
SIDE 2

TILLIDSFOLK STÅR FAST:

“VI VÆLGER SELV,  
HVAD VI UNDERVISER I  
– OG HVORDAN”
Drabet på gymnasielæreren Samuel Paty 
satte på ny brand i debatten om brug 
af karikaturtegninger i undervisningen 
på professionshøjskoler og i folkeskoler. 
To topledere var ikke enige, men blandt 
tillidsfolk står friheden til selv at vælge 
pensum ikke til diskussion.
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“Uanset hvad du 
gør, vil du pisse 
nogen af. Vi kan 
ikke gå på liste-
fødder over for 
hverken jøder, 

muslimer eller langhårede, venstre-
orienterede ateister som mig selv. Vi 
er nødt til at fortælle virkeligheden, 
som den er”.

Baggrunden er tragisk, men 
spørgsmålet om brug af karikaturteg-
ninger i undervisningen på landets 
uddannelsesinstitutioner ret enkelt 
for Finn Holm, lektor og tillidsrepræ-
sentant på pædagoguddannelsen i 
Aalborg.

“Det er helt op til den enkelte un-
derviser, hvordan der skal tales om 
ytringsfrihed og demokrati. Ingen 
skal gå efter provokation for provo-
kationens skyld, men hvis jeg har 
en kollega, der vurderer, at det er 
rigtigt at gøre tegningerne til en del 
af sit pensum, så har vedkommende 
min fulde støtte”, siger Finn Holm fra 
sin coronakarantænehusbåd i Hvide 
Sande Havn.

Anders Henning Simonsen, der er 
lektor og tillidsrepræsentant på læ-
reruddannelsen i Haderslev, er helt 
på linje med Finn Holm. Det værste, 
der kan ske, er, at frygten får os til 
at lægge begrænsninger på os selv, 
mener han. 

“Vi skal danne vores studerende 
og gøre dem til kritiske og konstruk-
tive samfundsborgere. Så skal de 
også kunne holde til at møde ting 
undervejs i deres uddannelse, som 
de ikke bryder sig om. Det er et fun-
damentalt princip, der gennemsyrer 
hele vores pædagogiske virke, at vi 
skal kunne se virkeligheden i øjnene, 
også når den ikke huer os”, siger An-
ders Henning Simonsen.

“Lad være, hvis det krænker nogen”
Det vakte stor debat på DM Akade-
mikerbladet.dk og i trådene på Face-
book, da prorektor for UC Syd Ale-
xander von Oettingen efter drabet 
på den franske gymnasielærer Sa-
muel Paty opfordrede lærerne i lan-
dets folkeskoler til at lade være med 
at vise tegninger af profeten Muham-
med i deres undervisning. Ifølge UC 
Syds prorektor er der forskel på fol-
keskolen og professionshøjskolerne. 

Mindehøjtidelig-
heden for
Samuel Paty i 
København var 
også lejlighed til 
at understrege 
undervisernes 
ytringsfrihed. 

“… og vi siger farvel til oplysnings- og dannelsesprojektet” / “Ytringsfrihed vil vi ger-
ne have, men det er ikke mine børnebørn, der skal leve livet farligt, for at jeg kan ha-
ve den. Det må vi voksne kæmpe for, og tør vi???” / “Sikke nogle pjok af mandfolk, 
selvfølgelig skal de vises” / “Retten til at krænke andre er ikke en sag, jeg hverken vil 
kæmpe eller dø for – men føl dig fri til at få dig en T-shirt med Muhammed på, og tur 
rundt i dén” / “Et demokratisk dilemma. Så vidt jeg husker, blev en bladtegner fyret 
fra “Socialdemokraten“ i 30’erne på foranledning af den danske regering efter ind-
stilling fra det tyske udenrigsministerium ...” / “Nu skal man ikke forveksle ytrings-
frihed med håneret, det er ikke det samme efter min lærebog. Vend nu lige skråen en 

TEGNINGER ELLER EJ? 
Her er nogle af kommentarerne i debatten på Facebook  
og på DM Akademikerbladet
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Voksne mennesker skal kunne disku-
tere demokrati og dannelse på en vi-
denskabelig baggrund uden at læg-
ge bånd på sig selv. Til gengæld skal 
det ikke være op til den enkelte lærer 
i folkeskolen, hvad der foregår i klas-
selokalet, fastslog Alexander von Oet-
tingen. 

