen eller 
Novo for den sags skyld arbejder selvfølgelig målrettet med ligestilling. Blandt an-
det fordi det styrker dem i kampen for at tiltrække de bedste medarbejdere.

De udygtige og solnedgangsindustrierne som for eksempel danske aviser har 
ikke rykket sig en millimeter. Noget så simpelt som at få en ligelig præsentation af 
mænd og kvinder i spalterne går det galt med år efter år, fordi redaktørerne ikke 
vil (hvis de ville, ville de nok heller ikke kunne).

Når det gælder kvindelige redaktionelle ledere, så skrev forfatteren og journali-
sten Gretelise Holm engang en meget sjov og meget præcis kronik, hvori hun på-
viste, “hvordan mænd ikke kan diskvalificere sig, mens kvinder ikke kan kvalifice-
re sig til de betydningsfulde stillinger i medierne”. For eksempel diskvalificerede 
det ikke mænd fra ledelse at køre plakatfuld ind i en betonklods, skide på gulvet 
hos en medarbejder og tørre røv i gardinerne eller smide hundredvis af millioner 
væk på dødfødte aviseventyr.

Nå, nok med eksempler fra det virkelige liv. Tilbage til Christiansborg. Her har 
man travlt med at slå muslimer i hovedet med, at vi er bedre en dem. Blandt andet 
fordi muslimerne ikke har ligestilling lige som os. Hvis der på et tidspunkt skulle 
opstå en pause i det vigtige arbejde, og hvis man skulle lave en enkelt lovændring, 
som kunne føre Danmark tilbage som førende ligestillingsnation, så ville det være 
øremærket barsel til mænd. Man ville til og med få opbakning fra 68 procent af de 
højtuddannede magistre, som man kan læse i dette blad.

Efter denne heroiske gerning kan Bertel Haarder og de andre godt lægge sig i 
hængekøjen og skælde ud på muslimer igen.
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Ofte er det først den dag skaden sker,  
at man graver policen frem og ringer  
til forsikringsselskabet. Desværre.  
For forsikringer bør 
få mere opmærk-
somhed end som så.

- Alt for mange 
glemmer, at ændrin- 
ger i livet betyder,  
at behovet for forsik-
ringer også ændrer 
sig. Forsikringer og 
dækninger skal pas- 
se til ens aktuelle 
situation, fortæller 
daglig leder i DM 
Forsikring, Maiken 
Luvin, og fortsætter:

- Der kan være 
sket ting i ens liv, som gør, at man har  
brug for nye forsikringer eller nye dæk- 
ninger. Fx når man bliver gift eller skilt,  
får nyt arbejde eller når familien bliver 
forøget.

En gang om året
Det er en god ide at ofre lidt tid på ens 
forsikringer og ringe til sit forsikrings- 
selskab -  også selvom man ikke har  
haft en skade. 

- Hos DM Forsikring anbefaler vi,  
at man cirka en gang om året får tjek- 
ket, om man er rigtig dækket. Eller  
som minimum, når der sker forandrin- 
ger i ens liv, uddyber Maiken fra DM 
Forsikring.

Med et forsikringstjek får du styr på,  
at du er rigtig dækket og ikke kommer  
i en situation, hvor den udbetalte erstat- 
ning er for lille til at dække skaden.

Penge at spare
Selvom hovedformålet med et forsikrings-
tjek er at få styr på, at man er rigtig dæk- 

ket, så kan det også vise 
sig, at der er penge at 
spare.

- Måske har man 
ikke længere brug for 
de samme dækninger 
og forsikringssummer 
som tidligere – og ja, 
så bliver forsikringen 
pludselig billigere, for- 
klarer Maiken Luvin. 

 
Udgangspunkt i dit 
behov
- Vi kigger på kundens 
aktuelle livssituation 

og gennemgår systematisk de områder, som 
vi typisk ved giver anledning til at få juste- 
ret forsikringerne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Er der behov for nye forsikringer, så 
laver vi et tilbud, og skal dækninger fjernes 
så udarbejder vi en ny police. Det hele kan 
ofte ordnes på bare 10 minutter, slutter 
Maiken Luvin fra DM Forsikring. 

Spar dig for ærgrelser, 
inden skaden sker
Forsikringer får ikke mange tanker i det daglige og går ofte i glemmebogen.  
Men det kan faktisk betale sig at give dine forsikringer et årligt tjek ligesom bilen. 
Det kan spare dig for ærgrelser og måske også penge.

7 GRUNDE TIL ET TJEK

Du bør få tjekket dine forsikringer, 
hvis du:

• har fået nyt job 
•  er blevet gift eller flyttet sammen  

med nogen
•  er blevet skilt eller flyttet hver til sit
• er flyttet til noget større eller mindre
•  har fået flere børn‚ eller hvis børnene  

er flyttet hjemmefra
• rejser mere og måske længere væk
• har fået hund eller kat
• er gået på pension eller efterløn.

Et forsikringstjek tager ikke  
mange minutter. Rådgivere hos  
DM Forsikring sidder klar til  
at hjælpe dig med en hurtig  
gennemgang.  
Ring: 38 15 66 00. 

ANNONCE

“Med et forsikrings-
tjek får du styr på,  
at du er rigtig dæk- 
ket og ikke kommer  
i en situation, hvor  
den udbetalte erstat- 
ning er for lille til  
at dække skaden”.

s032_201_04_16_DM_Ann_Forsikringstjek_215x297.indd   1 03-06-2016   13:48:39
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Det er ikke kun varme hæn-
der, der rammes af den øko-
nomiske smalhals i den 
offentlige sektor. Foran-
dringerne har også kostet et 
stort antal chefer jobbet, vi-
ser nye tal fra Kommuner-
nes og Regionernes Lønda-
takontor.

Mest markant har udvik-
lingen været i kommuner-
ne, hvor antallet af chefer 
fra 2010 til 2016 er dykket 
fra ca. 40.000 til 31.800 sva-
rende til et fald på 20,5 pct. 
I samme periode er antallet 
af menige medarbejdere blot 
faldet med 4,9 pct.

Også i regionerne er der 
blevet længere mellem che-
ferne. Mens antallet af syge-
plejersker og andet front-
personale i regionerne er det 
samme i dag som i 2010, er 
bestanden af chefer dykket 
med 8,2 pct. eller ca. 1.000 
personer.

Ifølge Carsten Greve, 
professor i offentlig ledelse 
ved CBS, afspejler udvik-
lingen de seneste års op-
bremsning i den offentlige 
økonomi. Det har betydet, 
at den offentlige sektor i 
stigende grad søger at holde 
udgifterne i ro og fastholde 
serviceniveauet ved at cen-
tralisere og sammenlægge 
enheder.

“Samtidig er ledelsesrol-
len ved at skifte, uden at vi 
helt ved, hvad det er, den 
skifter til. Men man kan 

iagttage, at når man centra-
liserer ledelseslaget, så bliver 
der et større fokus på fælles 
strategier, som skal kommu-
nikeres ud for at samle orga-
nisationerne. Det bliver en 
måde at lede arbejdet i orga-
nisationen på”.

Og mens sammenlægnin-
ger af ikke mindst mindre 
institutioner kan give mu-
lighed for at sætte større 
fokus på udvikling og på at 
gennemføre overordnede 
strategier, så kan effektivise-
ringerne også have sin pris. 

Det siger Christina Holm-
Petersen, projektchef ved 
Kora, Det Nationale Institut 
for Kommuners og Regio-
ners Analyse og Forskning.

“Der bliver generelt læn-
gere til ens personaleleder. 
Så kommunikationsvejene 
bliver længere, og cheferne 
bliver mere overbebyrdede, 
både fordi de har flere med-
arbejdere, de skal lede, og 
fordi kompleksiteten i op-
gaverne har det med at stige 
samtidig”.

Ofte risikerer medarbej-
dere at stå alene med de fag-
lige problemstillinger, hvis 
ikke der er etableret opsam-
lende funktioner, siger hun.

“Tendensen til, at ledelse 
er noget, der sidder længe-
re og længere væk, risike-
rer at understøtte en anden 
tendens, nemlig at tingene 
helst skal se pæne ud. Så der 
opstår en slags “see no evil, 
hear no evil”-kultur, hvor 
det er svært at få løst pro-
blemer, fordi der ikke rigtig 
er nogen, der ønsker at eje 
dem”.

Ledelserne mister 
indflydelse
Selvom antallet af formelle 
ledere i det offentlige er fal-
det, så er det ikke ensbety-
dende med, at faglig ledelse 
af medarbejdere er forsvun-
det. Den er i stigende grad 
overladt til et lag af med-
arbejdere, der ikke er for-
melle chefer, men optræder 
med betegnelser som fag-
lige ledere, teamkoordina-
torer eller funktionsledere. 
Det siger lektor ved Syd-
dansk Universitet og eks-
pert i ledelse og offentlige 
forandringsprocesser Søren 
Voxted. 

“I dag er de formelle lede-
re dem, der udstikker ram-
merne og faciliterer faglig 
ledelse og medledelse. Sam-
tidig har man skabt et lag af 
ledere, der ikke har titel af 

Antallet af chefer  
i det offentlige rasler ned
Over 20 pct. af alle chefer i kommunerne er forsvundet siden 2010, viser nye tal. 
Den offentlige sektor bliver styret på en ny måde, forklarer eksperter. 

“Ledelsesrol-
len er ved at 
skifte, uden 
at vi helt ved, 
hvad det er, 
den skifter til”.
Carsten Greve, professor

Ledelsesstillinger i 

 kommunerne

2010: 39.994

2016: 31.789

Det svarer til en nedgang på 

20,5 pct.

Ledelsesstillinger i regionerne

2010: 12.572

2011: 11.552

Det svarer til en nedgang på 

8,2 pct.

Kilde: Kommunernes og 

 Regionernes Løndatabase

FÆRRE CHEFER I KOMMUNER 
OG REGIONER

leder og faktisk heller ikke 
har personaleansvar. De er 
ofte dygtige og kompetente, 
ikke mindst når det handler 
om faglig ledelse”. 

Større afstand mellem 
medarbejdere og den for-
melle ledelse skaber udfor-
dringer, mener han.

“Det er jo den adskillel-
se, man laver ved at sige, at 
faglig ledelse er noget, de 
ansatte selv klarer, mens le-
deren er forandringsleder. 
Men det er jo faglighed, der 
er afgørende for, om ledelse 
lykkes. Og det har man fak-
tisk frataget ledelsesmæs-
sig indflydelse på ved at øge 
kontrolspandet og oprette et 
lag af ledere, der ikke er le-
dere”.   

Ofte er det først den dag skaden sker,  
at man graver policen frem og ringer  
til forsikringsselskabet. Desværre.  
For forsikringer bør 
få mere opmærk-
somhed end som så.

- Alt for mange 
glemmer, at ændrin- 
ger i livet betyder,  
at behovet for forsik-
ringer også ændrer 
sig. Forsikringer og 
dækninger skal pas- 
se til ens aktuelle 
situation, fortæller 
daglig leder i DM 
Forsikring, Maiken 
Luvin, og fortsætter:

- Der kan være 
sket ting i ens liv, som gør, at man har  
brug for nye forsikringer eller nye dæk- 
ninger. Fx når man bliver gift eller skilt,  
får nyt arbejde eller når familien bliver 
forøget.

En gang om året
Det er en god ide at ofre lidt tid på ens 
forsikringer og ringe til sit forsikrings- 
selskab -  også selvom man ikke har  
haft en skade. 

- Hos DM Forsikring anbefaler vi,  
at man cirka en gang om året får tjek- 
ket, om man er rigtig dækket. Eller  
som minimum, når der sker forandrin- 
ger i ens liv, uddyber Maiken fra DM 
Forsikring.

Med et forsikringstjek får du styr på,  
at du er rigtig dækket og ikke kommer  
i en situation, hvor den udbetalte erstat- 
ning er for lille til at dække skaden.

Penge at spare
Selvom hovedformålet med et forsikrings-
tjek er at få styr på, at man er rigtig dæk- 

ket, så kan det også vise 
sig, at der er penge at 
spare.

- Måske har man 
ikke længere brug for 
de samme dækninger 
og forsikringssummer 
som tidligere – og ja, 
så bliver forsikringen 
pludselig billigere, for- 
klarer Maiken Luvin. 

 
Udgangspunkt i dit 
behov
- Vi kigger på kundens 
aktuelle livssituation 

og gennemgår systematisk de områder, som 
vi typisk ved giver anledning til at få juste- 
ret forsikringerne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Er der behov for nye forsikringer, så 
laver vi et tilbud, og skal dækninger fjernes 
så udarbejder vi en ny police. Det hele kan 
ofte ordnes på bare 10 minutter, slutter 
Maiken Luvin fra DM Forsikring. 

Spar dig for ærgrelser, 
inden skaden sker
Forsikringer får ikke mange tanker i det daglige og går ofte i glemmebogen.  
Men det kan faktisk betale sig at give dine forsikringer et årligt tjek ligesom bilen. 
Det kan spare dig for ærgrelser og måske også penge.

7 GRUNDE TIL ET TJEK

Du bør få tjekket dine forsikringer, 
hvis du:

• har fået nyt job 
•  er blevet gift eller flyttet sammen  

med nogen
•  er blevet skilt eller flyttet hver til sit
• er flyttet til noget større eller mindre
•  har fået flere børn‚ eller hvis børnene  

er flyttet hjemmefra
• rejser mere og måske længere væk
• har fået hund eller kat
• er gået på pension eller efterløn.

Et forsikringstjek tager ikke  
mange minutter. Rådgivere hos  
DM Forsikring sidder klar til  
at hjælpe dig med en hurtig  
gennemgang.  
Ring: 38 15 66 00. 

ANNONCE

“Med et forsikrings-
tjek får du styr på,  
at du er rigtig dæk- 
ket og ikke kommer  
i en situation, hvor  
den udbetalte erstat- 
ning er for lille til  
at dække skaden”.

s032_201_04_16_DM_Ann_Forsikringstjek_215x297.indd   1 03-06-2016   13:48:39
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Relativt ubemærket har de seneste års 
reformer i den offentlige sektor givet 
plads til en ny ledertype. De optræ-
der ikke i statistikker, og deres mandat 
er sjældent velbeskrevet. De har titler 
som koordinator, teamleder eller funk-
tionsleder og tager sig typisk af faglig 
ledelse, mens deres chefer – i takt med 
at organisationerne vokser – koncen-
trerer sig om administration og udvik-
lingsorienterede opgaver. Til forskel 
fra deres chefer har de faglige ledere 
sjældent noget formelt ledelsesmandat. 

En af de arbejdspladser, hvor medar-
bejdere i stigende grad får tildelt rollen 
som faglig leder, 
er på Køben-
havns Universi-
tet. Det fortæller 
fællestillidsre-
præsentant for 
de administrativt ansatte AC’ere Signe 
Møller Johansen. Hun har selv været 
faglig leder.

“Det er faktisk nogle spændende 
funktioner for akademikere på de of-
fentlige arbejdspladser. Hos os er ud-

viklingen sket ved, at man inddeler af-
delinger i faglige områder, og for hvert 
faglige område er der så en, der bliver 
eksempelvis teamleder eller faglig ko-
ordinator. Det er som regel noget faglig 
ledelse, som giver mere ansvar og mu-
lighed for at præge sit faglige område og 
prøve kræfter med ledelsesfunktioner”.

Hendes oplevelse er, at kollegerne 
ofte synes, at koordinatorerne er med 
til at skærpe det faglige fokus, hvor 
den personaleansvarlige leder måske 
mangler tid og indsigt. Men samtidig 
kan funktionerne give udfordringer.

“Det indskyder et ekstra ledelseslag i 
organisationen, og 
der er længere mel-
lem medarbejderne 
og den, der har den 
egentlige ledelses-
ret. Når du går til 

MUS-samtale eller skal forhandle løn, 
så ved den personaleansvarlige måske 
ikke så meget om, hvad du går og la-
ver. Det behøver ikke automatisk at 
være sådan, men der opstår uvægerligt 
mere afstand”.

Officielt ved ingen, hvor stor grup-
pen er, men der findes indikationer. Fx 
viste en undersøgelse i 2012, at 40 pct. 
af medlemmerne af ledernes hoved-
organisation i det offentlige ikke har 
personaleansvar. Og hvor der i statens 
løndatabase i 2010 fx optrådte 11 per-
soner i kategorien “funktionsleder”, 
men uden at disse bevillingsmæssigt 
var klassificeret som ledere, var tallet 
vokset til 295 i 2016.  

Udviklingen falder sammen med, at 
antallet af formelle ledere i det offent-
lige er dykket de senere år. I kommu-
nerne er 8.200 ledere eller 20,5 pct. af 
den samlede bestand 
forsvundet siden 2010. I 
regionerne er tallet no-
get lavere, men dog al-
ligevel markant. Her er 
ca. 1.000 lederstillinger 
eller 8,2 pct. blevet nedlagt i samme 
periode, viser nye tal fra Kommuner-
nes og Regionernes Løndatakontor.

