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Adjunkt Lene Lechner Nielsen er ved at være udkørt, 
og motivationen er dalet efter mere end 15 uger på 
hjemmekontoret. Hendes kollega på Fyn, lektor John 
Schou, har døjet med både ryggen og arbejdsglæden. 
Én ting er de to undervisere enige om: Man kan godt 
afvikle sublim undervisning og vejlede gennem en 
skærm, men det vigtigste mangler.



“Det er jo gået ret 
fint alt taget i 
betragtning. 
Men nu må det 
også godt stop-
pe”.

Lene Lechner Nielsen, adjunkt på 
læreruddannelsen i Haderslev, gør 
status over coronatiden, 15 uger efter 
at professionshøjskolerne lukkede 
ned, og studerende og undervisere 
blev sendt hjem. 

Det er begyndt at slide på den 
31-årige cand.mag. i pædagogik, at 
hun stadig sidder 8-10 timer hver dag 
foran skærmen på sit hjemmekontor 
i lejligheden i Vejle – og ikke ved, 
hvor længe det vil fortsætte.

“Min motivation og min arbejds-
glæde daler dag for dag. Det samme 
gør mine studerendes. Jeg bliver træt 
på en helt anden måde, når alting 
foregår på en skærm, og jeg ikke har 
det sanselige med i samværet – ge-
stikken, mimikken og øjenkontakten. 
Jeg savner virkelig den menneskelige 
kontakt”, siger Lene Lechner Nielsen.

Smadret efter otte timer online
I en kælder i Odense sidder John 
Schou og laver matematikundervis-
ning for sine 2.-semesterstuderende 
på den fynske læreruddannelse.

Selv om udsigten fra skrivebor-
det er god – de forhenværende ejere 
efterlod en imponerende kopi af en 
Thorvaldsenfrise i hans arbejdsvæ-
relse – så er også den 58-årige lektor 
ved at være klar til at arbejde på 
campus igen.

“Jeg er meget, meget træt af vir-
tuel undervisning. Selv om jeg har et 
stort repertoire, har det satme været 
hårdt at omlægge sit fag 100 procent 
til de digitale platforme”, siger John 
Schou.

Fagligt neutrale diskussioner kan 
uden problemer afvikles over Skype 
eller Zoom. Det giver endda god 
mening at vejlede online i stedet for 
at skulle aftale tid og sted på UCL, 
påpeger han.

“Men jeg er helt smadret efter 
otte timers onlineundervisning, 
især fordi jeg ikke har samme føling 
med mine studerende, som hvis jeg 
kunne gå rundt og lytte til deres 
gruppearbejde og diskussioner. 
Derudover døjer jeg efterhånden ret 

meget med en værkende ryg”, siger 
John Schou.

Mere arbejde til alle
Det er langtfra kun Lene Lechner 
Nielsen og John Schou, der oplever, 
at isolationen under coronapande-
mien trækker tænder ud. Trivslen er 
generelt under pres blandt både de 
studerende og underviserne på pro-
fessionshøjskolerne, nu hvor eksa-

menstiden nærmer sig, og nedluk-
ningen har været effektueret i mere 
end tre måneder.

Det bekræfter Frank Jensen, der 
er arbejdsmiljørepræsentant for 50 
undervisere på UCL i Odense og net-
op har målt arbejdsmiljøtemperatu-
ren hos kollegerne på et klubmøde. 
De fleste savner hverdagen helt vildt, 
og især børnefamilierne er møre, 
fortæller han. 

“De sidst tilkomne kolleger har 
også haft særlige udfordringer, fordi 
de hverken nåede at få rutiner eller 
knytte kontakter, før vi gik hver til 
sit. Og så har de praktiske fag selvføl-
gelig haft nogle særlige udfordringer. 
Med tiden bliver det lidt meningsløst 
med skærmundervisning i naturfa-
gene, i billedkunst, idræt og musik”, 
forklarer Frank Jensen.

Coronakrisen har betydet digital 
kompetenceudvikling, så det basker, 
påpeger arbejdsmiljørepræsentan-
ten.

“Men omlægningen til virtuel 
undervisning har også givet mere 
arbejde til os alle, mange har oplevet 
et øget tidspres, og flere har udtrykt 
bekymring for, om den netbaserede 
undervisning kommer til at fylde for 
meget, også når coronaen er over-
stået”, siger Frank Jensen.

“For unge lærer-
studerende lig-
ger der også en 

dannelsesproces 
i at vende, bear-

bejde og tygge 
stoffet. Det kan 

vi kun gøre or-
dentligt, når vi 

er sammen”, me-
ner John Schou, 
lektor på lærer-

uddannelsen i 
Odense.

“En del af mine  
kolleger frygter, at  
den net baserede under
visning også kommer til 
at fylde alt for meget,  
når coronaen er over
stået. 
Frank Jensen, arbejdsmiljørepræsentant på UC Lillebælt
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Jobbet flyder ud over det hele
Også på UC Syd er den virtuelle un-
dervisning kommet op at køre dyg-
tigt og effektivt. Viljen til omstilling 
har imponeret adjunkt Lene Lech-
ner Nielsen. 

“Jeg tror ikke, nogen havde 
forestillet sig, at vi var så klar alle 
sammen til at rykke online. Det 
har været virkelig spændende at 
udforske nye muligheder og finde 
systemer, der kan understøtte den 
undervisning, jeg har haft planlagt”, 
siger Lene Lechner Nielsen.

Udfordringen er, at jobbet flyder 
ud over meget af dagen og aftenen.

“Jeg bliver pludselig kontaktet 
på alle tidspunkter og får mange 
individuelle henvendelser, der skal 
besvares skriftligt”, siger hun.

Der er heller ikke det samme 
flow, når man underviser online.

“Og så skal jeg passe på, at jeg 
ikke også begynder at tage for 
mange aftener og weekender i brug”, 
påpeger adjunkten.

En ny virkelighed venter
Under nedlukningen har det været 
en fordel at være en “gammel rotte” 
i underviserfaget. Det medgiver John 
Schou, der har 23 år bag sig som lek-
tor i matematik.

“Jeg har et netværk, selvom jeg 
ikke spiser frokost med mine kolle-
ger hver dag. Jeg har også en rutine 
hvad mine arbejdsopgaver angår. 
Jeg har oplevet, at onlinevejledning 
i små grupper faktisk fungerer rigtig 
godt. Indimellem får jeg endda flere 
studerende med på min undervis-
ning, fordi den ikke er bundet til at 
finde sted på bestemte tidspunkter. 
Det er gevinster, jeg gerne vil tage 
med mig videre”, siger John Schou.

Det fysiske fremmøde kan dog 
ikke erstattes, understreger han. 

“Matematik er andet end formler. 
For unge lærerstuderende ligger der 
også en dannelsesproces i at vende, 
bearbejde og tygge stoffet igennem. 
Det kan vi kun gøre ordentligt, når 
vi er sammen”, fastslår Odense-
lektoren.

Der er en grund til det
Lene Lechner Nielsen underviser 
i almene undervisningskompeten-
cer og har netop overstået tre dage 

med eksaminer. På den anden side 
af sommerferien drømmer hun om, 
at campus i Haderslev åbner som 
sædvanligt – uden håndtryk og uden 
krammere, men med rigeligt med 
håndsprit. Det er en ny virkelighed, 
der venter. Og dog.

“Coronakrisen har mindet mig 
om, hvor afgørende det fysiske 

fremmøde er på en professionsud-
dannelse. Der er en grund til, at 
uddannelser, der i den grad handler 
om relationer og samvær, er tilrette-
lagt, som de er. Det fungerer faktisk 
ret godt. I virkeligheden vil jeg bare 
have min hverdag tilbage”, siger ad-
junkten på UC Syd.   ■

“Jeg bliver træt på 
en helt anden må-
de, når alting fore-
går på en skærm, 
og jeg ikke har 
det sanselige med 
i samværet”, si-
ger Lene  Lechner 
Nielsen, adjunkt 
på UC Syd.
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Selv om mange kurser og 
uddannelsestilbud inden 
for efter- og videreuddan-
nelse rykkede direkte on-
line, da coronavirus luk-
kede institutionerne ned 

i starten af marts, så risikerer pro-
fessionshøjskolerne at komme ud af 
2020 med et trecifret millionunder-
skud.