“Det er et felt, som er underbelyst, 
og som griber fat i ufatteligt man-
ge ting i organisationen”, siger Lone 

Ledere 
uden kasket
Der er blevet færre chefer i det offentlige. Til gengæld er der kommet flere 
uformelle ledere med titler som koordinator, gruppeleder eller funktionsleder. 
De står typisk for den faglige ledelse, men nogle har også personaleansvar 
uden formelt set at være chefer.

“Der er masser af 
gråzoner i det her”.
Sarah Rosenkrands, konsulent  

8
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Færre chefer og flere koordinatorer. Det indskyder et ekstra ledelses
lag, og der er længere mellem medarbejderne og den, der har den 
egentlige ledelsesret. Det fortæller fællestillidsrepræsentant for de 
administrativt ansatte AC’ere på KU, Signe Møller. Johansen.

9
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Pagh, cand.jur. og lektor på VIA Ef-
ter- og videreuddannelse.

Hun underviser på VIA’s diplomud-
dannelse i ledelse og vurderer, at det 
ofte er op imod halvdelen af de stude-
rende på et modul, der reelt er ledere 
uden personaleansvar.

Gråzoner
DM modtager dagligt henvendelser fra 
medlemmer, der har fået tildelt opga-
ver og ansvar, der griber ind i ledelse – 
men hvor der ikke følger formelle be-
føjelser med, eller hvor definitionen på 
det formelle ansvar er uklart. Det op-
lyser konsulent Sarah Rosenkrands.

“Eksempelvis ser vi områdeledere, der 
har faglig ledelse og ansvar for kompe-
tenceudvikling og afholdelse af MUS-
samtaler under sig. Men selvom de så-
ledes er en del af ledelsen, har de ikke 
noget formelt personaleansvar, og de 
forhandler ikke løn. Det kan også være 
en menig medarbejder, der bliver tildelt 
“bemyndigelse til at træffe beslutnin-
ger”, men alene i forbindelse med “min-
dre alvorlige beslutninger”. Men hvad 
det præcist indebærer, er ret uklart, og 

vedkommende får ikke titel af leder. Så 
der er masser af gråzoner i det her”, si-
ger Sarah Rosenkrands i DM.  

Lone Pagh fra VIA Efter- og vide-
reuddannelse har mødt mange ufor-
melle ledere gennem sin undervisning. 
Og det er langtfra altid, at de oplever 
klarhed om rollefordelingen mellem 
medarbejdere, ledelse og den uformel-
le ledelse.

“For det første mangler mange or-
ganisationer stadigvæk at få lavet nogle 
klare beskrivelser af, hvad der egentligt 
er rammen for koordinatorernes job. 
Det betyder, at de risikerer at svæve i 
et tomrum og ikke rigtig vide, hvad det 
er, de skal gøre. Det andet er, af samme 
årsag, at der tilsyneladende hele tiden 
bliver proppet mere i funktionen. Alt 
muligt bliver en koordinatoropgave”.

Signe Møller Johansen genkender 
problemstillingen. Hun har oplevet, at 
de faglige ledere hurtigt får flere opga-
ver, end det var tænkt i udgangspunk-
tet. Det sker, fx hvis afdelingerne vok-
ser, eller hvis den personaleansvarlige 
leder har svært ved at holde styr på og 
koordinere alle afdelingens opgaver.

“Der er en tendens til, at der plud-
selig er en masse uforudsete ting, der 
ryger hen til den faglige leder, som 
ikke er beskrevet på forhånd. Det kan 
være alt fra praktiske opgaver til stra-
tegiske opgaver. Men når man så skal 
forhandle rimelige lønvilkår, slår ledel-
sen det hen og siger: Nåh, jamen de er 
jo bare tovholdere eller koordinatorer 
for noget”.

Det er DM’s holdning, at ledelsesan-
svar bør honoreres med løn på mindst 
specialkonsulentniveau. Det kan dog 
være op ad bakke at få forhandlet et ri-
meligt tillæg eller en omklassificering 
hjem, fortæller Signe Møller Johansen. 
Af samme grund skal jobfunktionen 
beskrives og afgrænses klart leder og 
medarbejder imellem.

“Det giver selvfølgelig et udgangs-
punkt for at forhandle tillæg, men det 
skaber også en afklaring i forhold til 
ens kolleger. Og så bliver det nemmere 
at konstatere, hvis ens opgaver flytter 
sig undervejs, og dermed også nemme-
re at argumentere for, at arbejdspresset 
er vokset, eller at lønnen skal være hø-
jere”, siger hun.   

“De risikerer at svæve i et 
tomrum og ikke rigtig vide, 
hvad det er, de skal gøre”.
Lone Pagh, lektor

“De uformelle ledelsesjob indebærer ofte spændende funktioner for 
akademikere på de offentlige arbejdspladser”, forklarer fællestillidsre
præsentant for de administrativt ansatte AC’ere Signe Møller Johansen.
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MED HÆNDERNE 

FULDE
Hver anden akademiker har svært ved at få balance mellem arbejde og familieliv, 
viser ny undersøgelse blandt medlemmer af DM. De skal lære at sætte grænser og 
følge dem, lyder rådet. Hvis medarbejderen ikke selv kan, så må chefen træde til.

Anders Moseholm med sin søn Oskar og 
datter Vibe. Han er på barsel med Oskar: 
“Nu hvor min hustru og jeg er ved at få ho
vedet oven vande efter en hård start med 
vores yngste, taler vi meget om, hvordan 
vi skal prioritere vores tid og energi”. 

1 1
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Anders Moseholm er på tre måneders 
barsel med Oskar, som er otte måne-
der gammel. Han arbejder med kvali-
tetssikring i Novo Nordisk og har også 
en datter, Vibe, som er 2½ år. 

“Min hustru og jeg er gået fra at 
være studerende med et barn til at 
være fuldtidsarbejdende med to små 
børn på kort tid. Det har føltes enormt 
presset indimellem”, siger Anders Mo-
seholm.

Anders Moseholm sætter pris på at 
være på en arbejdsplads, der tilskynder 
til at holde barsel. For overgangen fra 
at være studerende til at være to fuld-
tidsarbejdende forældre har ikke væ-
ret let.

“Jeg skal finde en god balance mel-
lem et nyt og krævende arbejde, som 
jeg ønsker at sætte mig ind i og gerne 
vil gøre godt, en ny baby, der ikke sov 
særligt godt de første seks måneder, og 
en storesøster, der også skal vænne sig 
til en ny familiesituation. Det kostede 
i starten søvnløse nætter og sled hårdt 
på parforholdet, som nu skal bygges op 
igen”, siger Anders Moseholm.

Anders Moseholm 
er ikke alene.

48 procent af aka-
demikerne synes, at 
det er “meget svært” 
eller “svært” at ska-
be balance mellem 
arbejds- og fami-
lieliv. Det viser en 
ny undersøgelse fra 
Dansk Magisterfor-
ening (DM), som 
knap 1.300 akademi-
kere har svaret på.

DM’s formand, 
Camilla Gregersen, 
siger, at undersøgelsen giver anled-
ning til at arbejde for en udvidelse af 
ordningen med omsorgsdage og bedre 
muligheder for hjemmearbejdsdage.

“DM’ere er faglige ildsjæle, som 
brænder for deres fag og arbejde, og 
som selvfølgelig også vil være gode 

forældre for deres børn. Det skal det 
moderne arbejdsmarked kunne rum-
me. Derfor mener jeg også, at der er 
brug for at iværksætte tiltag, så flere 
kan få både arbejdsliv og familieliv til 
at fungere”.

Det flyder sammen
Den svære balancegang for man-
ge højtuddannede mellem at priorite-
re karriere og familie skyldes ikke kun, 
at det kan være svært at kombinere 
børn og fuldtidsarbejde. Den teknolo-
giske udvikling har også gjort det mu-
ligt at hive arbejdet frem på alle tider 
af døgnet.

“For nogle fungerer det at gå fra ar-
bejdet lidt før og så arbejde om afte-
nen, når børnene sover. Men der skal 
være en frivillighed i det. Hvis man 
har svært ved at finde balance mel-
lem arbejde og familieliv, så skal noget 
laves om. Ubalancer kan skabe stress 
og følelsen af, at man ikke rigtig er 
nærværende hverken på arbejdet eller 
i hjemmet”, siger Malene Friis Ander-
sen, som er forsker på Det Nationale 

Forskningscenter for 
Arbejdsmiljø (NFA).

Det er ifølge hende 
vigtigt at have blik 
for de dynamikker, 
der suger en ind i ar-
bejdet, når man har 
fri. Man skal være 
opmærksom på de 
faldgruber, der ligger 
i vidensarbejdets ka-
rakter. 

“De fleste kender 
sikkert følelsen af, at 
man ikke nåede alt 
det, man ville på ar-

bejdet, og man derfor tager noget af 
det med hjem i tasken. Dette kan for 
mange betyde aftener med dårlig sam-
vittighed, hvor man bruger energi på 
at tage sig sammen til at gå i gang i 
stedet for at restituere. I sådanne til-
fælde er det vigtigt kun at tage arbejde 

med hjem i nødstilfælde”, siger Malene 
Friis Andersen. 

Ydre og indre pres
På nogle arbejdspladser eksisterer for-
ventninger om, at medarbejdere kan 
arbejde på aftener og i weekender. 
Men der er mange steder både et indre 
og ydre pres for at arbejde uden for ar-
bejdstiden.

“Der er mange ansatte, som arbej-
der op mod 50 timer om ugen, selvom 
det ikke står skrevet nogen steder, at 
de skal gøre det. Når man spørger, 
hvor de høje krav til deres arbejdsind-
sats kommer fra, så svarer de fleste ty-
pisk, at de kommer fra dem selv”, siger 
arbejdsmiljøforsker Tage Søndergaard 
Kristensen, som driver sit eget konsu-
lentfirma, Task-Consult.   

“Så det er ikke rimeligt at sige, at 
dette kun skyldes arbejdsgiverne. Jeg 
kender tværtimod arbejdsgivere, som 
siger: Gå nu hjem til jeres familier. 
Men om aftenen går de ansatte allige-
vel på nettet og besvare mails”, siger 
Tage Søndergaard Kristensen.

Mens halvdelen i DM’s undersøgelse 
synes, at det er svært at finde 
balancen, så synes den anden 
halvdel ikke, at det er et pro-
blem. Charlotte Kirk Elkjær 
er en af dem. Hun er event-
manager i Aarhus Kommune 
og mor til Ingrid på otte og Christian 
på seks år. Selvom arbejdstiden offi-
cielt er fra 8 til 16, så finder hun ger-
ne computeren frem igen om aftenen 
for at tjekke og besvare mails. Og det 
samme sker altid, når hun er hjemme 
med barn syg. Hun ser det som en fri-
hed, at hun kan arbejde andre tider og 
andre steder end på kontoret.

“For mig sker arbejde hjemme ikke 
så meget efter forventning fra min ar-
bejdsplads, men mere på grund af min 
forventning til, hvad jeg skal løse”, si-
ger Charlotte Kirk Elkjær. 

Hun er opmærksom på at sætte 
grænser.

“Jeg kender ar-
bejdsgivere, som 
siger: Gå nu hjem 
til jeres familier. 
Men om aftenen 
går de ansatte al-
ligevel på nettet”.
Tage Søndergaard Kristensen,  
konsulent
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“Der en fare for, at man hele tiden 
kan glide over i arbejdet, og der er det 
meget vigtigt at tænke sig godt om 
som både medarbejder, mor og hustru, 
så man er til stede, der hvor man er. 
Det kræver god selvkontrol at kunne 
lukke ned for arbejdet derhjemme”, si-
ger Charlotte Kirk Elkjær, som har to 
børn på fem og otte år. 

Arbejdsmiljøforsker Malene Friis 
Andersen understreger, at det er vig-
tigt, at arbejdspladsen udvikler en kul-
tur, hvor det ikke forventes, at arbejdet 

fortsætter derhjemme efter kl. 21. 
“Ledelsen skal være opmærksom på, 

hvis enkelte eller flere medarbejdere 
begynder at arbejde hjemme om afte-
nen i højere grad. Det kan være ud-
tryk for overbelastning. Lederen skal 
være rollemodel, i forhold til hvordan 
det grænseløse arbejde forvaltes”, siger 
Malene Friis Andersen. 

Forskelligt grænseløst arbejde
Ifølge Malene Friis Andersen er der 
forskellige typer af grænseløst arbejde, 

og begrebet bør derfor nuanceres. Den 
klassiske grænseløshed handler om, at 
den teknologiske udvikling har gjort 
det muligt for vidensarbejderen altid at 
logge på. Den tidsmæssige og fysiske 
grænse for arbejdet er derfor ophævet.

Identitetsgrænseløshed gør det for 
mange akademikere svært at skelne 
imellem, hvem de er som medarbejder 
og som menneske, fordi man i videns-
arbejde anvender sine emotionelle og 
intellektuelle kvaliteter i opgaveløsnin-
gen på arbejdet. 

Eventmager Charlotte Kirk Elkjær er mor til Ingrid på otte år og Christian på 
seks år. Charlotte Kirk Elkjær synes, at hun kan finde en rimelig balance mel
lem arbejde og fritid: “Jeg ser det som en stor frihed i arbejdet, at jeg også 
kan arbejde på andre tidspunkter og andre steder end kun lige på kontoret”.
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“Det gør det svært at sætte en græn-
se for, hvornår arbejdet er udført godt 
nok. For arbejdet afspejler din person, 
og derfor vil man gerne udføre arbej-
det bedst muligt for at kunne se sig 
selv i spejlet. Derfor åbner man gerne 
computeren derhjemme 
for lige at få de sidste 
detaljer på plads”, siger 
Malene Friis Andersen. 

Kvalitetsgrænseløshe-
den handler om at vide, 
hvornår arbejdet er godt 
nok udført, for slutpro-
duktet i vidensarbejde 
kan altid blive bedre. Og 
den kvantitetsmæssige 
grænseløshed gør det 
svært at sætte grænser 
for, hvor meget man kan 
og skal nå på en arbejds-
dag med typisk immate-
rielle arbejdsopgaver. 

“Alt dette gør, at vi-
densarbejdere bliver 
udfordret på balancen mellem privat-
liv og arbejde. Undersøgelsen viser jo 
også, at mange arbejder over, uden at 
det bliver registreret. For hvornår er 
det egentlig mig, der synes, at over-
arbejde er vigtigt, og hvornår kalder 

selve opgaven egentlig på det? Det er 
voldsomt svært at opnå den balance, 
når man både er opgaven og opgavelø-
seren”, siger Malene Friis Andersen.

Tage Søndergaard Kristensen me-
ner, at alt for mange parforhold har for 

meget fokus på karrie-
reræs for tidligt i livet. 

“Der opstår et pro-
blem, når to højtuddan-
nede gifter sig, får børn 
og samtidig tror, at de 
kan have to karrierer 
kørende. Det er aldrig 
lykkedes noget sted i 
verden, og det gør det 
heller ikke i Danmark. 
Stiller man sig selv en 
umulig opgave, kan 
man jo ikke bagefter 
undre sig over, at det 
ikke lykkedes”, siger 
Tage Søndergaard Kri-
stensen.  

Han pointerer samti-
dig, at der også er mange positive ting 
forbundet med at være engageret i sit 
arbejde. 

“Vi skal ikke glemme, at akademi-
kere typisk har den bedste trivsel og 
også lever længst. Og konflikten mel-

lem arbejde og familieliv blandt dan-
ske akademikere er meget lav sam-
menlignet med i andre lande, selvom 
erhvervsfrekvensen blandt kvinderne 
er meget høj, så det kan ikke være så 
slemt igen”, siger Tage Søndergaard 
Kristensen.  

Anders Moseholm fra Novo siger, at 
det er vigtigt at indse, at man ikke kan 
alt på én gang.

“Jeg vil gerne gøre det godt for både 
familien og karrieren. Samfundsnor-
men, som jeg oplever den, er netop, at 
man både skal hente børnene tidligt, 
have styr på hus og have, bage søn-
dagsboller til familien og gøre karri-
ere. Det er urealistisk, og jeg mener, at 
man må prioritere sine valg”.

Anders Moseholm understreger, at 
balancen ikke kommer naturligt. Der 
skal arbejdes for den.

“Nu hvor min hustru og jeg er ved 
at få hovedet oven vande efter en hård 
start med vores yngste, taler vi meget 
om, hvordan vi skal prioritere vores tid 
og energi. Vi tror på, at det er nødven-
digt at have en konstant dialog i fami-
lien. Vores prioriteter skal være skarpe. 
Vi kan ikke være bedst til det hele”.   

“For nogle fun-
gerer det at gå 
fra arbejdet 
lidt før og så 
arbejde om 
aftenen, når 
børnene sover. 
Men der skal 
være en frivil-
lighed i det”.
 Malene Friis Andersen, forsker

“Det kræver god selvkontrol at kunne 
lukke ned for arbejdet derhjemme”, 
siger Charlotte Kirk Elkjær.
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  Meget svært

  Svært

  Nemt

  Meget nemt

   Ved ikke

7,3 %

40,4 %
Svært

40,9 %
Nemt

8,4 %
3 %

ALLE
ADSPURGTE

6,6 %

38,5 %

42,7 %

9,2 %
3 %

FOLK, 
DER IKKE HAR 

PERSONALE
ANSVAR

10,4 %

47,8 %

33,3 %

5 %
3,5 %

FOLK, 
DER HAR 

PERSONALE
ANSVAR

6,4 %

30,8 %47,3 %

11,8 %
3,6 %

MÆND

7,7 %

44,8 %38 %

6,8 %
2,8 %

KVINDER

Medlemmer af DM er blevet spurgt: Med udgangspunkt i de sid-

ste tre måneder, hvordan oplever du muligheden for at balancere 

mellem dit arbejds- og familieliv?

DM har spurgt i alt 1.297 

medlemmer fra både pri-

vate og offentlige virksom-

heder om deres oplevelser 

med og holdninger til 

familie -arbejdslivsbalancen. 

27 procent af de adspurgte 

har svaret.

FAKTA OM DM-UNDERSØGELSEN

HALVDELEN KAN IKKE  
FINDE BALANCEN MELLEM 
ARBEJDE OG FRITID
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DM’ERNE VIL HAVE FAR  
TIL AT TAGE MERE

BARSEL
En større del af 
barselsorloven på et 
år skal øremærkes 
fædre og bortfalde, 
hvis far ikke tager den. 
Det siger 68 procent af 
DM’s medlemmer i ny 
undersøgelse. 

orloven skal bortfalde, hvis han ikke 
selv tager den. 

Lidt flere mænd end kvinder, hhv. 
41 og 40 pct., er helt enige i, at en 
større del af barselsorloven skal være 
øremærket til faren, mens 29 pct. af 
kvinderne og 27 pct. af mændene i un-
dersøgelsen svarer “overvejende enig”.

Svarene kommer fra 1.300 akade-
miske medarbejdere fra både det pri-
vate og det offentlige. 

De brancheorganisationer for arbejds-
givere, der ikke vil arbejde for en mere 
ligelig fordeling af barsel mellem far 
og mor, er ude af trit med store dele af 
det danske arbejdsmarkeds akademiske 
medarbejdere.

68 pct. af DM’s medlemmer er helt 
eller overvejende enige i, at en større 
del af den nuværende barselsorlov på et 
år skal øremærkes til fædrene. De siger 
samtidig ja til, at farens del af barsels-

63 procent af DM’erne svarer i den nye undersøgelse, 
at de gerne ville have en forældreorlov, som svarer 
til den svenske. Den er på 480 dage, hvor 8 uger er 
øremærket til mor og 8 uger er øremærket til far.
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De gennemhuller en sejlivet myte 
om, at kvinderne helst vil blive sid-
dende tungt på deres lovmæssige ret 
til en stor del af barselsorloven. Det 
siger ph.d. i sociologi Kenn Warming, 
der arbejder som ligestillingskonsulent 
i Institut for Menneskerettigheder. 

“Der er en tendens til, at mænd og 
kvinder i højere grad ser forældreska-
bet som et fælles projekt, end de gjorde 
tidligere. For højtuddannede kan det 
hænge sammen med, at både far og 
mor begge gerne vil have den karriere, 
de har brugt så mange år på at uddan-
ne sig til”, siger Kenn Warming.

Og mændene er i stort tal interesse-
ret i at tage mere barsel. 

“Instituttets egen undersøgelse fra 
foråret dokumenterede, at det bredt 
set er hver femte mand, der godt kun-
ne tænke sig mere barselsorlov”, siger 
Kenn Warming.

Tag den med manden
Målingen får ikke Dansk Arbejdsgi-
verforening til at sende nye signaler. 

“Det er vores holdning, at det er 
op til familierne selv at aftale, hvor-
dan de ønsker at fordele deres or-
lov. Den beslutning ligger suverænt 
bedst hos dem”, skriver underdi-
rektør Steen Müntzberg i et svar til 
Magisterbladet. 

Heller ikke Dansk Industri går ind 
for at øremærke yderligere fædrebarsel 
via lovgivning.

“Det er et indgreb, som forudsætter, 
at alle er ens, og jeg oplever masser af 
tilfælde, hvor forældre af den ene el-
ler anden grund ikke har lyst til at dele 
orloven lige imellem sig, så det er ikke 
et indgreb, DI kan støtte”, siger under-
direktør Charlotte Rønhof.

“Desuden er kvindelige magistre jo 
den type, der udmærket kan finde ud 
af selv at stille krav, så mon ikke, de 
bare kan tage den med manden der-
hjemme?”, spørger DI’s underdirektør. 

Orlov til deling er mors
Med den holdning modarbejder ar-
bejdsgiverne et boost til ligestillin-
gen i Danmark. Det mener Anette 
 Borchorst, der er professor og ligestil-
lingsforsker på Institut for Statskund-
skab ved Aalborg Universitet.

“I dag ligger det i hele samfundets 
tankegang, at orlov til deling er mo-

rens orlov. Derfor har det enorm be-
tydning, hvis der står “far” på et større 
stræk af barselsorloven”, siger Anette 
Borchorst.

“Når en ung kvinde i den fødedyg-
tige alder træder ind ad døren til en 
jobsamtale, så ser chefen automatisk 
to-tre års barselsorlov, der står mejslet 
i panden på hende. Så det ville have 
en kæmpe betydning for både løn- og 
karriereperspektivet for kvinderne, at 
en større del af barslen var øremærket 
til mændene”, uddyber professoren.

DM’s formand, Camilla Gregersen, 
bakker på linje med et flertal af med-
lemmerne varmt op om en mere ligelig 
fordeling af barselsperioden.

“Der er i den grad brug for et op-
gør med en forældet barselsfordeling, 
hvor kvinderne tager langt størstede-
len. DM har fædrebarsel højt på den 
politiske dagsorden. Vi ved, at mæn-
dene gerne vil, og både mænd, kvinder 
og børn vinder ved det”, siger Camilla 
Gregersen.   

• DM har spurgt i alt 1.297 

medlemmer fra både private 

og offentlige virksomheder 

om deres oplevelser med 

og holdninger til familie-

arbejdslivs-balancen. 

• 27 procent af de adspurgte 

har svaret, heraf 892 kvinder 

og 405 mænd.

• Kvinderne udgør 62 pct. af 

medlemmerne i DM.

• 69 pct. af dem har svaret.

FAKTA  
OM DM-UNDERSØGELSEN

“Der er en tendens til, at mænd og  
kvinder i højere grad ser forældreskabet 
som et  fælles projekt”.
Kenn Warming, ligestillingskonsulent

Enig

Overvejende enig

Overvejdende uenig

Uenig

Ved ikke

40 %
28 %

12 %
12 %

8 %

FLERTAL FOR MERE FÆDREBARSEL
 

Et stort flertal i DM er enige i eller overvejende enige i, at fædre skal have øremærket en større 

del af den eksisterende barsel (ved øremærket forstås, at barslen bortfalder, hvis fædre ikke 

tager den).
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Anders Moseholm med sin søn Oskar og datter Vibe. 
“Det er rart, at Novo Nordisk ser medarbejdere som 
hele mennesker og ikke kun som en arbejdskraft”.

1 8
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Der var stor travlhed i Anders Mose-
holms afdeling for kvalitetssikring i 
Novo Nordisk, da han for nylig gik på 
forældreorlov i tre måneder. 

Men ingen rynkede på næsen over, 
at han tog orlov for at være fuldtidsfar.

“Min chef understregede, at jeg ikke 
skulle have dårlig samvittighed over 
for afdelingen. Hun sagde, at jeg skulle 
nyde det, for den tid kommer aldrig 
tilbage. At det var helt uden mislyde, 
betyder, at jeg kan koncentrere mig 
100 procent om 
at lære min søn 
at kende, og at 
jeg slipper for 
at spekulere for 
meget på alle de 
opgaver, jeg ikke 
nåede inden”, 
fortæller Anders 
Moseholm.

Han er langt-
fra den ene-
ste nybagte far i 
Novo Nordisk, 
der er glad for en familievenlig per-
sonalepolitik, som giver fuld løn un-
der forældreorlov. I virksomheden ta-
ger 63 % af de nybagte fædre i snit 11 
ugers forældreorlov. Tallene er bereg-
net på baggrund af de fædre, der ta-

ger tre ugers barsel ved 
fødslen. 

Ifølge Danmarks Sta-
tistik tager lidt over en 
tredjedel af alle fædre 

barselsorlov, og Institut for Menne-
skerettigheder har for nylig opgjort, at 
kvinder i Danmark i gennemsnit tager 
barselsorlov i 271 dage, mens mænd i 
gennemsnit tager 30.

Tredobbelt bundlinje
Mette Kondrup Jensen, som er funk-
tionschef for personalevilkår i Novo 
Nordisk Danmark, oplyser til Magi-
sterbladet, at medicinalvirksomheden 
ser barselsorlov med fuld løn som en 

af de konkurrence-
mæssige fordele, der 
kan være med til at 
tiltrække og fasthol-
de medarbejdere.

“Novo Nordisk 
arbejder efter prin-
cipperne om den 
tredobbelte bund-
linje, hvor det hand-
ler om at drive for-
retning med fokus 
på både finansielle, 
sociale og miljø-

mæssige aspekter. Det gælder også, når 
det handler om vores medarbejdere. Vi 
mener, at en god balance mellem fami-
lie- og arbejdsliv er med til at sikre en 
større medarbejdertilfredshed”, skriver 
Mette Kondrup i en mail.

Hun afviser, Novo Nordisk er blevet 
ligestillingsaktivist.

“Arbejdspladsen Novo Nordisk blan-
der sig ikke i folks private forhold. Men 
vi tilbyder lige vilkår for begge køn, 

I Novo Nordisk går de fleste mænd på forældreorlov. De har 
lønnen med og fuld opbakning fra ledelsen.

NOVO GIVER  
FULD LØN UNDER BARSEL 

I ET ÅR

Hvis man har mere end tre års 

 anciennitet

Fuld løn under:

• fire ugers graviditetsorlov til kvinden

• tre ugers fædreorlov i forbindelse med 

fødslen 

• 14 ugers barselsorlov til kvinden

• 32 ugers forældreorlov til fri fordeling 

mellem far og mor.

Hvis man har under tre års  

anciennitet

Fuld løn under:

• fire ugers graviditetsorlov

• tre ugers fædreorlov i forbindelse med 

fødslen

• 14 ugers barselsorlov 

• 12 ugers forældreorlov til fordeling 

mellem far og mor.

HVILKE BARSELSREGLER  GÆLDER  
I NOVO NORDISK?

“Arbejdspladsen 
Novo Nordisk blan-
der sig ikke i folks 
private forhold. Men 
vi tilbyder lige vil-
kår for begge køn”.
Mette Kondrup Jensen, funktionschef 
Novo Nordisk

og så er det helt op til familien selv at 
planlægge, hvordan orloven skal forde-
les”, skriver Mette Kondrup Jensen.

Anders Moseholm vurderer, at han 
formentlig havde taget forældreorlov, 
også selvom det var uden fuld løn. 

“Men det er rart, at Novo Nordisk 
ser medarbejdere som hele mennesker 
og ikke kun som en arbejdskraft. Det 
betyder meget for min loyalitet og gør, 
at jeg gerne vil gøre noget den anden 
vej også”, pointerer han.   
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For 35 år siden kom de første overens-
komster, hvor medarbejderne havde ret 
til at få fri fra arbejde, hvis deres barn 
blev syg. 

Men for mange akademikere er 
barns sygedag også en hjemmearbejds-
dag. For selvom de har ret til at få fri 
fra arbejdet for at passe deres syge 
barn, så tager tre ud af fire højtuddan-

nede arbejdet frem, når de er hjemme 
for at passe deres syge barn.

Det viser en ny undersøgelse “Ba-
lancen mellem arbejdsliv, familie-
liv og fritid”, som 1.300 medlemmer 
af Dansk Magisterforening (DM) har 
svaret på. 

Her svarer 21 procent, at de “altid” 
arbejder på de dage, hvor de er hjem-

me med barn syg. 25 procent svarer, at 
de arbejder “ofte”, når de er hjemme 
med barn syg, og 31 procent arbejder 
indimellem, når de er hjemme med 
sygt barn.

“Når min datter bliver syg, så er 
det jo ikke planlagt, og jeg har nogle 
arbejdsopgaver, som ikke kan vente. 
Dem løser jeg i det omfang, det kan 

Kun otte procent af de højtuddannede i Dansk Magisterforening tager aldrig 
arbejdet frem, når de passer et sygt barn hjemme. Akademikere vil ofte selv 
gerne have det grænseløse arbejde og har vanskeligt ved at lægge det fra sig, 
siger forsker i arbejdsmiljø. 

 “Hvis telefonen ringer, så tager jeg den. Det har aldrig været et stort problem”, siger 
 kommunikationschef og far til Ida på tre år Christian Ankerstjerne. Han har svaret “altid” 
på spørgsmålet: “Arbejder du hjemme på de dage, hvor du er hjemme med sygt barn?”.

AKADEMIKERE ARBEJDER PÅ

BARNS SYGEDAG
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lade sig gøre. Typisk ved at tjekke og 
besvare mails, mens min datter ser tv. 
Eller hvis telefonen ringer, tager jeg 
den. Det har aldrig været et stort pro-
blem”, siger Christian Ankerstjerne, 
som er kommunikationschef i Dansk 
Kiropraktor Forening (DKF) og far til 
Ida på tre år.

Han er blandt de 21 procent i under-
søgelsen, som angiver, at de altid ar-
bejder på barns sygedag. 

“Mine arbejdsopgaver gør, at ting 
ikke kan vente. Det er sådan, det er. 
Det har hidtil ikke været et problem, 
men den dag kan jo komme, og så må vi 
løse det”, siger Christian Ankerstjerne.  

Kan lide grænseløst arbejde
Akademikeres arbejdsliv er typisk en 
karrierelivsform, som er forskellig fra 
den klassiske lønarbejder, der sælger 
et antal timer på sin arbejdsplads og så 
har fri, forklarer arbejdsmiljøkonsu-
lent i Task-Consult Tage Søndergaard 
Kristensen, som er uddannet sociolog 
og har en doktorgrad i medicin.

“I karrierelivsformen overskrides bar-
rierer som tid, sted og personlighed, 
fordi man kan arbejde alle steder til alle 
tider og selv er dybt engageret og invol-
veret i arbejdet. Derfor bliver det svært 
at sige, hvornår man arbejder og har 
fri”, siger Tage Søndergaard Kristensen. 

Akademikere er dog samtidig en af 
de grupper, der typisk har det bedste 
arbejdsmiljø, så sværdet er tveægget, 
påpeger Tage Søndergaard Kristensen. 

“Akademikere kan typisk lide det 
grænseløse arbejde. Derfor har de ofte 
vanskeligt ved at sige fra. På den måde 
er situationen og det mulige problem 
egentlig selvvalgt”, siger han.

Arbejde og familieliv flyder nemt 
sammen for Christian Ankerstjerne, 
men det har han altid levet med. Han 
ser det ikke som et problem. I DKF er 
der fleksibilitet på arbejdspladsen til, at 
de ansatte kan tage arbejdet med hjem, 
hvis det bliver nødvendigt. 

“Jeg forsøger at lave mit arbejde og så 
tage hjem. Men jeg tænker da på mit ar-
bejde uden for arbejdstiden, men også en 
gang imellem på fritiden i arbejdstiden. 
Det løber sammen, og den fleksibilitet er 
ikke et problem for mig. Jeg kunne lade 
være med at kigge på min mail i week-
enden, men det kan jeg bare ikke, og det 
er vel, fordi jeg i et vist omfang føler mig 
uundværlig”, siger han.   

“I karrierelivsfor-
men overskrides 
barrierer som tid, 
sted og person-
lighed, fordi man 
kan arbejde alle 
steder til alle tider 
og selv er dybt en-
gageret og invol-
veret i arbejdet”.
Tage Søndergaard Kristensen¸ 
 arbejdsmiljøkonsulent

“Mine arbejds opgaver gør, at ting ikke kan vente. 
Det er sådan, det er”.
Christian Ankerstjerne, kommunikationschef

  Altid

  Ofte

  Indimellem

  Aldrig

   Jeg har ikke ret til 

barns sygedag

  Ved ikke

  Andet

I 1981 fik industriarbejde-

ren for første gang ret til 

barns første sygedag.

Ved akut opstået 

sygdom hos barnet har 

den ene forælder ret til at 

holde fri fra arbejdet, hvis 

hans/hendes tilstedeværel-

se er tvingende nødvendig. 

De fleste overenskom-

ster indeholder regler 

om frihed på barns første 

sygedag, typisk betinget 

af at barnet er under 18 

år, at det er nødvendigt at 

blive hjemme af hensyn 

til barnet, og at det er 

foreneligt med forholdene 

på arbejdspladsen.