Det er forventningen i sekretaria-
tet hos Danske Professionshøjskoler, 
som har indsamlet meldinger fra 
institutioner landet over.

“EVU-området fungerer på 
markedsvilkår. Indtægterne er gået 
meget ned, men vores udgifter har 
været uændrede, da vi ikke har haft 
adgang til hjælpepakker”, siger rek-
tortalsmand Stefan Hermann.

Færre aktiviteter betyder, at den 
samlede omsætning falder med op 
til en tredjedel. Ifølge Stefan Her-
mann er EVU-området nu i så store 
vanskeligheder, at det bliver svært at 
undgå fyringer.

“Vi forventer, at arbejdspladser i 
både sundheds- og den pædagogiske 
sektor i lang tid fremover vil foku-
sere på drift snarere end på udvik-
ling. Fx har Region Hovedstaden sat 
alle ikkehastende kurser og uddan-
nelser i bero i 2020”, uddyber Stefan 
Hermann.

Sammenholdt med at flere store 
grunduddannelser i år oplever en 

nedgang i ansøgertallene, er det 
svært at se, at økonomien kan nå at 
rette sig op i 2020, siger rektorernes 
talsmand, der også er rektor på Kø-
benhavns Professionshøjskole, som 
bliver hårdest ramt.

EFTER OG VIDERE
UDDANNELSESOMRÅDET 
STYRTBLØDER
Et trecifret millionunderskud ud af en omsætning på en milliard. Sådan lyder den 
dystre prognose for økonomien i 2020, efter at kursusaktiviteter er blevet aflyst på 
stribe på professionshøjskolernes efter- og videreuddannelsesområde. Det kommer 
til at koste job, advarer rektortalsmand.

“Det vil også gå ud over kvalite-
ten på grunduddannelserne, hvis 
EVU-aktiviteterne bliver reduceret i 
en lang periode, da medarbejdere på 
grunduddannelserne ofte er aktive i 
videreuddannelsen også. De faglige 
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miljøer vil da miste kompetencer i 
et ret betydeligt omfang”, påpeger 
Stefan Hermann.

Største markedsmæssige usikkerhed
Uddannelsesdekan i VIA Susanne 
Søndergaard Hansen ser ind i et ef-
terår, hvor omsætningen ligger no-
get under det budgetterede på EVU. 
Worst case-scenariet er et omsæt-
ningstab på 15 procent for hele året, 
men forudsigelsen er behæftet med 
stor usikkerhed.

“I snart tre måneder har vi ikke 
kunnet løbe nye opgaver i gang, og 
det bliver naturligvis svært at ind-
hente”, siger Susanne Søndergaard 
Hansen.

I de 25 år, hun har beskæftiget sig 
med efter- og videreuddannelse, har 
hun aldrig før oplevet så stor en mar-
kedsmæssig usikkerhed om, hvad 
der vil ske i den nærmeste fremtid.

“Men det gør mig optimistisk, 
at jeg har set, hvor fleksible medar-
bejderne har været – og har løftet 
omlægningen af vores uddannelser 
til digitale forløb i foråret. Det har 
været en svær og hård opgave, som 
vi kan trække læring ud af til frem-
tiden. Selvom der har været stille, 
er der rent faktisk også kommet nye 
opgaver ind, mens nedlukningen 
var på sit højeste”, fortæller Susanne 
Søndergaard Hansen.

Akut hjælp er afgørende
På Professionshøjskolen Absalon er 
der ikke planer om afskedigelser, 
selv om omsætningen på efter- og vi-
dereuddannelse falder med 10 pro-
cent.

“Vi satser på, at nedgangen er for-
bipasserende og skyldes den særlige 
situation. Derfor slår vi koldt vand i 
blodet indtil videre”, siger direktør 
for EVU-området Daniel Schwartz 
Bojsen.