I øvrigt henvises til lov 

om lønmodtageres ret 

til fravær fra arbejde af 

særlige familiemæssige 

årsager.

 

Kilde: Borger.dk og CO 

Industri.

BARNS SYGEDAG

21 %

25 %
31 %

8 %

6 %
2 % 7 %

ARBEJDER DU  
DE DAGE, HVOR DU  

ER HJEMME 
 MED SYGT BARN?

Kilde: Undersøgelse: Balance mellem arbejde, familieliv og fritid,  

Dansk Magisterforening (DM). Svar fra personer, som har barn. I undersøgelsen  

medvirker i alt 1.300 personer. Svarprocenten er 27.
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1 AFSTEM FORVENTNINGER MED DIG SELV
Dengang de fleste danskere arbejdede på fabrik, var der ikke nogen, som 
stod omkring samlebåndene og talte om work-life-balance. Enten var 
man på arbejde, eller også var man hjemme og havde fri. De to situatio-
ner greb aldrig ind i hinanden. I dag er tendensen en helt anden. Langt 
de fleste af os arbejder i job, hvor vores arbejdsindsats ikke er begrænset 
af hverken tid eller sted. Det kan være et privilegium, men det kan lige 
så ofte være et problem. Før vi får set os om, kan arbejdet nemlig være i 
gang med at spise sig ind på vores fritid. At besvare et par mails klokken 
20 om aftenen, når børnene er puttet, kan virke ganske uskyldigt. Sam-
tidig stiller du dig tilgængelig for din arbejdsplads på et tidspunkt, hvor 
du skulle forestille at restituere og lade op til næste arbejdsdag. Uanset 
hvilken hverdag du drømmer om – om du ønsker at prioritere din kar-
riere nu og her, eller om du ønsker mere tid med dine børn – er det en 
god idé at sætte dig ned og forventningsafstemme med dig selv: Hvordan 
vil du gerne fordele døgnets 24 timer lige nu i denne periode af dit liv? 

Kilde: Cecilie Cohrt, karriererådgiver i  

Dansk Magisterforening, og Pernille Hjortkjær, 

selvstændig worklifecoach. 
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2
SKAB BALANCE MELLEM 
JOB OG PRIVATLIV
Du kan godt have 
karriereambitioner og samtidig 
have et meningsfuldt liv uden for 
jobbet. Men det kræver, at du er 
bevidst om, hvad det er for et liv, 
du tilstræber. Her er seks råd til, 
hvordan du skaber balance. 

GØR OP MED  
DEN DÅRLIGE 
SAMVITTIGHED 
Man taler ofte om den tid, 
vi lever i, som et præstati-
onssamfund, hvor vi skal 
præstere på alle fronter. Vi 
skal have en god karriere, 
vi skal være gode forældre, 
vi skal være gode at være 
venner med, vi skal være 
gode til at løbe maraton, 
og vi skal have et godt par-
forhold. Det siger næsten 
sig selv, at det ikke er mu-
ligt at slå til på alle fronter, 
men alligevel er det idealet. 
Resultatet bliver desvær-
re ofte, at vi ikke er nær-
værende i det, vi gør. Når 
vi sidder på kontoret, kom-
mer den dårlige samvittig-
hed anmassende. Den vil 
have os til at tænke på un-
gerne i institutionen, kæ-
resten, vi råbte ad i mor-
ges, og hunden, der venter 
på at blive luftet. Og når vi 
så endelig kommer hjem og 
rigtigt skal hygge os, an-
kommer den dårlige sam-
vittighed gud hjælpe mig 
igen og slår os i hovedet 
med alt det, vi ikke nåede 
på jobbet. At gøre op med 
den dårlige samvittighed er 
ikke noget let råd, men det 
er effektivt. Den dårlige 
samvittighed bidrager ikke 
med noget godt, så du kan 
lide så godt øve dig i at luk-
ke den ude og i stedet foku-
sere på at være mentalt til 
stede i den situation, du be-
finder dig i. 
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HOLD FERIE
Sørg for at holde ferie, og prioritér, at du nogle 
uger om året har mulighed for at trække stikket 
og komme helt ned i gear. Det er ofte i ferier, at 
man opdager, at arbejdspladsen ikke falder sam-
men, blot fordi man ikke er til stede. Og den 
erkendelse kan faktisk være ganske sund.

AFINSTALLÉR APPS,  
OG BLOKER OPKALD 
Det kan være nyttigt med en form for værn, 
der sikrer dig mod, at du pludselig sidder i sofa-
en med benene oppe og klikker på e-mailikonet 
på din smartphone. Selvom du har aftalt med 
dig selv, at du ikke vil tjekke e-mails efter fyraf-
ten, kan det være svært at modstå fristelsen, når 
indbakken kun er ét klik væk. Overvej, om det 
overhovedet er nødvendigt for dig at have ar-
bejdsmail på din telefon. Hvis ikke det er pine-
død vigtigt, så slet den. Har du en smartphone, 
kan du desuden indstille den til at blokere op-
kald fra uvedkommende, der ringer til dig efter 
fx klokken 17. Din familie og venners opkald 
kan derimod indstilles til altid at gå igennem. 

5

ØV DIG I AT STEMPLE MENTALT UDDu kender dem sikkert. Tankerne, som bliver ved med at kværne rundt. Måske nager det dig, at den opgave, du sidder med, ser ud til at træk-ke ud. Eller også sagde din chef noget hen over frokosten, som du ikke rigtigt kan slippe, selvom du står og rører i en bolognese, mens du prøver at lytte til dit barns historier fra skolen. At skifte arbejdsscenen ud med hjemmescenen kan være svært, fordi tankerne gerne flytter med og er hamrende ligeglade med, om de popper frem på et ubelejligt tidspunkt. Selvom det mentalt er en svær opgave, så øv dig i at lade arbejdsrelaterede tanker blive på arbejdspladsen. Luk mailen ned, og tag fx musik i ørerne som en slags rituel mar-kering af, at nu har du fri. Gå eller cykl hjem, hvis du kan. Er din hverdag så hektisk, at du har meget lidt tid til at mærke dig selv, så stil dig selv den opgave, at du hver dag skal prioritere et mi-nut eller to, hvor du fokuserer på din vejrtræk-ning og prøver at få lidt ro på, inden du fx bra-ger ind i institutionen for at hente børn. 

4

6

INVOLVÉR ARBEJDSPLADSEN

Hvis du føler, at dit arbejdsliv griber for meget ind i din 

fritid, kan du tit forbedre din work-life-balance alene 

ved at blive bevidst om, hvad det er for nogle til- og fra-

valg, du træffer, og som ofte resulterer i, at du arbejder i 

stedet for at holde fri. Nogle gange kan du dog ikke æn-

dre balancen alene ved din egen kraft, og det kan være 

nødvendigt at inddrage din arbejdsplads. Næste gang 

du sidder og arbejder på et tidspunkt, hvor du egent-

lig gerne ville have holdt fri, så spørg dig selv: Hvem er 

det, der forventer, at jeg arbejder nu? Er det mig selv? 

Er det mine kolleger, eller er det min chef? Er det dine 

egne forventninger, som tvinger dig til at arbejde på 

en lørdag, kunne du måske pænt spørge dig selv, om 

ikke du må cykle en tur i stedet. Hvis det er derimod er 

dine kolleger eller din chef, der opstiller forventninger-

ne, kan du fx henvende dig til din tillidsrepræsentant og 

bede vedkommende trække snakken op på et kollektivt 

niveau, hvor hele afdelingen sætter ord på, hvilke for-

ventninger I har til hinanden. Husk generelt altid på, at 

chefer ikke er tankelæsere. Hvis du er utilfreds med no-

get, som du selv har indflydelse på, bør du altid involve-

re din leder, så I sammen kan forbedre din situation. 3

Gratis 
læringsworkshop
Brug to timer inden dit kursus i DM Efteruddan-
nelse på at optimere dit læringsudbytte og få 
viden om, hvordan du kan fastholde det lærte i 
hverdagen. 

29. august 2016 kl. 16.30-18.30

 
Læs mere og tilmeld dig på dm.dk/kurser

dm.dk/kurser
Lærerstandens Brandforsikring er en del af LB Forsikring

– vi passer på dig –

LYDER DET FOR GODT TIL AT VÆRE SANDT?
Forbrugerbladet Tænk Penge tester jævnligt forsikringer på det danske marked. Og for 8. gang i træk  

er det vores forsikrings pris og dækning, der samlet set er blevet kåret som bedst i test.  
I april 2016 blev vi kåret Bedst i test for at være bedst og billigst selv uden samlerabat. 

Se hvad Danmarks 5. største forsikringsselskab* kan gøre for dig på lb.dk  
eller ring 33 95 76 80.
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– en del af LB Forsikring

LÆRERSTANDENS
BRANDFORSIKRING

Ann-Lærerstandens Brandforsikring-Tænk-Magisterbladet.indd   1 23-05-2016   09:46:01
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er det vores forsikrings pris og dækning, der samlet set er blevet kåret som bedst i test.  
I april 2016 blev vi kåret Bedst i test for at være bedst og billigst selv uden samlerabat. 
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ruc.dk/evu

Masteruddannelser 

SUNDHEDSFREMME 

UDDANNELSE OG LÆRING

PROJEKTLEDELSE OG PROCESFORBEDRING 

PROFESSIONEL KOMMUNIKATION

ORGANISATIONSPSYKOLOGI

ANSØGNINGSFRIST 1. JUNI

TURISTFØRER - DIPLOMUDDANNELSE
Informationsmøde 24. maj

ANSØGNINGSFRIST 15. JUNI
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SDU-adjunkt 
bag hjernernes 

Airbnb
I ni år hev Heidi Jønch-Clausen den ene dygtige gæsteforelæser 

efter den anden ind i sit auditorium og lånte som modydelse 
sin retoriske ekspertise ud til forelæserne. En nat slog det 

hende, at andre uden for universitetet også kunne have 
glæde af at bytte hjerner. Det blev starten på gratistjenesten 

BrainShare.

Vi deler biler og boliger på nettet, så 
hvorfor ikke også dele hjerner? 

Så enkel er ideen bag BrainShare, et  
hjernekatalog på nettet, hvor viden er 
valuta, og kloge hoveder kan finde hin-
anden og udveksle intellektuelle tjene-
ster, ligesom man kan udveksle som-
merboliger på f.eks. Intervac.

Adgangen til BrainShare sker via 
Facebook eller hjemmesiden brain-
share.sharetribe.com. Og konceptet 

har – efter kun otte ugers levetid – fået 
mere end 1.600 følgere på Facebook. 

Ophavskvinden, Heidi Jønch-Clau-
sen, er forbløffet.

“Hjernekataloget vokser dagligt. Vi 
får henvendelser fra talpiger og bog-
stavdrenge, fra humanistiske, naturvi-
denskabelige og tekniske eksperter, fra 
folk med hårde og bløde kompetencer 
og en bred vifte af brancher. Vi har på 
nuværende tidspunkt matchet 20 hjer-
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“Vi får henvendelser fra talpiger og bogstavdrenge, fra humanistiske, natur
videnskabelige og tekniske eksperter, fra folk med hårde og bløde kompe
tencer og en bred vifte af brancher. BrainShare giver mulighed for at møde 
dem, der kan noget andet”, forklarer SDUadjunkt Heidi JønchClausen.

2 9
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Sebastian Sejer driver den grafiske 
virksomhed Sebastian Sejer & Co i in-
dre København. Han har styr på sit 
håndværk, men der var en ting, han 
godt kunne bruge hjælp til:

“At lære at holde præsentationer og 
oplæg for en større forsamling af men-
nesker uden at blive for selvbevidst og 
spænde ben for mig selv”, forklarer han.

 På BrainShare fandt han Thea Fevei-
le Sejr Hansen, cand.mag. i retorik med 
egen virksomhed, Retorisk Tale. 

Thea Feveile Sejr Hansen havde til gen-
gæld brug for et professionelt blik på sin 
skrantende hjemmeside.

“Jeg kan egentlig godt sætte en 
hjemmeside op, men det er ikke det, 
jeg er bedst til, og jeg bruger meget 
energi og tid på det. Derfor er det jo 
smart, hvis jeg kan få en, der er god 
til det, og som synes det er sjovt, til at 
hjælpe mig. Så kan jeg bruge min tid 
på retorik og stemmetræning i stedet 
for”, forklarer hun.

Sebastian Sejer og Thea Feveile Sejr 
Hansen aftalte et møde.

“Vi brugte cirka halvanden time 
og havde en stram dagsorden. Jeg gik 
fra mødet med nogle øvelser, som 
jeg kan lave forud for vigtige kun-
demøder. Jeg fik også en tilbagemel-
ding på, hvordan Thea oplevede mig, 
og hvordan jeg kunne justere på min 
fremtoning og bruge min stemme til 
at understøtte mit budskab”, siger Se-
bastian Sejer.

“Jeg fik nogle meget konkrete råd til 
opbygningen af min nye hjemmeside. 
Hvad der er det vigtigste, hvordan mit 
logo virker, og hvad jeg skal være op-
mærksom på, før jeg får taget billeder 
hos en professionel fotograf”, supplerer 
Thea Feveile Sejr Hansen.

Måske munder det ene møde ud i, at 
de køber ydelser i hinandens virksom-
heder på regning.

“Men den første seance opfatter jeg 
mest som en slags netværksmøde med 
en professionel, der giver mig nogle 

TO HJERNER GIK PÅ DATE
… OG GIK KLOGERE HJEM IGEN

ner med hinanden, som vi kender til, 
og en del, vi ikke selv har været inde 
over”, siger den 40-årige adjunkt fra 
journalistik på SDU. 

“Jeg er jo selv stærkt begejstret ved 
ideen om en form for viral hjerne-
dating, men jeg skal ærligt indrømme, 
at jeg er gået lidt på halen over, at så 
mange dygtige mennesker har meldt 
sig under fanerne med den raketfart”.

Dagens hjerne på Facebook den 15. 
maj er lektor i dansk og psykologi og 
tilbyder et foredrag om intelligens, er-
kendelse og læring. Til gengæld leder 
hun selv efter en ekspert, der kan hjæl-
pe hende med at opbygge en hjemme-
side og håndtere sociale medier.

Dagens hjerne den 8. maj er pæda-
gogisk uddannelseschef og kan hjælpe 
med didaktiske strategier og identi-

tetsskabelse på gymnasier. Til gengæld 
har hun brug for ekspertise til at skri-
ve en god fondsansøgning.

Den 29. april tilbyder dagens hjerne 
at tale om muligheder og begrænsnin-
ger i forhold til at analysere data. Til 
gengæld søger han sparring og input 
i forhold til forhandlings- og salgs-
teknik.

Dem, der kan noget andet
Heidi Jønch-Clausen er retoriker fra 
KU og med egne ord en lettere kao-
tisk hvirvelvind med en ret kort vej fra 
tanke til handling. 

I ni år har hun undervist i mundtlig 
og skriftlig formidling på Institut for 
Statskundskab i Odense, og hun har 
aldrig opfattet sig selv som en iværk-
sættertype. Ideen om et netværk for 

hjerner kom pludselig til hende en nat, 
den 8. april helt bestemt, hvor hun lå 
søvnløs og roterede.

“Jeg har altid været rigtig glad for 
at hive gæstelærere ind på mine egne 
hold på journalistik. Gæsteundervisere 
kommer med en friskhed og en eks-

gode råd og viser mig lidt på vej”, siger 
Sebastian Sejer. 

Hans hjerne-date er enig:
“Det svarer til, at man har været 

til fest og er faldet i snak med sin si-
demand. En god social samtale, hvor 
man helt uformelt deler sin viden på 
hvert sit felt. Man kan nå meget på 
halvanden time”, siger Thea Feveile 
Sejr Hansen.

psi

“Første dag jeg 
 testede min ide til 
BrainShare, fik jeg 
500 likes, og kom-
mentartrådene flød 
over af begejstring”.
Heidi JønchClausen, retoriker
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pertise og erfaring, som jeg ikke selv 
har. Jeg synes også, det er fedt, når jeg 
selv bliver inviteret til at forelæse på 
andre fag og uddannelsesinstitutioner. 
Man bliver udfordret af nye spørgsmål 
og andre vinkler på sit stof”, forkla-
rer hun.

“Den nat, hvor jeg lå søvnløs, spe-
kulerede jeg over, hvordan vi internt på 
uni kunne systematisere vores vidensud-
veksling mellem de forskellige institut-
ter og uddannelser. Men så slog det mig, 
at der må være et lige så stort behov for 
at bytte hjernetjenester uden for univer-
sitetet. De fleste af os omgås mest folk, 
der kan det samme som os selv. Brain-
Share giver mulighed for at møde dem, 
der kan noget andet”, uddyber hun. 

Facebook-afficionado
Siden den nat i starten af april er 
der ikke blevet talt om meget andet 
end hjernedating hjemme i privaten i 
Odense, hvor retorikeren bor med sin 
mand og to børn.

Morgenen efter natten, hvor Brain-
Share-tanken opstod, satte Heidi Jønch-
Clausen sig til tasterne, formulerede en 
kort beskrivelse af sin ide og oprettede 
en “pilot” på sin Facebookprofil for at 
se, om det gav nogen reaktioner.

“Jeg er Facebook-
afficionado. Til gen-
gæld har jeg ikke en 
LinkedInprofil, og 
jeg har først oprettet 
mig på Twitter, da jeg 
skulle til at markeds-
føre BrainShare. Jeg 
er typen, der er semi-
privat og semiprofes-
sionel på Facebook, 
og jeg har cirka 1.200 
i mit netværk. Første 
gang jeg testede min 
ide til BrainShare, fik jeg 500 likes, og 
kommentartrådene flød over af begej-
string. Det gav mig et fingerpeg om, 
at jeg havde fat i noget rigtigt”, fortæl-
ler hun.

Siden har Heidi Jønch-Clausen fået 
to samarbejdspartnere, som hun ken-
der privat. Den ene er økonomidi-
rektør i en privat virksomhed, og den 
anden er iværksætter med teknisk eks-

pertise. De skal hjælpe hende med at 
få ideen til at leve.

“Konceptet er stadig under udvik-
ling, og lige nu tjener vi ingen penge 
på det, men på sigt håber vi at gøre en 
investor eller to interesserede. Vi me-
ner, der godt kan ligge et forretnings-
potentiale i Brainshare”, siger Heidi 
Jønch-Clausen.

En hjertesag
Hun har også fået assistance fra tre stu-
dentermedhjælpere, som skal produce-
re videoer og bistå ved events, der pro-
moverer videnskollektivet. Næste skridt 
bliver et forsøg på at finansiere en kam-
pagne for projektet via crowdfunding. 

“Der er ikke penge mellem de hjer-
ner, vi matcher, og der er også formu-
leret et skarpt regelsæt for byttetjene-
stens omfang osv. Vi har ingen planer 
om at medvirke til at omgå SKAT el-
ler udfordre konsulenthuse, 
der lever af vidensdeling”, 
understreger SDU-adjunk-
ten.

Læringskurven er stejl, 
men begejstringen uforandret:

 “Det er learning by doing på 
den kaosagtige måde og virkelig 
sjovt. Der er fart på, hvilket kan 

være forfriskende, 
når man er vant til de 
lidt tungere arbejds-
gange på et universitet. 
Det betyder meget, at vi 
nu er tre, der bruger tid 
sammen på at udvikle 
ideen. For nylig fik vi en 
henvendelse fra nogle, 
der ville tilbyde vegetar-
madlavningskurser på 
BrainShare. Den skulle 
vi lige vende, for det var 
jo mere hænder, end det 

var en hjerneydelse, og vi endte med at 
sige nej”, siger Heidi Jønch-Clausen. 

“Vi overvejer p.t., om man kan ind-
føre share-coins til folk, der har en 
tjeneste til gode, og måske på sigt til-
byde et “BrainShare Premium” med 
særlige fordele. Kunsten bliver at be-
vare det smukke kollektive element i 
projektet, hvis det bliver mere kom-
mercielt”.   

“Det slog mig, at 
der må være et 
lige så stort be-
hov for at bytte 
hjerne tjenester 
uden for univer-
sitetet”. 
Heidi JønchClausen, retoriker
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Internettet er en global teknologi, 
men de mennesker, der bruger tekno-
logien, er forankret i deres lokale kul-
turer.

Professor Klaus Bruhn Jensen fra 
Film, Medier og Kommunikation på 
Københavns Universitet har i en årræk-
ke forsket i sammenhængen mellem det 
globale internet og den lokale samtale. 

Frem mod nettets 50-årsfødsels-
dag i 2019 kommer der ekstra turbo på 
hans projekt, der har fået titlen The 
 Peoples’ Internet (PIN). 

Internettet er globalt,  
men samtalen er lokal
Internettets kulturhistorie skal skrives, mens den udvikler sig. Det bliver bl.a. 
med professor Klaus Bruhn Jensen som pennefører. Han har fået 10,7 millioner af 
Carlsbergfondet til at undersøge teknologiens rolle i den enkelte borgers liv.

“Den meget udbredte adgang 
til internettet i Norden er 
usædvanlig og nok medvir-
kende til, at vi overvurderer de 
kortsigtede perspektiver”.
Klaus Bruhn Jensen, professor

Klaus Bruhn Jensen er en af 10, der 
netop har modtaget en såkaldt Semper 
Ardens-bevilling fra Carlsbergfondet, 
som gives ekstraordinært til visionære 
grundforskningsprojekter. 

Bevillingen på 10,7 millioner kroner 
betyder bl.a., at han kan ansætte tre 
ph.d.er og to postdocer til at forske i, 
hvad den enkelte borger gør på inter-
nettet og mener om internettet. Det 
bliver med udgangspunkt i tre centre 
af verdensøkonomien – Kina, USA og 
Europa.

“Vi ved, at der er meget store geo-
grafiske forskelle på, hvordan den en-
kelte borger bruger internettet. Det 
er fx stærkt afhængigt af de politiske 
og økonomiske kræfter, som er på spil 
de respektive steder”, forklarer pro-
fessoren.

“Hvis du har været i Kina, ved du, 
at downloadhastighederne er me-
get langsommere, hvis du vil ind 
på udenlandske sider. Hvad bety-
der internetcensuren for kinesernes 
forbrug? Amerikanske virksomhe-

“Vi vil kortlægge, hvad den almindelige internetbruger gør og mener om det, 
der sker på nettet”, siger professor Klaus Bruhn Jensen. Han har modtaget en 
forskningsbevilling på 10,7 millioner af Carlsbergfondet.
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“Vi ved, at 
der er meget 
store geogra-
fiske forskelle 
på, hvordan 
den enkelte 
borger bruger 
 internettet”.
Klaus Bruhn Jensen, professor

Carlsbergfondet har ekstraordinært uddelt 10 millionbevillinger til flerårige forskningsprojekter, heriblandt flere inden for 

humaniora. Modtagerne af forskningsbevillingerne domineres af den slags akademikere, som organiseres i Dansk Magister-

forening, nemlig cand.scient.er og cand.mag.er. Det er bl.a.:

PENGEREGN OVER MAGISTRE

Litteraturprofessor 

Lasse Horne Kjæld-

gaard fra RUC har fået 

midler til digitalisering 

af Georg Brandes’ 

hovedværk og til at 

søge kendskabet til 

værket udbredt, også i 

udlandet. 

Professor i 

metafysik og 

ontologi Johanna 

Seibt skal forske 

i relationen mel-

lem mennesker 

og robotter.

Professor i biovidenskab Jens-

Christian Svenning har fået 13 

millioner til at undersøge de 

store vilde dyrs effekt på den 

natur, de lever i. 

Kemiprofessor Jeffrey 

Hangst har fået penge 

til ALPHA-holdet, der 

ved CERN for første 

gang vil forsøge at måle 

tyngdekraftens virkning 

på antistofatomer. 

Arkæologiprofessor 

Søren Sindbæk skal 

teste nye arkæolo-

giske metoder af 

i forbindelse med 

udgravninger i Ribe.

der censurerer også fx det, som an-
ses for at være “anstødelige” billeder 
fra bl.a. Danmark. Vi vil kortlægge, 
hvad den almindelige internetbru-
ger gør og mener om det, der sker på 
nettet, og hvordan det spiller sam-
men med de samtaler, der føres både 
online og offline. Internettet er glo-
balt, men samtalen er stadig lokal”, 
siger han.

De små detaljer
Danmark ligger sammen med de øvri-
ge nordiske lande i top tre, når det gæl-
der udbredelsen af internetadgangen. 

“Den meget udbredte adgang til 
internettet i Norden er usædvanlig 
og nok medvirkende til, at vi over-
vurderer de kortsigtede perspekti-
ver. Til gengæld undervurderer vi 
måske de langsigtede perspektiver. 
Borgernes samtaler er afgørende for 
den fortsatte udvikling af stabile lo-
kale og nationale institutioner, der 
kan bidrage til global fred og ret-
færdighed. Derfor er det væsentligt 
at studere de små detaljer i forskel-
lige kulturers anvendelse af det 21. 
århundredes vigtigste infrastruktur”, 
understreger professoren.   

Foto: Rie Nuechs
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F O R S K N I N G

A Survival Kit for Docto-
ral Students and Their 
Supervisors. Traveling the 
Landscape of Research

Lene Tanggaard og Charlot-
te Wegener 
Sage Publishing, 2016,  
192 sider, £22.99
The book offers a hands-on 
guide to both students and 
supervisors on the doctoral 
journey, helping make the 
process as enjoyable as it is 
productive. Drawing on re-
search from peer learning 
groups, contributed narra-
tives, and their own pro-
grams, the authors empha-
size the value of the doctoral 
partnership and the ways in 
which shared knowledge can 
facilitate a rewarding jour-
ney for students and their 
advisors. Grounded in the-
oretical and empirical mate-
rial, the book helps partici-
pants navigate the doctoral 
process with personal stories 
and examples from a variety 
of researchers.

P S Y K O L O G I

Psychological Principles

Guðmundur Lárusson 
Forlaget Underskoven, 2015, 
313 sider, 225 kr.
En mental begivenhed be-
står i, at man forholder 
sig til et eller andet. Den-
ne bogs tese er, at hvis man 
kombinerer tredelingslæren 
(kognition, udførelsesevne, 
befindende) med bottom-
up-/top-down-distinktio-
nen, får man en klassifika-
tion af måder at forholde 
sig til, der er i god overens-
stemmelse med dagligspro-
gets mentale begreber. Det 
vil sige begreber, der ud-
gør psykologiens egentli-
ge grundlag. Dette grund-
lag, eller i hvert fald en del 
af det, tilføres her en teore-
tisk iklædning.

P Æ D A G O G I K

Didaktiske ambitioner  
– Alle elever med

Per Fibæk Laursen 
Hans Reitzels Forlag, 2016, 
173 sider, 250 kr.
Skolen har gennem hele sin 
historie udviklet og foran-
dret sig, og den står midt i 
et nyt krævende udviklings-
projekt, der går ud på at få 
alle elever med. Men hvor-
dan foregår udvikling af 
skole og undervisning over-
hovedet? Per Fibæk Laursen 

argumenterer for, at didak-
tisk udvikling minder om 
biologisk udvikling, som vi 
kender det fra Darwins ud-
viklingslære, og for, at skole 
og undervisning er vanske-
lig at styre med politiske og 
bureaukratiske midler. Bo-
gen udreder, hvordan den 
darwinistiske skoleudvik-
ling kan kvalificeres gennem 
undervisningen, læreren, 
skolen og skoleledelsen ved 
hjælp af forskningsmæssig 
viden om, hvad der fremmer 
elevers læring.

A R B E J D S M A R K E D

Det danske arbejdsmarked

Tilde Rye Andersen og Klaus 
Liebing 
Forlaget Columbus, 2016,  
160 sider, 238 kr.
“Det danske arbejdsmarked” 
giver en grundig indføring 
i den danske model fra ind-
retningen af arbejdspladser 
til overenskomster og for-
skellige former for økono-
misk politik, der påvirker 
arbejdspladserne og sam-
fundsøkonomien som hel-
hed. Bogen kan både bruges 
til undervisning i samfunds-
fag på ungdomsuddannel-
serne og som introduktion 
til feltet på arbejdsmarkeds-
uddannelser. Bogen kan op-
lagt anvendes sammen med 
portalen www.detdanskear-
bejdsmarked.dk.

H I S T O R I E

Dansksindet under 
Ørnebanneret

Sune Wadskjær Nielsen 
Skriveforlaget, 2015,  
312 sider, 199 kr.
I 1916 kunne sønderjy-
den Johannes Christensen 
let have endt sit liv under 
1. verdenskrigs blodige slag 
ved Verdun. Og det iført 
en tysk uniform. Den unge 
soldat var opvokset i Nør-
by nær stationsbyen Vis-
by og havde gået otte år i en 
preussisk statsskole og skulle 
således tjene for Tyskland i 
den store krig. Mens han var 
ved vestfronten, lovede han 
sig selv, at hvis han over-
levede, ville han engagere 
sig i en sag, han selv troede 
på. Den sag blev danskhe-
den i Sydslesvig, og Johan-
nes Christensen kom såle-
des til at arbejde resten af sit 
liv på at knytte Sydslesvig 
tættere til Danmark, et livs-
værk, der nu bliver beskre-
vet i bogen.

S A M F U N D

Kampen om menneskerettighederne

Anette Faye Jacobsen og Steven Jensen (red.) 
Gads Forlag, 2016, 206 sider, 249,95 kr.
En debatbog, som nuancerer og problematiserer de mange højak-
tuelle spørgsmål, der stilles til menneskerettens rolle; den disku-
terer de risici, den repræsenterer, og de potentialer, den rummer. 
Menneskerettighederne har aldrig haft større betydning, end de 
har i dag. De seneste 50 år er menneskeretten gået fra at være fine 
ord på papir til at få konkret indflydelse på næsten alle aspekter af 
vores liv. Men med større betydning er også fulgt mere modstand. 
Væk er tidligere tiders blinde tro på internationalt samarbejde og 
ubrudt vækst for friheder og rettigheder.

“Familien 
er ikke en 

institution, 
der har no-

gen stor 
plads inden 
for menne-
skeretten”.

Flere bøger på side 38Se flere bøger på MAGISTERBLADET.DK
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“De fleste af os har en utrolig  
konservativ oplevelse af arbejdstid både 
på det offentlige og det private arbejds-

marked. Vi bliver ansat i et bestemt antal 
timer om ugen, og det følger de fleste af 
os så slavisk, til vi går på pension. Men 
der er masser af situationer i livet, hvor 

vi har brug for en anden balance mellem 
 arbejdsliv og privatliv. Og vi vil gerne 

skabe et system, hvor det er helt naturligt 
og helt i orden, at arbejdstiden svinger 

hyppigt gennem arbejdslivet”.  
Københavns sundheds og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF)  til Politiken

For første gang siden Anders Fogh Ras-

mussen forlod statsministerposten i 2009, 

udtaler han sig om 00’ernes økonomiske 

politik og hans håndtering af finanskrisen 

i Berlingske. Og Fogh afviser at have ført 

en for lempelig økonomisk politik.

“Sagen er jo, at der i hele perioden var 

et velfærdspolitisk flertal i Folketinget, 

der ville bruge endnu flere penge. Og po-

litik består jo i, at man gennemfører den 

politik, som man nu kan”, siger Fogh. 

Vil du slet ikke give nogen indrømmelse 

af det synspunkt, at finanspolitikken var 

for lempelig? Stort set alle økonomer me-

ner det jo? 

“Nej, men det vil jeg bare ikke. For der 

er ikke noget at komme efter”, siger Fogh 

Rasmussen til Berlingske.

Magisterbladet skrev i nr. 20/2016 

(s. 26-29), at SFI-seniorforsker Jens 

Peter Thomsen anser det for “op-

lagt”, at et forslag om at afskaffe 

SU-støtte på kandidatuddannelser-

ne vil ramme socialt skævt. Jens Pe-

ter Thomsen har bedt Magisterbla-

det om at foretage en præcisering. 

Han vurderer, at forslaget måske 

kan have “en svagt negativ social ef-

fekt”, hvis man antager, at studeren-

de med højtlønnede forældre kan 

låne mere af deres forældre.

PRÆCISERING

Fogh: Ikke noget at 
komme efter

Hvis du og din sambo modtager hver jeres eksemplarer af Magisterbladet i husstanden og øn-

sker kun at modtage ét, kan I afmelde det ene blad ved at skrive til Sidse Jakobsen på srj@dm.dk.
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Kongeriget Bhutan  - kulturelle vandre- og cykelrejser
Bhutan er et lille kongerige gemt godt i de utilgængelige østlige Himalayabjerge. Det er et land med gamle traditioner og en rig kul-tur. Befolkningen er buddhister, og de fleste lever meget traditionelt.

På baggrund af buddhistiske værdier, ind-førte den unge fjerde konge i 1970’erne be-grebet bruttonational lykke, som modstykke til de traditionelle økonomiske udviklings-mål. Økologi og bæredygtighed er vigtige aspekter af Bhutanesisk politik, og Bhutan er 
det eneste land som er CO2 negativt. Bhutan er et land som på mange måder ønsker at følge med udviklingen, men samtidig søger man at bevare de traditionelle værdier. 