På Absalon har underviserne op-
gaver både på grunduddannelsen og 
på EVU-området. 

“Vi får selvfølgelig også en del 
aflysninger, fordi særligt sundheds-
området har så store arbejdspukler, 
der skal indhentes oven på coro-
nakrisen. Til gengæld er vi blevet 
eksperter i at bruge de digitale 
universer intelligent, og det tror jeg, 
vi kommer til at satse meget mere på 

fremadrettet”, siger direktøren på 
Absalon.

Uddannelses- og forskningsmi-
nister Ane Halsboe-Jørgensen har 
ikke haft mulighed for at kommen-
tere på den økonomiske situation 
på professionshøjskolernes EVU-
område. Men sektoren har en dialog 
med ministeren om udviklingen, 
siger rektortalsmand Stefan Her-
mann. Han appellerer til, at staten 
tager uddannelsesinstitutionernes 
udfordringer alvorligt med en ekstra 
håndsrækning.

“Nogle kan måske tære delvist på 
deres egenkapital. En vis personale-
mæssig tilpasning kan vi næppe und-
gå, hvis billedet ikke normaliserer 
sig i 2021, og underskuddene bliver 
for store i år. Vi har med andre ord 
brug for hjælp til de akutte under-
skud, så vi kan bibeholde den høje 
faglige kvalitet – på uddannelserne 
og i velfærdssektoren”, siger Stefan 
Hermann.

“Vi forventer, at  
arbejdspladser i både 
sundheds og den 
 pædagogiske sektor  
i lang tid fremover vil 
fokusere på drift snare
re end på udvikling.  
Fx har  Region Hoved
staden sat alle ikke
hastende kurser og ud
dannelser i bero  
i 2020”.
Stefan Hermann, rektortalsmand for professionshøjskolerne
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Der bliver mere end sæd-
vanlig rift om de 110 stu-
diepladser på landets 
eneste professionsbache-
loruddannelse i katastro-
fe- og risikomanagement.

Antallet af kvote to-ansøgere er 
steget med 40 procent sammenlig-
net med sidste år, og op imod 500 
mod normalt 400 forventes samlet 
at søge ind på studiet i samfundssik-
kerhed, beredskab og krisestyring.

Ifølge uddannelsesleder Lars 
Zwisler er den kraftige stigning helt 
usædvanlig.

“Højvirulente sygdomme er en 
af de cases, vi arbejder med på 
risikomanageruddannelsen, og det 
er selvfølgelig nærliggende at tro, at 
forårets coronapandemi har øget de 
unges interesse for, hvordan man 
kan arbejde med risikovurderinger 
og sikkerhed i forbindelse med eks-
treme hændelser”, siger Lars Zwisler.

Selv om det er på en lidt trist bag-
grund, glæder lektor Maren Egedorf 
sig over, at flere end sædvanligt har 
fået øjnene op for KP’s uddannelse, 
der holder til på Ydre Nørrebro. 
Foruden at være praktikkoordinator 
underviser hun i fødevaresikkerhed 
og risikoledelse.

“Coronakrisen har gjort det, vi 
arbejder med, mere konkret og be-
gribeligt for mange. For første gang i 
årtier oplever vi selv, hvor hurtigt en 
krise kan eskalere, og hvor pludse-
ligt både organisationer, NGO’er og 
et helt samfund kan få brug for risi-
kostyring og krisehåndtering”, siger 
Maren Egedorf. 

Interessen for risiko
manageruddannelsen 
er eksploderet 
40 procent flere end sidste år har søgt ind via kvote to på katastrofe- og risiko-
manageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Den øgede interesse 
skyldes ikke mindst forårets coronapandemi, vurderer uddannelsesleder.

Der bliver me-
re end sædvan-

lig rift om de 110 
pladser på kata-

strofe- og risiko-
manageruddan-

nelsen på Køben-
havns Profes-
sionshøjskole. 

Selv om det er på 
en lidt trist bag-

grund, glæder 
uddannelsesle-

der Lars Zwisler 
og lektor Maren 
Egedorf sig over 
den øgede inte-

resse.