Kulturrejser
•  På cykel eller til fods•  Over bjerge og gennem afsides dale•   Historier og legender om Buddhisttempler  og antikke borge•  Besøg i uspolerede landsbyer •  Mulighed for privat overnatning•  Utrolige bjerglandskaber•  Gennem bambus- og rhododendronskove

Don Quijote Rejser og ForedragTlf.: 6151 3331 - www.OplevBhutan.dk

Kulturrejer og lysbilledforedrag Jeg arrangerer rejser jeg brænder for  Natur og kultur smelter sammen Historie og myter går i ét En lærerig aktiv ferie
Jeg holder foredrag om bl.a. Bhutan

165162 Don Quijote Rejser 215x238 4F.indd   1

27/05/16   13.05

N-ORDET  
PÅ STATENS 
MUSEUM 
FOR KUNST
Statens Museum for Kunst (SMK) har 

fjernet ordene neger og hottentot fra 

14 kunstværker, hvilket har mødt kri-

tik. Ifølge SMK’s samlingschef, Peter 

Nørgaard Larsen, i Ekstra Bladet æn-

drer museet dog ikke originale titler, 

men såkaldte museumstitler. 

“Vi aner ikke, hvad værkerne har 

heddet oprindeligt. Mange af dem 

har først fået deres titel, flere hundrede år efter at de er lavet – altså 

først når de er kommet på museum, hvor nogle museumsinspektører 

og kunsthistorikere har givet dem en titel”.

Henri Laurens’ (18851954) 
“Negerinden” fra 1934 får 
ifølge SMK’s samlingschef lov 
til at beholde sin titel.
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Udgifterne til SU er nået 15 mia. kr. 
årligt, men der er meget lidt viden om, 
hvorvidt SU faktisk er med til at bryde 
den sociale arv. Er det en overførsels-
indkomst for elitens børn, der alligevel 
med tiden kommer til at tjene mest? 
Eller sørger den for, at helt almindeli-
ge danskeres børn kan få en universi-
tetsuddannelse?

Der er faktisk bemærkelsesvis lidt 
forskningsmæssig viden om sammen-
hængen mellem SU og social mobili-
tet på universiteterne. Kun to under-

søgelser belyser i dansk sammenhæng 
spørgsmålet, og de peger begge to på, 
at SU’en gør en positiv forskel. I begge 
tilfælde har forskerne set på konse-
kvenserne af SU-reformen fra 1988, 
hvor SU’en blev hævet med 57 pct.

I den ene undersøgelse fandt profes-
sor ved Kora (Det Nationale Institut 

for Kommuners og Regioners Analy-
se) Jacob Nielsen Arendt, at SU’en gør 
en forskel i forhold til frafald. Faktisk 
var effekten af reformen en reduktion 
i frafaldet fra 14,5 pct. til 8,6 pct. Og 
ifølge Jacob Nielsen Arendt var effek-
ten bedre for studerende, hvis forældre 
ikke havde en videregående uddannel-
se. For dem var reduktionen i frafaldet 
helt oppe på omkring 50 pct.

“Så det ser ud til, at SU’en har en 
betydning, særligt for de studerende, 
hvis forælde har en lavere socioøko-
nomisk status”, siger Jacob Nielsen 
Arendt.

Dårligt sammenligningsgrundlag, 
usikre tal
Problemet er blot, at resultaterne fra 
Kora-undersøgelsen er relativt usik-
re og vanskeligt kan overføres til den 
aktuelle situation, hvor debatten ikke 
handler om at øge SU’en, men om at 
fjerne SU på kandidatdelen. Det sam-
me gælder desværre også den eneste 
anden danske undersøgelse. Her på-
viste en gruppe forskere under ledel-
se af professor Helena Skyt Nielsen 
fra Aarhus Universitet, at 1988-refor-
men øgede tilgangen til universiteter-
ne med 1,35 procentpoint ved en stig-
ning i SU-støtte på 1.000 dollars per 
år (2008-niveau). Også her viste resul-
taterne, at effekten var størst for stu-

derende med lavt uddannede forældre, 
men forskellen var dog så lille, at for-
skerne ikke anser den for at være sig-
nifikant.

Ifølge Jacob Nielsen Arendt må man 
kigge til udlandet og særligt USA, hvis 
man leder efter sikre indikatorer på ef-
fekten af en omlægning fra støtte til 
lån. 

“Med forbehold for, at USA har et 
helt andet system med betalingsuddan-
nelser, kan man se i de amerikanske 
undersøgelser, at flere påbegynder en 
uddannelse, hvis de får et lån. Men ef-
fekten er mindre, end hvis det samme 
beløb gives som stipendium”.

Ifølge Helena Skyt Nielsen er der 
ikke noget, der tyder på, at en min-
dre justering af SU-systemet vil få en 
afgørende betydning for den sociale 
mobilitet. 

“Hvis man fx fjerner stipendierne 
på kandidatgraden, tror jeg, det vil be-
tyde, at lidt færre mennesker vil få en 
kandidatgrad. Og de, der tager den, vil 
nok tænke lidt mere over, hvad for en 
grad de tager, på grund af bevidsthe-
den om, at de skal betale lånet tilbage”, 
siger hun.

Her kan Helena Skyt Nielsen støtte 
sig til hollandske erfaringer, hvor den 
maksimale støtteperiode til studerende 
i 1996 blev reduceret med et år, så den 
svarede til normeret tid. Ifølge en un-

SU OG SOCIAL MOBILITET 
– hvad ved vi egentlig?
Det hurtige svar: SU’en hjælper sjældent bistandsklientens søn til 
at blive biolog. Til gengæld kan den hjælpe smedens og lærerens 
datter med at gøre en universitetsuddannelse færdig. Her 
kommer det længere og mere komplicerede svar. 

“Så det ser ud til, at 
SU’en har en betyd-
ning, særligt for de 

studerende, hvis for-
ælde har en lavere so-
cioøkonomisk status”. 

Jacob Nielsen Arendt, professor, Kora
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dersøgelse fra 2007 betød reformen ef-
terfølgende, at studerende på de første 
år af deres studier i mindre grad skif-
tede fag og opnåede højere karakterer, 
uden at de samtidig brugte længere tid 
på at studere eller arbejde ved siden af 
studierne. 

En tysk undersøgelse fra 2009 af 
studenterpopulationer i årene 1984-
2007 peger i en anden retning. Her 
fandt forskerne frem til, at modtage-
re af uddannelsesstøtte afslutter deres 
uddannelse hurtigere end studerende, 
der er afhængige af forældrestøtte el-
ler private lån, ligesom undersøgelsen 
også pegede på en højere gennemfø-
relsesprocent for studerende, der mod-
tog offentlig støtte.

Universiteterne er for alle  
– undtagen underklassen
Vi ved altså ikke, præcis hvad SU’en 
betyder for den sociale mobilitet. Men 
hvad så med påstanden om, at SU pri-
mært går til eliten? Den kan faktisk 
undersøges, for her er de officielle 
tal fra Danmarks Statistik hjælpsom-
me. Dem har Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd (AE) brugt til at bereg-
ne, at syv ud af ti nyuddannede kan-
didater i 2015 havde en højere uddan-

“Hvis man fx 
fjerner stipen-
dierne på kan-

didatgraden, 
tror jeg, det vil 

betyde, at en lille 
smule færre men-

nesker vil få en 
kandidatgrad”.

Helena Skyt Nielsen, professor, AU

nelse end deres forældre. Det mærker 
man blandt andet på Aarhus Universi-
tet, hvor mere end 30 pct. af de optag-
ne studerende i 2013 havde forældre, 
der højst var faglærte. På samtlige uni-
versiteter var andelen 27 pct., viser tal 
fra Uddannelsesministeriet. 

Er det så mange eller få? Hvis vi an-
tager, at disse studerendes forældre be-
fandt sig i aldersgruppen 45-69 år, er 
andelen faktisk ganske pæn. For ifølge 
Danmarks Statistik var 40 pct. af den-
ne aldersgruppe i 2015 faglærte.

Værre ser det ud, når man kigger på 
studerende med ufaglærte forældre. De 
udgjorde i 2013 blot 6 pct. af de optag-
ne. Det stemmer dårligt overens med, 

at andelen af ufaglærte i alderen 45-69 
år udgør ca. 28 pct. 

Ifølge Mie Dalskov Pihl, chefanaly-
tiker i AE, viser tallene, at målsætnin-
gen om at få flere til at tage en univer-
sitetsuddannelse er nået – bare ikke for 
de dårligst stillede danskere.

“Det er ikke helt forkert at sige, at 
det er professionsbachelorbørn, KVU-
børn og de faglærtes børn, man har 
haft held til at flytte, mens det ikke 
sker i samme grad for dem, der komme 
med en ufaglært baggrund. Det passer 
også meget godt med, at de har haft 
svært ved at komme videre bare fra 
grundskolen”.   

Magisterbladet har i de seneste numre sat 
 fokus på SU – herunder SU og social mobilitet.
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R E L I G I O N

Kristi opstandelse. 
Sprog og virkelighed

Anders Eyvind Nielsen og Lars 
Sandbeck 
Eksistensen, 2016,  
183 sider, 189 kr.
For første gang på dansk 
foreligger nu i bogform en 
samlet eksegetisk og syste-
matisk-teologisk fortolkning 
af budskabet om Kristi op-
standelse.

S A M F U N D

Forretningshistorien 
– Fra selvforsyning 
til globalisering

Jens Christensen, 
Book On Demand, 2016,  
640 sider, 400 kr.
“Forretningshistorien” er 
historien om organisatio-
ners og virksomheders ind-
sats for at skabe værdi under 
skiftende samfundsmæssige 
sammenhænge. Det stræk-
ker sig lige fra de ikke-mar-
kedsbaserede førindustrielle 
samfund via overgangen fra 

landbrugs- til industrisam-
fund gennem industrialise-
ringens tre historiske faser 
og frem til nutiden i begyn-
delsen af det 21. århundrede. 
Der er lagt mest vægt på at 
behandle udviklingen, siden 
kapitalismen spirede frem 
for 500 år siden. Ligeledes 
betones teknologiens histo-
riske betydning. Det er hi-
storien om, hvordan der er 
drevet forretning til alle ti-
der.

U D D A N N E L S E

Nordic Superintendents: 
Agents in a Broken Chain

Lejf Moos, Elisabet Nihlfors og 
Jan Merok Paulsen (red.) 
Springer, 2016,  
334 sider, 106,99 €
This book analyses the 
superintendent positi-
on and relations and shows 
how the well-known poli-
cy umbrella, the New Pub-
lic  Management (NPM), 
is being adapted to natio-
nal contexts. School super-
intendents are civil servants 
at the heart of the gover-
nance of municipal educati-
on. Educational governance 
in the Nordic countries – 
Denmark, Finland, Norway 
and Sweden – is current-
ly undergoing comprehensi-
ve restructuring and recon-
ceptualisation at the hands 
of national governments in-

fluenced by transnational 
agencies. Our analyses of 
the superintendent position 
and relations show that the 
well-known  policy umbrel-
la, the New Public Manage-
ment (NPM), is moving 
towards focusing on soft 
governance and social tech-
nologies as the preferred 
means of influences. Thus 
we rename it New Public 
Governance (NPG).

P Æ D A G O G I K

Klasseledelse i ung-
domsuddannelserne

Dorte Ågård 
Frydenlund, 2016,  
129 sider, 199 kr.
En brugsbog, der giver dig 
teoretisk forståelse og prak-
tisk inspiration, når du skal 
undervise på gymnasiet, hf, 
hhx, htx og andre ungdoms-
uddannelser. Dorte Ågård 
argumenterer i bogen for, 
at de fleste elever er motive-
rede for undervisning, men 
at de har svært ved at navi-
gere i de forventninger, der 

stilles. Bogen diskuterer en 
række centrale dilemma-
er, der knytter sig til under-
visning og lærerrollen. For-
fatterens udgangspunkt er 
praksisnær klasseledelseste-
ori og styring-kontakt-mo-
dellen, som hun har tilpasset 
til danske forhold, og som 
her præsenteres for første 
gang i Danmark.

H I S T O R I E

Langt fra Vestfronten 
– Første verdenskrig i 
middelhavsområdet

Nils Arne Sørensen og Uffe 
Østergård (red.) 
Forlaget Orbis, 2016,  
240 sider, 300 kr.
Første verdenskrig forbin-
des først og fremmest med 
skyttegrave, millionhære 
og ufatteligt blodige slag på 
den lange vestfront gennem 
Belgien og Nordfrankrig. 
Men krigen kaldes med god 
ret for en verdenskrig, der 
foregik og satte sig spor 
mange andre steder end i 
Nordvesteuropa. De man-
ge aspekter af verdenskri-
gen i middelhavsverdenen 
afdækkes gennem en række 
artikler af specialister. De 
behandler krigens årsager, 
krigens forløb og krigens 
konsekvenser for både vin-
dere og tabere.

K U N S T

Maler-Anders. Et portræt af kunstneren Anders Kirkegaard

Nina Damsgaard 
Aarhus Universitetsforlag i samarbejde med  
VejleMuseerne-Kunstmuseet, 2016, 186 sider, 249,95 kr.
Det er umuligt at adskille mennesket Kirkegaard fra kunstneren 
Kirkegaard. Hans liv er bundet tæt sammen med hans gerning, 
når han maler sig selv ind i sine kraftfulde allegoriske billeder. I 
1983 kom han på finansloven og fik som en af de yngste nogensin-
de livsvarig kunstnerydelse. Hans indædte kamp med menneskeli-
vets væsentligste størrelser, livet og døden, blev belønnet. Foran-
lediget af Anders Kirkegaards 70-årsfødselsdag udgives den første 
bog, der samler hele hans værk – fra den vrede unge mand til den 
erfarne, men stadig nyskabende kunstner.

“Kirkegaard 
betragter 

selv surrea-
lisme som 

en tilstand 
snarere 

end som en 
kunstnerisk 

retning”.

Flere bøger på side 45Se flere bøger på MAGISTERBLADET.DK

  Kom til Sprogkonference og få inspiration og nye idéer 
    

European Centre for Modern Languages - ECML  Kontaktpunkt Danmark

stiller skarpt på: 

 - Nye retninger i sprogundervisningen: forskning og praksis
 - Online sproglæring
	 -	Tidlig	sprogstart	og	flersprolighed

Konferencen	har	en	international	keynote	speaker,	forsknings-	og	udviklingsprojekt-
præsentationer med emner som:

	 -	Ingeniørers	behov	for	sprog
 - Interkulturelle og pragmatiske kompetencer i telekollaboration
 - Modersmålsundervisning
 - Flersprogede tilgange til sprog og kulturer
 - Lærdansk ABC / Netdansk
	 -	Engelsk	i	børnehave	og	SFO
 - Internationalisering i gymnasiet

Konferencen	afholdes:
Mandag den 26. september 2016 på	Syddansk	Universitet,	
Campusvej	55,	5230	Odense	M

Læs mere og tilmeld dig på ecml.dk.

Deltagelse	er	gratis.	Der	serveres	frokost	og	kaffe	undervejs.	
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Se mere på horisontrejser.dk eller ring til os på 7020 2779

VIDENSREJSER

På Horisonts Familierejser består 
grupperne af 4-5 børnefamilier. Rejsen er  
opdelt i dage med kulturoplevelser og dage 
med ren afslapning & familietid. Rejserne 
ligger i skolernes ferier. 

Den medrejsende danske familierejseleder 
sikrer, at aktiviteterne foregår i øjenhøjde 
med børnene. 

Vietnam, 15 dage
Cambodja, 15 dage
Sri Lanka, 16 dage
Myanmar, 16 dage

Priser fra 14.900 kr.

Rekvirer vores familiekatalog. 

 Kulturrejser der rykker dig

På Horisont Rejsers individuelle rejser får 
I en unik rejse, der er tilrettelagt, så den 
passer til jeres behov og tempo. I følger en 
fast rejserute med god tid på egen hånd og 
med jeres egen lokale guide. 

Alle rejser kan tilpasses jeres specifikke 
ønsker.  I vælger selv afrejsetidspunkt.

Skt. Petersborg, 6 dage
Vietnam & Cambodja, 18 dage
Marokko, 12 dage
Usbekistan, 12 dage
Myanmar, 14 dage

Priser fra 7.900 kr.

Rekvirer vores specialkatalog. 

På vores grupperejser med dansk ekspert-
rejseleder får du en helt speciel rejse, hvor 
du i små grupper får en særlig indsigt. 

Vi har formentligt branchens stærkeste 
rejselederkorps, der strækker sig fra den 
vidende journalist over folkekære forfat-
tere til toppolitikere. 

Iran, 10 og 14 dage
Usbekistan, 12 dage 
Mongoliet, 14 dage
Bhutan, 16 dage
Myanmar, 14 dage

Priser fra 12.900 kr.

Rekvirer vores specialkatalog. 

GRUPPEREJSER INDIVIDUELLE REJSERFAMILIEREJSERREJSER DER RYKKER DIG

Horisont Rejser er et rejsebureau, der 
ønsker at gøre en forskel. 
Vi tilbyder kulturrejser med højt fagligt 
indhold i små grupper eller individuelt med 
egen guide. 

Vores grupperejser er bygget op om en 
vidende rejseleder, der har en helt særlig 
viden. De er fortællende videnspersoner, 
hvis primære opgave er, at du skal komme 
klogere hjem fra rejsen.

Og så har vi en holdning til den verden, vi 
lever i, og de steder, hvor vi sender vores 
gæster hen. Vi involverer os i lokale 
projekter og laver rejser, der bidrager til 
de lokalsamfund, vi besøger.

Du kan på horisontrejser.dk læse mere 
om vores mere end 100 rejser fordelt på 
mere end 40 lande.  
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“Overraskende nok synes jeg, at overgangen fra at studere 
til at arbejde var hårdere eller mere markant end overgan-
gen fra ikke at have børn til at blive far”.

Sådan beskriver en ung cand.jur. mødet med arbejdsmar-
kedet og det første rigtige job som anklagerfuldmægtig i en 
ny bog, “Fra studie til arbejdsliv”. 

Han er langtfra den eneste, der har oplevet, at overgan-
gen til en hverdag som lønmodtager kan være svær. De to 
forfattere til bogen fik mange henvendelser, da de rykkede 
annoncer ind i Magisterbladet og andre akademiske fagbla-
de for at finde cases.

“Finanskrisen og den store dimittendledighed har bety-
det, at mange unge akademikere føler det skamfuldt eller 
utaknemmeligt, hvis de ikke er glade, når nu de har været så 

Farvel til at være ung, “in the making” og 
fuld af drømme om fremtiden. Goddag til 
en plads nederst i hierarkiet, rutineopgaver 
og ligegyldig smalltalk. For nogle er 
overgangen fra studier til en hverdag på 
kontoret fra 9 til 17 svær. To magistre har 
samlet fortællinger og gode råd om at 
overleve det første job i en ny bog.

“Jeg tager mit professionelle selv 
på, når jeg går på arbejde, og det 
kan jeg godt, men det koster. Når 
jeg kommer hjem om aftenen, er 
jeg helt udmattet”.
Cand.mag. i litteraturvidenskab, ansat som fuldmægtig i en statslig 
styrelse

SÅDAN 
OVERLEVER 
DU DET 
FØRSTE JOB

4 2
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heldige at finde et arbejde. Vi har fulgt vores interviewper-
soner igennem en årrække og kan se, at de fleste kommer 
godt igennem begyndervanskelighederne. Vores ærinde er 
egentlig mest at fortælle dem, at tvivl og identitetskriser er 
helt almindeligt, når man er ny på arbejdsmarkedet. De er 
ikke alene”, forklarer Line Palle Andersen. 

Hun er lektor på professionshøjskolen Metropol og har 
skrevet bogen sammen med ph.d.-studerende på RUC Helle 
Bach Riis, som hun mødte til et fyraftensmøde i DM. 

“Alle interviewede i bogen er veluddannede, handlekraf-
tige, dygtige og parate til at strække sig langt for at få et job 
til at lykkes. Men der er altså også tilfælde, hvor lort bare 
ikke kan blive til lagkage. Og det gør ondt, hvis du ikke kan 
tale om det”, uddyber Helle Bach Riis. 

Slut med at være i centrum
Over tre år har de to magistre interviewet en række unge 
akademikere om udfordringerne ved at være spritny på ar-
bejdsmarkedet.

“Den ene dag sidder du med ligesindede, veluddanne-
de jævnaldrende og diskuterer bøger og nye erkendelser på 
græsset i solen foran universitetet. Den næste sidder du på 
en arbejdsplads og lytter forbløffet, mens kolleger, som du 
intet har til fælles med, snakker pensionsopsparing, boliglån 
og madopskrifter over frokosten i kantinen”, forklarer Line 
Palle Andersen.

“Som studerende finder du sammen med folk, der tænker 
som dig selv, og dropper dem, du ikke kan lide. På en ar-
bejdsplads er man sammen på tværs af uddannelse, alder og 
værdisæt. Det kræver tilvænning, og at du åbner dig socialt 
– også over for dem, der ikke er som dig”, tilføjer hun.

På studiet er du helt dit eget projekt. Du koncentrerer dig 
100 pct. om din faglige og personlige udvikling og om den 
næste eksamen. På en arbejdsplads er det slut med at være 
centrum i sit eget liv. 

“Der er en bundlinje og store performancekrav. Og når 
der opstår problemer, kommer der ikke altid af sig selv no-
gen og hjælper. Du skal til at tage initiativer og være selv-
stændig på en måde, som ingen har krævet af dig før. Det 

“Der har været 
mange dage, hvor jeg 
har været på arbejde 
uden overhovedet at 
have talt med nogen”.
Cand.polyt. i rådgivende ingeniørfirma

Line Palle Andersen •  Helle Bach Riis

Line Palle A
ndersen •  H

elle Bach R
iis

Frydenlund

F*** er der sådan 
nogle idioter herude!

FRA STUDIE  TIL ARBEJDSLIV

Helle Bach Riis
er cand. mag. i kultur- og sprog-mødestudier og dansk fra Roskilde Universitet ( 2008 ) og er nu ansat som ph.d.-studerende på kultur- og sprog-mødestudier samme sted. Vejen til ph.d.’en er gået over en stilling på et boligsocialt projekt i København og dernæst tre år som deltidsansat eks-tern lektor. 

Line Palle Andersener mag. art. i kunsthistorie og fransk fra Københavns Universitet ( 2004 ). Hun er ansat som lektor på profes-sionshøjskolen Metropol, hvor hun er bacheloransvarlig og underviser i kommunikation, innovation og pro-jektledelse. Line har desuden taget en tillægseksamen i journalistik.

Her kan du møde andre akademikere – fra humanister til ingeni-
ører – som fortæller om deres start på arbejdslivet. De beretter 
åbenhjertigt om, hvordan de oplevede skiftet fra universitetet til 
arbejdsmarkedet, hvilke glæder og sorger det bragte med sig, 
og hvordan de håndterede det. 
Det er en bog, som handler om den nogle gange langvarige 
proces, det er at finde sig til rette på arbejdsmarkedet og få et 
arbejdsliv, man er glad for. Bogen viser, at drømmejobbet ikke er 
noget, man finder i løbet af en enkelt workshop i kompetence-
afklaring, men i lige så høj grad er noget, man skaber. Det er en 
proces, der tager tid. Så fat mod! Du er ikke alene! Bogen er tænkt som en håndsrækning til dig, der er blevet fær-

dig på universitetet eller en anden lang videregående uddannel-
se og sidder i dit første job – eller er i gang med jobsøgningen. 
Men studerende, der er i slutningen af deres uddannelse og be-
gynder at spørge sig selv: Hva’ nu ?, kan sikkert også have glæde 
af at læse med. 

Det er ikke en bog om, hvordan du får dit første job, skriver en 
ansøgning eller håndterer a-kassen. Det er en bog for dig, der 
har fået det første job, men som synes, at dit nye arbejdsliv ud-
løser en række spørgsmål: Hvad sker der med fagligheden? Sav-
ner du friheden? Hvordan ved du, om du gør det godt nok? Er 
det muligt at få et meningsfuldt arbejdsliv? Og hvad var egent-
lig meningen med den uddannelse, du tog?

FR
A

  ST
U

D
IE  T

IL  A
R

BEJD
SLIV

9 788771 186048

I denne bog kan du møde nyud-dannede, der alle er i begyndel-sen af deres arbejdsliv og fortæl-ler om de mange udfordringer, de har, og hvordan de håndterer dem.

Som en kvindelig ingeniør siger : 
» Jeg havde haft den der fore-stilling om, at når jeg blev fær-dig, så skulle jeg ud at redde verden, og så sad jeg bare der ved mit skrivebord. Hvad skulle jeg egentlig med mit liv ? Mit job drænede mig for energi, fordi det var så kedeligt. Jeg ople-vede efter frokostpausen sim-pelthen at være så træt, at jeg nogle gange faldt i søvn ude på toilettet.
Man skal i hvert fald lære at tænke på en anden måde, end man gjorde som studerende, hvor det store overordnede mål er at få et arbejde. Når man så er blevet færdig og har fået det, så står man der – og hvad så nu ? «.

4 3
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tager tid at vænne sig til det ansvar, der følger med at 
være en “rigtig” medarbejder. Det er ikke noget, man 
kan læse sig til, det kommer først med erfaringen”, siger 
Helle Bach Riis.

Spæde skridt
Kunsten at fastholde de unge i overgangene mellem fol-
keskole, ungdomsuddannelse og videregående uddannel-
se har været et af forskernes yndlingsobjekter i mange 
år. Men overgangen fra studie- til arbejdsliv er gået for-
holdsvis ubeskrevet hen.

“Som projekt er du fuldendt, når du står med dit eksa-
mensbevis fra en videregående uddannelse i hånden. Du 
skal ikke længere fastholdes, og derfor er der heller ikke 
længere nogen, der holder dig i hånden. Du behøver ikke 
at være en curlingakademiker for at opleve, at der følger 
mindre chok og til tider også ubehagelige overraskelser 
med, når du tager de første spæde skridt ud på arbejds-
markedet”, fortæller Helle Bach Riis.

At skolegården lever videre på mange arbejdspladser – 
med uformelle hierarkier, mobning og subtil kønsdiskri-
mination – er kommet bag på de fleste i bogen. 

“Det tager tid at afkode “spillet”. Man er nødt til at 
være tålmodig i starten, kigge sine chefer og kolleger 
lidt an, stikke en pegefinger i luften og lige mærke efter, 
hvordan kulturen er på arbejdspladsen. Det er også vig-
tigt at holde sig for øje, at vejen til drømmejobbet må-
ske går via et eller flere mindre gode job”, pointerer Line 
Palle Andersen.   

1. Vær tålmodig – og husk, dette er kun det første 

lille skridt i et mangeårigt arbejdsliv.

2. Hav arbejdspladsen i fokus, ikke dig selv – på 

universitetet er det viden, der tæller, på en ar-

bejdsplads skal man navigere efter mange andre 

parametre.

3. Du udvikler dig også uden bøger – og det er en 

læreproces at oversætte viden og metoder fra 

studiet til en arbejdsplads.

4. Vis initiativ – men vær ikke så tonedøv, at du 

snupper andres opgaver.

5. Tag efteruddannelse – allerede efter et år eller to, 

og udforsk din arbejdsplads gennem kurser.

6. Tag stress alvorligt og tal med din læge, hvis 

symptomerne påvirker din livskvalitet eller din 

arbejdsindsats.

7. Vær social – det er ikke kun det faglige, der tæller.

8. Lær at “spille spillet” kommunikation er meget 

andet end ord.

9. Bed om feedback – være åben over for kritik og 

ros. Bliv klar på målene for dit arbejde og på 

forventningerne fra din chef.

10. Chefen skal ikke være en Facebook-ven – og det 

skal kollegaen heller ikke, før I har lært hinanden 

at kende. Vær i det hele taget opmærksom på at 

beskytte dig selv og overvej, hvor meget af dit 

privatliv du blotlægger.

10 
god råd til 
det første job

Kilde: Bogen “Fra studie til arbejdsliv”

“I starten savnede jeg mit fag, 
så jeg  begyndte at abonnere  
på en masse historiske tids-
skrifter … I starten var det  
to adskilte verdener”.
Cand.mag. i historie, fuldmægtig i et ministerium

Det er også vigtigt at holde sig for øje, at vejen til 
drømmejobbet måske går via et eller flere mindre 
gode job, forklarer Line Palle Andersen og Helle Bach 
Riis, der har skrevet bogen “Fra studie til arbejdsliv”.

M A G I S T E R B L A D E T  0 6  ·  J U N I  2 0 1 6

4 4 K A R R I E R E  fortsat

147837 Magisterblad 6 2016.indd   44 10/06/16   08.09



  

KORT OG 
PRÆCIST OM 
MEDIER OG 
KOMMUNIKATION

SOCIALE
MEDIER

LISBETH KLASTRUP

  

KORT OG 
PRÆCIST OM 
MEDIER OG 
KOMMUNIKATION

SOCIALE
MEDIER

LISBETH KLASTRUP

S K Ø N L I T T E R A T U R

Nina von Staffeldt

F r o s n e
b e v i s e r

Frosne beviser

Nina von Staffeldt 
Milik Publishing, 2016,  
288 sider, 299 kr.
En mærkelig virus hærger 
den vestgrønlandske by Si-
simiut, netop som som-
meren og ferietiden står 
for døren. Et par døds-
fald oveni skaber godt stof 
til agurketiden i medierne. 
Myndighederne er bekym-
rede. Det samme kan siges 
om de virksomheder, der 
har investeret i en ny kryds-
togtterminal i Sisimiut, som 
måske ikke når at blive fær-
dig. 
Sika Haslund er efter flere 
år i Danmark vendt hjem til 
Nuuk og har fået job som 
kommunikationskonsulent 
i Go Greenland. Sammen 
med journalisten Thormod 
Gislasson bliver hun hvirv-
let ind i afdækningen af en 
historie, der trækker lange 
og dybe spor tilbage til for-
tiden.

H I S T O R I E

Grønland i tal. Kilder og 
cases gennem 300 år

Ole Marquardt, Jørgen Fink 
og Klaus Georg Hansen (red.) 
Aarhus Universitetsforlag, 
2016, 276 sider, 299,95 kr.
25 fjernsynsforeninger, 11 
dødsfald (4 i kajak), 23 kate-
kismer og to alen blåt klæde. 
Meget er målt, talt og vejet 
i Grønland, siden den nor-
ske præst Hans Egede i 1721 
ankom med kongelig kaldel-
se og to skibe. For det varede 
ikke længe, før kolonisato-
rerne indførte en omfatten-
de administration og regi-
strerede og dokumenterede 
alt i tal, vægt og mål. I bogen 
giver 12 forfattere sig i kast 
med dette voluminøse arkiv-
materiale og præsenterer og 
analyserer udvalgte kilder 
om alt fra sygdom og sund-
hed, ægteskab og uddannelse 
til kommunikation og medi-
er, handel og erhverv. 

A R K Æ O L O G I

Haderslev – en køb-
stad bliver til. Udgrav-
ninger ved Starup og 
Møllestrømmen

Tenna R. Kristensen (red.) 
Museum Sønderjylland  
– Arkæologi Haderslev, 2016,  
208 sider, 250 kr.
I 1954 udgravede den da-
værende leder af Haderslev 

Museum, Hans Neumann, 
et skib fra middelalde-
ren under pumpestationen 
i Møllestrømmen. Uden 
at vide det lagde han der-
med første brik til et pusle-
spil, der efterhånden skulle 
give os et helt nyt billede af, 
hvad der skete i bunden af 
Haderslev Fjord i den tidli-
ge middelalder. Siden fulgte 

flere undersøgelser, der alle 
har frembragt væsentlige 
brikker til dette puslespil. 
Med afslutningen af den 
foreløbigt sidste udgravning 
ved Starup Kirke i 2011 var 
der samlet så mange brikker 
til puslespillet, at det var på 
tide at forsøge at få det lagt. 
Denne opgave har fire for-
fattere taget på sig.

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

Sociale netværksmedier

Lisbeth Klastrup 
Samfundslitteratur, 2016, 141 sider, 138 kr.
Sociale netværksmedier som Facebook, Twitter, Instagram og 
LinkedIn indgår i stigende grad som en integreret del af vores 
hverdagsliv og kommunikation med andre. Bogen beskriver socia-
le netværksmedier som mediefænomen og viser, hvordan tilstede-
værelsen i disse sociale netværk påvirker vores identitet og sociale 
liv både privat og professionelt.

“Betegnel-
sen “sociale 

medier” er 
til en vis 

grad misvi-
sende”.

Se flere bøger på MAGISTERBLADET.DK

Kræftens Bekæmpelse

Indkaldelse af forslag til nye medlemmer af
Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Ud-
valg (KBVU)

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg opfordrer institutioner, 
institutter og videnskabelige selskaber med relation til kræftforskning 
til at komme med forslag til 2 nye medlemmer til udvalget.

De ledige udvalgspladser ønskes besat med aktive, erfarne forskere 
med cancerindsigt inden for 
• epidemiologisk cancerforskning
• klinisk stråleonkologi og translationel strålebiologi.

Udvalget består af indtil 15 medlemmer og har både danske og uden-
landske medlemmer.

Af hensyn til muligheden for at sikre habiliteten, ser udvalget gerne 
forslag om forskere fra udenlandske forskningsinstitutioner.

Motiverede forslag bilagt CV inkl. en kortfattet publikationsliste for 
den foreslåede kandidat skal være Kræftens Bekæmpelse i hænde 
senest den 1. september 2016.  

Se opslagets fulde ordlyd på www.cancer.dk under
’Forskning’ – ’Søg støtte til forskning’
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BLIV 
VIRKSOMHEDENS 
SOCIAL MEDIA
RÅDGIVER 

DMJX.DK/SOMESTRATEGI

Undervisere: Katrine Emme Thielke 
og Jesper Kramer Borggaard

10/10
Får I nok ud af aktiviteten på sociale medier? Bliv virk-
somhedens ekspert i sociale medier og lær, hvordan du 
gør dem til en aktiv del af jeres strategi. På dette kursus 
lærer du, hvordan sociale medier kan skabe reel værdi 
for din virksomhed.