“Coronakrisen har gjort det,  
vi arbejder med, mere konkret og 
begribeligt for mange”.
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FORTSÆTTER PÅ SIDE 8

Genbedømmelsen af fle-
re end 900 professi-
onshøjskolelektorer bli-
ver knap så omfattende, 
som Uddannelses- og 
Forskningsministeriet 

oprindeligt havde lagt op til. Genbe-
dømmelsen skal ske, hvis en under-
viser, der blev lektorbedømt inden 
2013, søger et lektorat på en ny ar-
bejdsplads.

Men det fremgår af en ny be-
kendtgørelse om lektorkvalificering, 
lektorbedømmelse og docentbedøm-
melse på professionshøjskoler og 
erhvervsakademier, som blev offent-
liggjort af Styrelsen for Forskning og 
Uddannelse 13. maj, at erfarne un-
dervisere ikke skal igennem en fuld, 
ordinær bedømmelse i tilfælde af 
jobskifte. Til gengæld skal de frem-
over redegøre for deres kvalifikatio-
ner inden for forskning og udvikling 
i et tillæg til deres lektoranmodning. 
Bedømmelsen skal foretages inden 
for en periode på fem uger.

Det er ikke mindst DM, der har 
presset på for at få lempet processen 
for undervisere, der blev lektor-
bedømt inden 2013. 

Alligevel ser formanden for DM 
Professionshøjskoler og Erhvervs-
akademier Tommy Dalegaard Mad-
sen ingen grund til at lade champag-
nepropperne springe.

Ny 
bekendtgørelse 
svækker lektorers 
mobilitet
Efter pres fra blandt andre DM er der åbnet op 
for en fasttrackgenbedømmelse af lektorer, 
der blev lektorbedømt inden 2013 og søger nyt 
job. Det har dog ikke elimineret risikoen for, at 
de kommer bagest i køen til et nyt job, advarer 
uddannelsesdirektør.

“Der er fortsat ikke et gran af 
rimelighed i, at lektorer, der har 
arbejdet i 20 og 30 år som undervi-
sere, skal til eksamen for at beholde 
en “autorisation”, de én gang har er-
hvervet sig”, siger Tommy Dalegaard 
Madsen.

Den nye bekendtgørelse kommer 
til at svække mobiliteten af med-
arbejdere mellem institutionerne, 
vurderer han.

“Hvis det fortsat både er mere 
ressource- og tidskrævende at an-
sætte visse kandidater i et nyt job, så 
ryger de næppe foran i køen”, påpe-
ger formanden for DM Professions-
højskoler og Erhvervsakademier.

Kan ikke afvise, at det trækker fra
Risikoen for, at kandidater vil bli-
ve forskelsbehandlet, tør uddan-
nelsesdirektør i KEA, Københavns 
Erhvervsakademi, Katja Munch 
Thorsen ikke afvise fuldstændigt. 
KEA har endnu ikke konkrete erfa-
ringer med at ansætte lektorer, der 
er bedømt før 2013.

“Men når en medarbejder siger 
op, er man jo oftest interesseret i at 
få landet en ansættelse af en ny med-
arbejder forholdsvis hurtigt. Derfor 
kan det i praksis blive vanskeligt 
for en uddannelsesinstitution som 

Beredskabsøvelse på campus
De studerende på uddannelsen er generelt 
lidt ældre end gennemsnittet, en del kom-
mer fra forsvaret og beredskabssystemet, en 
del har været ude at prøve andre ting inden 
studiet, og cirka en tredjedel er kvinder.

“Uddannelsens omdrejningspunkt er 
samfundssikkerhed, risikovurdering, bered-
skabsplaner og forebyggelse, sikkerhed og 
sikring, og flertallet af vores studerende får 
job i det private, i organisationer og i bered-
skabet”, fortæller Maren Egedorf.

Katastrofe- og risikomanageruddan-
nelsen har for øvrigt fået lov til at afholde 
krisestyringsøvelser på campus, hvor de 
studerende har skullet møde op til øvelsen, 
selvom de fleste andre aktiviteter i under-
visningssektoren har været lukket ned. 

“Vi gennemførte for nylig en bered-
skabsøvelse, som tager udgangspunkt i, at 
der sker en stor ulykke i en by i Danmark. 
Øvelsen kører over 5-6 dage, det er en helt 
central opgave for de studerende og en, der 
umuligt kan gennemføres foran en compu-
terskærm”, forklarer Maren Egedorf.

Pandemi på pensum
Normalt er danskerne mere risikoblinde 
end gennemsnittet og udstyret med en stor 
tiltro til, at staten træder til både før, un-
der og efter hændelser som fx monstervejr, 
oversvømmelser og pandemier. Men uddan-
nelsesleder Lars Zwisler oplever ikke des-
to mindre, at samfundets efterspørgsel efter 
bachelorer i katastrofe- og risikomanage-
ment er stigende, også i Danmark:

“Det er dyrt at være uforberedt på en 
kritisk situation. Det bliver derfor vigtigere 
hele tiden at kunne identificere potentielle 
risici”, siger han. 

En risikomanager lærer også at håndtere 
kriser, mens de står på, og de dønninger, 
der kommer efter.

“Det handler både om krisepsykologi, 
kommunikation og lavpraktiske ting. Det 
kan måske lyde lidt som en detalje, men det 
er fx ekstremt vigtigt i en presset situation 
at føre en log over, hvilke aktiviteter der 
er sat i værk og af hvem”, forklarer Lars 
Zwisler.

Det er helt oplagt, at erfaringerne fra co-
ronatiden fremadrettet skal indgå i pensum 
på risikomanageruddannelsen.

“Vi har tidligere bl.a. brugt et stort 
toguheld på Sjælland som casestudie. På 
samme måde bliver det interessant at un-
dersøge, hvordan forskellige organisationer 
fx arbejdede sammen, da en virus lagde 
hele landet ned. Vi kan ikke undgå, at en vi-
rus kommer igen, men vi kan forberede os 
bedre, før det sker næste gang”, siger Lars 
Zwisler.   ■
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vores at skulle afsætte fem uger til at 
foretage en lektorbedømmelse, som 
vi reelt ikke ved hvor ender”, siger 
Katja Munch Thorsen.

I sin dialog med ministeriet har 
KEA gjort opmærksom på, at pe-
rioden for en lektorbedømmelse er 
lang. 

“Hvis vi står med to lige kvalifi-
cerede kandidater, og den ene skal 
igennem en bedømmelsesproces for 
at komme i betragtning til jobbet, 
så kan jeg ikke afvise, at det virker 
mere overskueligt at ansætte en, der 
er lige så kvalificeret, men som ikke 
skal det”, siger KEA’s uddannelses-
direktør.

Ifølge ministeriet skal den nye 
bekendtgørelse sikre, at undervisere 
på professionshøjskoler og erhvervs-

akademier kan leve op til de nye 
krav, der blev indført med stillings-
strukturen fra 2013. Selv om de prak-
tiske benspænd bliver en udfordring, 
forstår Katja Munch Thorsen inten-
tionen med de nye bestemmelser.

“Vi går naturligvis op i, at vores 
nye medarbejdere har kvalifikatio-
nerne til at varetage de forsknings- 
og udviklingsopgaver, vi som videns-
institution fik i 2013”, siger Katja 
Munch Thorsen.

Mobiliteten skal ikke bremses
Undervisernes formand i DM, Tom-
my Dalegaard Madsen, understreger, 
at der vil blive holdt ekstra øje med, 
om fasttrackordningen bliver benyt-
tet af arbejdsgiverne, eller om mere 
end 900 undervisere, der blev lek-

Det er svært at gøre status midt i en krise – særligt 
denne coronakrise, som har udviklet sig så uforudsi-
geligt, som den har. Men nu nærmer sommeren sig 
med sit fokus på temperatur, så derfor er det på sin 
plads at tage en måling.  