København, start

dmjx.dk/workflow dmjx.dk/profprofil dmjx.dk/samspil

Undervisere: Kristian Strøbech 
og Rasmus Johnsen

Underviser: 
Kristian Strøbech

Undervisere: Christian Schwartz 
Lausten, Paul Bradshaw, Peter From 
Jacobsen og Astrid Haug

Start 5/10 Start 14/11 Start 1/12København/Aarhus København/Aarhus København/Aarhus

KONCEPTER OG WORK-
FLOW I SOCIALE MEDIER

PROFESSIONEL PROFIL 
I SOCIALE MEDIER

I SAMSPIL 
MED BRUGERNE

Lær at skabe stærke sammenhænge 
mellem sociale medier og jeres andre 
etablerede mediekanaler.

På dette kursus lærer du at få mere ud af 
sociale medier ved at skabe en tydelig 
og professionel profil, der skaber værdi - 
personligt og på jobbet. 

Lær at forstå og navigere i den nye iden-
titetsøkonomi, hvor sociale medier indgår 
på lige fod med traditionelle mediehuse.

Eller tag et af vores andre diplomkurser i sociale medier

Sociale medier i strategi 
og kommunikation
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101 procent
Så meget er Magisterbladet.dk’s trafik steget de  

seneste to år ifølge Googleanalytics.  

Fra 20.322 brugere i perioden marts - maj 2014  

til 40.753 marts - maj i 2016.

Følg de daglige nyhederne på MAGISTERBLADET.DK

magisterbladet

Leder eller næsten-leder med 
fagligt overskud
53 unge DM’ere mangler en mentor. Hvis du bliver mentor, får du mulighed for at udvikle dine ledelses-
mæssige kompetencer eller forberede din lederkarriere: Du arbejder med at motivere andre, du bliver bedre 
til at indgå i den professionelle samtale og til talentspotting.
 

Læs mere og meld dig som mentor

dm.dk/mentor
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ER HVIDE PRIVILEGEREDE PÅ  
DANSKE UNIVERSITETER?

I majnummeret af Magisterbladet protesterede en række stu-
derende mod, at pensum overvejende er skrevet af ældre hvi-
de mænd. 

De vil bekæmpe racisme og diskrimination, have flere farvede 
undervisere, mere støtte til minoritetsgrupper og mere fokus på 
race, etnicitet og køn. Køn og race skal “skrives ind” i universi-
teternes funktion og ansættelser, pensumlister og undervisning 
skal kvoteres efter køn, race og minoritetsproblematik.

De kalder sig “Fællesskab for Kritiske Antropologer” på 
KU, og filosofi-, litteraturvidenskabs-, kultur- og sprogmø-
destuderende fremmer projektet på Roskilde Universitet: Et 
opgør med “hvide privilegier”, nye institutter for “kulturelle 
færdigheder” og etablering af “safe spaces” hvor minoriteter 
ikke kan krænkes af seksuel eller racistisk karakter, og udste-
delse af “trigger warnings”, der advarer mod krænkende el-
ler traumatiserende ord og ideer. 

Selvom KU allerede fører ligestillings- og mangfoldig-
hedspolitik, skal de juridiske forpligtelser til at respektere 
menneskerettighederne og modarbejde forskelsbehandling 
strammes kraftigt op. Der er “behov[et] for en ny fagkritik 
og et paradigmeskifte inden for videnskaben”.

Kønsforsker Karen Sjørup, RUC, siger, at “det er et kæm-
pe opgør med videnskaben på mange felter, som er fyldt 
med blandt andet hvide og kønnede selvfølgeligheder”. Pro-
fessor Drude Dahlerup fra Stockholms universitet forlanger, 
at alle kurser om offentlige institutioner og udenrigspolitik 
skal inddrage “kønsperspektivet”.

De vil således fjerne det, der er tilbage af det humboldtske 
universitetsideal, med åndsfrihed, kvalitet og forskning kun 
for den elite, der kan. Omvendt glorificerer de en moderne 
krænkelseskultur og kræver unfair privilegier via køn, race, 
minoritet og jura på bekostning af dokumenteret faglighed. 

Det er forkert, at et “hvidt pensum” er tegn på racisme el-
ler etnocentrisme. Den amerikanske socialforsker Charles 
Murray har påvist historiometrisk, at 97 % af alle større 
fremskridt (i.e. “Generally agreed Major Human Accomp-
lishments”) er produceret i Europa frem til 1950. Derfor bør 
universitetspensa numerisk være 97 % hvide.

Omvendt er betydende forskere overvejende “hvide” af 
evolutionære grunde? Kold Vinter-teori forklarer, at kun 
stor-hjernede, begavede, blege præhistoriske migranter over-
levede de stadig koldere egne på vandringen mod nord. Den 
forklarer, hvorfor europæere i snit har 100 cm3 større hjerne 
end afrikanere og 30 point højere IQ. Den forklarer, hvorfor 
intelligens hænger sammen med hudfarve (r = 0.93). Den vi-
ser omvendt, at lighed er en illusion. Googl blot “farven” på 
nobelpriser siden år 1900, hvis I er i tvivl. 

Universiteter dør, hvis de tillader, at seriøs videnskab de-
genererer til politisk korrekthed, identitetspolitik, moralske 
krav, jura og kvoter i modstrid med realia. 

Reference: Nyborg, Helmuth (2015). Sex differences 
across different racial ability levels: Theories of origin and 
societal consequences. Intelligence, 52, 44-62.

Af Helmuth Nyborg, professor

ET SVAR FRA EN  
“GAMMEL HVID MAND” – PÅ ENGELSK

I read with much interest and a large measure of  chagrin 
your reportage “De tæller gamle hvide mænd” from a 
segment of the university students’ opinion. I was par-
ticularly interested in the group of students in my for-
mer workplace. Their organization, Fælleskab for Kritiske 
Antropologer,(FKA), demands a revision of teaching staff 
and pensum lists that replaces “old white men” and their 
writings with “young brown men and women”. “Minori-
ties”, then, will assume the position and rank of the “majo-
rities “. This change of personnel and pensum would pre-
sumably abolish what FKA condemns in the present system: 
the constant dichotomy between “us” and “them”. Instead 
of abolishing the “us/them” thinking, however, what FKA 
would achieve is a paralyzing, demoralizing reification of 
the presumed opposites: “white”/brown”, “old/young”, “mi-
nority/majority”. 

I don’t know what has been going on in anthropology 
since my retirement in 2003. Who has suffered the most 
amnesia during the past 13 years? The militant student 
vanguard (FKA), or the worn-out, white teachers like my-
self? Here are a few observations from my lonely walk 
down memory lane. 

The “critique of anthropology” has been an on-going 
one, at least since the 1960’s. The critique was actually a 
self-critique. Anthropologists did not need any help from 
their friends in other fields. The (self) critique aimed at un-
masking colonialist, racist, and sexist elements in anthropo-
logical theory and practice.

The critique emerged from the university mileux in se-
veral western societies, with increasing momentum in what 
might be called the Anglo-Aboriginal nation-states: the 
U.S.A., Canada, Australia, New Zealand, and last but not 
least, South Africa. All of these nation-states started as co-
lonies, where a native population was decimated and domi-
nated. Chattel slavery and repression of natives (“aborigi-
nals”) were the muscle power of racism.

“De-colonizing anthropology” is one of the best ways to 
describe the critique, which engaged in local, as well as in 
global conflicts. FKA makes a gross caricature of anthropo-
logy when it bypasses a half century of research, teaching, 
and activist history. Moreover, the critical voices of anthro-
pology are unanimous in the recognition of diverse identi-
ties in social experience. To be sure, the inquiries into the 
varieties and transformations of identity began as a gentle 
April shower before, in our time, strident identity politics 
has turned itself into a September hurricane. Identity poli-
tics in the fashion of FKA eradicates the nuances and self-
ironies which remain the lifeblood of any worthy anthropo-
logical project. To choose a reading list on the basis of the 
authors’ color, age, and gender would mean a regression to 
the worst of any anthropologists’ prior colonial bias.

Af Jonathan Schwartz, lektor Ph.D. emeritus, antropologi, 
K.U. 

M A G I S T E R B L A D E T  0 6  ·  J U N I  2 0 1 6

4 9D E B A T

147837 Magisterblad 6 2016.indd   49 10/06/16   08.09



Faglig viden taber terræn
I faget kunsthistorie har fokus flyttet sig fra det faglige ind-
hold til individet og den enkeltes performance. Mia Høj 
Mathiasson er cand.mag. i kunsthistorie og har i sit specia-
le undersøgt, hvordan studieordninger afslører, hvordan et 
fag udvikler sig.

Find artiklen i dm.dk/fagligtforum. 
Vælg Uddannelse, didaktik og forskning.

“Den specialiserede faglige  
viden risikerer at blive erstattet  
af overfladisk, tværfaglig viden  
og generelle kompetencer”.

DYRK DIN FAGLIGHED

I Fagligt forum på dm.dk får du faglig inspiration via artikler og medlemsmøder. I de tilknyt-

tede grupper på LinkedIn har du mulighed for at dyrke din faglighed og netværke med an-

dre. Det er også her, du får besked om nye artikler, fyraftensmøder og andre arrangementer. 

Her får du et udpluk af artikler og fyraftensmøder.

Se flere faglige artikler på dm.dk/fagligtforum.

Se alle faglige medlemsmøder på dm.dk/kalender. 

JOBDANSK 
FÅR TALEN 
TIL AT RULLE
Jobdansk skal få flere indvandrere ud på arbejdsmarkedet 
frem for at sidde på skolebænken. Cand.pæd. Maya Degn 
Litrup har udviklet Jobdansk som en del af et forsknings-
projekt. Jobdansk samtænker danskundervisning og jobtræ-
ning og bringer etniske minoritetskvinder tættere på ar-
bejdsmarkedet.

Find artiklen i dm.dk/fagligtforum. 
Vælg Administration, organisation og politik. 

“Flere kvinder har været inde og ude af sprogskolen 
uden at komme nærmere et job”.

Jobdansk er danskundervisning knyttet til 
praksis. Kvinderne vokser af at fortælle om 
deres håndarbejde og deres liv på dansk.
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Tolerance gør kun verden bedre for os selv 
– ikke for dem, vi tolererer. Den  seneste 
 X-Men-film fra maj 2016 er ikke kun 
 underholdning, men også et studie i magt og 
modmagt. For magten tilfalder den, der tole-
rerer, og ikke den, der bliver  tolereret. Signe 
Flyvbjerg har undersøgt  X-Men-universet. 

Find artiklen i dm.dk/fagligtforum. 
Vælg Kultur, sprog og kommunikation. 

Tolerance skaber det 
normale – og det  
unormale

“Populærkulturen har en 
 fantastisk evne til at fremstille 
verden på så selvfølgelige måder, 
at den udstiller de mest komplekse 
 problemstillinger i vores samfund”.

NYE GRATIS MEDLEMSMØDER I EFTERÅRET

Vi har planlagt efterårets gratis medlemsmøder. Du 
kan i løbet af sommeren finde og tilmelde dig dem på 
dm.dk/kalender.

Udvalgte medlemsmøder i efteråret:
• Niels Bjerre-Poulsen, cand.mag. i historie og amerikanske samfundsforhold, ana-

lyserer udviklingen i amerikansk politik og kultur i forbindelse med den ameri-
kanske valgkamp. 

• Robotter hjælper ældre i Aarhus Kommune med at træne og udfordre hjernen. 
Mød projektlederne Birgitte Halle, ergoterapeut, og Michelle Nielsen, sundheds-
teknologiingeniør fra Center for Frihedsteknologi i Aarhus Kommune.

• Sprogvidenskaben kan bidrage til efterforskning af kriminalsager. Tanya Karoli 
Christensen, lektor ved Københavns Universitet, fortæller hvordan.

• Få ny viden om nudging og adfærdsdesign, når Thor Ridderhaugen, cand.mag. i 
tværkulturelle studier og co-founder af et analysebureau, fortæller, hvordan spe-
cialdesignet kommunikation kan få os til at ændre adfærd.

Følg med i DM’s nyhedsbrev Nyt fra DM, hvor de fleste medlemsmøder bliver omtalt. 

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på dm.dk/Nyheder/DMnyhedsbreve.

“XMen: First Class” (Matthew Vaughn, 2011) er 
 baseret på tegneserierne om XMen og er en prequ
el – en forhistorie til de øvrige film i XMenserien.
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FØLG MED PÅ 
LINKEDIN
Fagligt forum er 
også fire grupper på 
Linked In, hvor du 
kan dele og efterspør-
ge viden. Det er også i 
Linked In-grupperne, 
du får besked, når der 
kommer nye artikler, 
fyraftensmøder, kon-
ferencer osv.

Du kan melde dig 
ind i de grupper, du 
har lyst til:
• DM Administrati-

on, organisation og 
politik 

• DM Naturviden-
skab, sundhed og 
miljø 

• DM Kultur, sprog 
og kommunikation 

• DM Uddannelse, di-
daktik og forskning.
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Fokuser ikke 
på løsningen
Fokuser på vejen til løsningen. Bliv i nuet og gå 
åbent ind i det eksperimenterende rum, som enhver 
samskabelses proces bygger på.

#9 

10 VEJE TIL SAMSKABELSE

Kommunernes hverdag bliver stadig mere kompleks.

Samskabelse er en ny måde at møde udfordringerne på i den moderne kommune. 

Ved fra starten at involvere borgere, virksomheder, kommunalt ansatte, ledelse 

og andre relevante aktører skaber du ofte mere effektive og langtidsholdbare løsninger.

Se hvordan du kan samskabe løsninger i din kommune på samskabelse.cok.dk

I COK er vi specialister i at facilitere samskabelsesprocesser i den offentlige sektor. Det gør vi 

som konsulenter, rådgivere og undervisere – og ved at integrere teoretisk og praktisk viden 

om samskabelse i kompetenceudvikling og læringsaktiviteter.

Tilbuddet gælder i 6 mdr. og kun for husstande, der ikke har haft abonnement inden for de sidste 6 mdr. Efter prøveperioden på 10 uger fortsætter abonnementet auto matisk til 41 kr. om ugen  
med afregning én gang årligt. Abonnementet kan frit opsiges telefonisk eller skriftligt. Unge under uddannelse kan bestille et abonnement med studierabat på weekendavisen.dk/studie. 

* Når De sender sms, accepterer De, at Weekendavisen må kontakte Dem med nyheder, informationer og tilbud fra Weekendavisen per sms. De kan afmelde Dem denne tjeneste ved at sende WEEKENDSTOP til 1277.

Tid til fordybelse  
og indsigt

Velskrevet viden. Hver fredag.

Hvis De savner et seriøst alternativ til den daglige nyheds
strøm – så er det måske tid til at prøve Weekendavisen. Her 
går Danmarks bedste skribenter i dybden med det, der 
er vigtigt. Vi analyserer ugens bevægel ser i det politiske 
landskab og sætter dem ind i den rette sammenhæng. 
Vi ser på kulturens mangfoldighed. Vi følger den nyeste 
forskning. Vi anmelder bøger på mange sprog. Og i sek
tionen Faktisk gør vi det hele én gang til for børn.

Send en SMS med teksten 
WEEKEND1 til 1277*
– og prøv 10 uger for kun 29 kr. om ugen 29,-

om ugen

KUN
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28Byt hjerne 
på nettet 32 42Pengeregn 

over magistre
Sådan overlever 
du det første job7Færre chefer 

– flere tovholdere

ARBEJDE 
OG FAMILIE
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M A G I S T E R B L A D E T  H A R  R E D A K T I O N E L  F R I H E D

Kongeriget Bhutan  
- kulturelle vandre- og cykelrejser

Bhutan er et lille kongerige gemt godt i de 
utilgængelige østlige Himalayabjerge. Det er 
et land med gamle traditioner og en rig kul-
tur. Befolkningen er buddhister, og de fleste 
lever meget traditionelt.

På baggrund af buddhistiske værdier, ind-
førte den unge fjerde konge i 1970’erne be-
grebet bruttonational lykke, som modstykke 
til de traditionelle økonomiske udviklings-
mål. Økologi og bæredygtighed er vigtige 
aspekter af Bhutanesisk politik, og Bhutan er 
det eneste land som er CO2 negativt. Bhutan 
er et land som på mange måder ønsker at 
følge med udviklingen, men samtidig søger 
man at bevare de traditionelle værdier. 

Kulturrejser
•  På cykel eller til fods
•  Over bjerge og gennem afsides dale
•   Historier og legender om Buddhisttempler  

og antikke borge
•  Besøg i uspolerede landsbyer 
•  Mulighed for privat overnatning
•  Utrolige bjerglandskaber
•  Gennem bambus- og rhododendronskove

Don Quijote Rejser og Foredrag
Tlf.: 6151 3331 - www.OplevBhutan.dk

Kulturrejer og lysbilledforedrag 
Jeg arrangerer rejser jeg brænder for  
Natur og kultur smelter sammen 
Historie og myter går i ét 
En lærerig aktiv ferie
Jeg holder foredrag om bl.a. Bhutan
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