Vi ser alle tilbage på et forår, som i den grad blev 
anderledes, end nogen havde kunnet forudse. Jeg får 
mange efterretninger og direkte henvendelser fra 
jer om, at I er udkørte og mere end normalt trænger 
til ferie. Tid og mulighed for at tage luft ind efter de 
adskillige maratoner, I har løbet siden begyndelsen af 
marts. Jeg har hørt om kolleger, der havde fru-
strerede studerende, som ikke kunne 
komme i praktik. Om studerende, som 
blev mere og mere tavse på Zoom. Om 
studerende, hvor der var mistanke om 
mistrivsel. Men også historier om tak-
nemmelige studerende, der var glade 
for deres onlineundervisning og for 
deres opfindsomme undervisere.

Almindeligvis har et maraton flere 
kendte faser lige fra entusiasme over 
at være med i fællesskabet til den 
udmarvende afslutning, der tærer på alle tilgængelige 
reserver og tapper al energi af enhver af kroppens 
celler. Imellem begyndelse og ende vil der være ad-
skillige andre tilstande, som med sikkerhed gen-
kendes som noget velkendt, men som lige så sikkert 
beskrives forskelligt fra deltager til deltager. De fleste 
vil kende til, at meget af det planlagte arbejde med 
efteruddannelse og konsulentydelser er blevet aflyst, 

ligesom meget forsknings- og udviklingsarbejde er 
blevet forsinket og udskudt, fx fordi empirien ikke 
kunne komme i hus, eller konferencer blev aflyst. Der 
er blevet arbejdet i taskforces, omlagt undervisning 
og krisehåndteret i månedsvis. Mange kolleger har lø-
bende mødt muren og har været presset af den virke-
lighed, som skulle håndteres. Der er blevet arbejdet 
tidligt og sent for at kunne få familie- og arbejdsliv til 
at hænge bare nogenlunde sammen. 

Mit ærinde er ikke at tegne en generel beskrivelse 
af, hvordan vi som undervisere har oplevet corona-

situationen de sidste måneder, men det, som har 
slået mig mest, er udsagn om ensomhed 
i arbejdet, efterspørgslen efter fællesska-
bet, vigtigheden af at kunne møde op, 
blive set og (be)mærket.

Der er så meget fokus på, hvad vi har 
lært om parathed og digitale undervis-
ningsløsninger. Og det forventer jeg, vi 
skal tale meget mere om fremover. Men 
jeg vil henlede opmærksomheden på, 
at vi også har lært, at stærke arbejdsfæl-
lesskaber kræver, at vi – om ikke andet 

indimellem – mødes ansigt til ansigt. Jeg får næsten 
lyst til at sige krop til krop. Vi har brug for den non-
verbale kommunikation for at være rigtig nærværen-
de, rigtig opmærksomme, rigtig omsorgsfulde.

En del i sektoren er nu tilbage på deres matrikler, 
og jeg håber, at situationen snart er så sikker, at alle 
i hele landet trygt kan vende tilbage til kollektivitet, 
kolleger, kroppe – og knus.   ■

Coronamaraton: fra en 
entusiastisk begyndelse til en 
udmarvende afslutning
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torbedømt før 2013, med bekendtgørel-
sen reelt er blevet stavnsbundet til de-
res nuværende job.

“DM ejer overenskomsterne, ikke 
stillingsstrukturen. Men det må være i 
både vores og arbejdsgivernes interes-
se, at højt specialiserede og erfarne un-
dervisere ikke bliver bremset i at kunne 
skifte arbejdsplads”, siger han. 

Hvis man ønsker en mobil arbejds-
styrke, er bestemmelserne om genbe-
dømmelse af lektorer i udgangspunktet 
et stort skridt i den forkerte retning.

“Men hvis institutionerne formår 
at forvalte efter hensigten i fasttrack-
ordningen, vil det fortsat teoretisk set 
være muligt at skifte arbejdsplads og 
samtidig opretholde sin status som 
lektor”, lyder vurderingen fra Tommy 
Dale gaard Madsen.   ■

LEDER Af Tommy Dalegaard Madsen, formand, DM Professionshøjskoler og Erhvervsakademier
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