“Når vi ved, at det krænker nogen 
– og det ved vi, at tegningerne gør – og 
vi ved, at det er livsfarligt, og vi skal 
tænke på at beskytte børn, så er min 
holdning: Lad være”, sagde UC Syds 
prorektor. 

Det synspunkt tog rektor for Kø-
benhavns Professionshøjskole Stefan 
Hermann afstand fra. Han mener, at 
både elever i folkeskolen og stude-
rende på en professionsuddannelse 
skal kunne tåle at møde tegninger, 
der krænker.

“De skal lære at stå i dissens på en 
skikkelig måde. Det er til tider fuldt af 
ubehag, men det opnås næppe alene 
gennem malplaceret hensyntagen til 
deres partikulære identiteter”, sagde 
Stefan Hermann i DM Akademikerbla-
det.

Ytringsfriheden er skrøbelig
Efter mordet på Samuel Paty opleve-
de også en lektor på Københavns Pro-
fessionshøjskole at modtage trusler, 
fordi hun proklamerede, at hun nok 
selv skulle bestemme sine undervis-
ningsmaterialer. Truslerne til trods 
må frygt ikke blive det eneste para-
meter for, hvordan lærere planlæg-
ger deres undervisning, siger Anders 
Henning Simonsen.

“Selvfølgelig skal der ligge en efter-
tænksomhed bag vores valg af under-
visningsmaterialer, og der kan også 
være grund til at tænke sig grundigere 

om, hvis stemningen i samfundet i 
en periode er helt kørt op og truslen 
meget konkret. Den aktuelle kontekst 
har altid betydning. Men det er jo 
håbløst, hvis vi i alt, hvad vi gør, først 
og fremmest skal undgå at krænke 
nogen”, siger Anders Henning Simon-
sen. 

Det er vigtigt at diskutere ytrings-
frihed hele tiden, fordi den er så 
skrøbelig, påpeger UC Syd-lektoren, 
der også er historiker.

“Der er så væsentlige værdier på 
spil her, at det netop kan give stor 
pædagogisk og didaktisk mening at 
vise de tegninger, det hele drejer sig 
om. Tænk, hvis vi lod være”, påpeger 
han.

Professionelle skøn, ingen synsninger
På Københavns Professionshøjsko-
le er det et grundvilkår at undervi-
se med afsæt i emner som demokra-
ti, medborgerskab og ytringsfrihed 
– derfor er den aktuelle debat et vig-
tigt emne at inddrage i undervisnin-
gen. Det siger Inge Regnarsson, der 
er lektor og tillidsrepræsentant på 
læreruddannelsen.

“Det er en del af vores faglighed, 

så vi drøfter de emner jævnligt i det 
samlede kollegium, i faggrupper, i 
undervisningen med de studerende 
og i andre faglige sammenhænge”, 
forklarer hun. 

Det sker i hele fagrækken, at 
samfundsmæssige emner bliver ind-
draget.

“Vi uddanner studerende til del-
tagelse i aktuelle samfundsmæssige 
debatter, og vi har en pligt til at ud-
danne vores studerende til at kunne 
mestre dette i deres kommende pro-
fession som lærere”, forklarer Inge 
Regnarsson. 

Hvorvidt karikaturtegninger skal 
vises eller ej, må altid bero på, at un-
derviserne holder fokus på formålet 
med undervisningen, med stoffet:

“Men valget må ikke bero på 
synsninger og mavefornemmelser. 
Det skal ske professionelt og myn-
digt og kræver et hav af refleksion, 
didaktisering og fuld transparens, så 
de studerende er med på, hvad målet 
er med at inddrage tegningerne. Det 
handler om at være professionelt 
kulturelt sensitiv som underviser og 
kunne drage et professionelt skøn”, 
siger KP-lektoren. ■

gang” / “Hvor er det en farlig kurs, når man accepterer, at voldsmænd bestemmer” / “Farligt! Mon ikke det er at lade være med at tage kampen?!” / Er 
folkeskolen og uddannelsessystemet ikke et “politisk rum“?” / “Religion er en privat sag, som absolut intet har med skolens undervisning at gøre. Det 
ville være en glidebane at tage den slags hensyn. Og tillige dumt” / “Billederne er relevante for forståelsen, og den, der ikke forstår historien, risikerer 
at gentage dens fejltagelser” / “Hvad hvis nogle nynazister melder ud, at de vil udøve vold mod enhver, der viser uønskede billeder fra nazitiden?” / “Far-
ligt eller ej. Hvis man gerne vil forme eleverne til at støtte op om ytringsfrihed, skal man nok ikke indlede undervisningen med at bringe dem i defensi-
ven. Det er vel ret simpel pædagogik?” / “Problemet her er, at tegningerne blev koblet sammen med kravet om at finde sig i hån, spot og latterliggørelse. 
Og det er vi vel enige om her i landet, at det ikke er en dansk værdi?” / “But being right means nothing. Nothing at all. When your wife/child/husband/fri-
end/family member’s life is threatened because being right means more to you than anything else?“ / “Så bliver alle ord om oplysning, demokrati og fri-
hedsrettigheder jo bare tomme ord. Hvis trusler om vold kan sætte vores idealer til side, så er de ikke meget værd”.

“Det er jo håb-
løst, hvis vi i alt, 

hvad vi gør, først 
og fremmest skal 
undgå at krænke  

nogen”, mener  
Anders Henning 

Simonsen, lektor 
på UC Syd.

“Vi er nødt til at 
fortælle virkelig-
heden, som den 
er”, siger Finn 
Holm, lektor på 
UC Nordjylland.
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Før professionshøjskoler-
ne begynder at anskaf-
fe sig nye it-systemer, bør 
de starte med at spørge sig 
selv: Hvordan vil vi arbej-
de i fremtiden, og hvilke 

krav stiller det så til den teknologi, vi 
skal anskaffe os?

Sådan lyder opfordringen fra 
postdoc på IT-Universitetet Søren 
Skaarup. Han har i en årrække 
arbejdet med de udfordringer, som 
organisationer støder på, når de skal 
implementere nye it-systemer. 

Ifølge Søren Skaarup har profes-
sionshøjskolerne nogle helt særlige 
udfordringer.

“Det relationelle arbejde og hele 
dannelsesprojektet i forhold til de 
studerende foregår jo typisk ansigt 
til ansigt. Man skal både kunne se 
hinanden i øjnene og lugte sved. 
Spørgsmålet er, hvordan digitalise-
ringen kan understøtte det menne-
skelige i opgaven, og ikke mindst om 
den overhovedet kan”, siger Søren 
Skaarup.

Blandt andet for at afklare, hvad 
der meningsfuldt kan digitaliseres, 
og hvad der ikke kan, er det vigtigt 
at inddrage medarbejderne hele ve-
jen fra idé til implementering.

“Involverer man kun interessen-
terne i starten, risikerer man, at væ-
sentlig viden og væsentlige indsigter 
går tabt undervejs”, siger han.

Han har gennemført en række 
interview med både undervisere og 
ledere på professionshøjskolerne 
som led i en analyse foretaget for 
BrancheFællesskabet for Arbejdsmil-
jø i det offentlige.

“Problemer opstår ofte, hvis 
dialogen mellem medarbejdere, der 
udvikler løsninger, og andre interes-
senter – fx de studerende – ikke hol-
des i live gennem hele processen”, 
forklarer Søren Skaarup.

I mange organisationer foregår en 
proces ofte sådan, at man inviterer 
medarbejderne med til opstartsmø-
der og workshops, hvor der udvikles 
idéer og ønsker til, hvordan man ger-
ne vil arbejde, og hvordan det nye 
system kan understøtte arbejdet.

“Derefter går alle hver til sit, og 
næste gang medarbejderne hører 
noget til projektet, er, når det skal 
implementeres. Det duer bare ikke”, 
siger Søren Skaarup.

Det er dyrt at involvere alle inte-
ressenter og relevante fagligheder 
hele vejen, men det er meget dyrere 
at lade være, understreger han.

“Ud over formelle procesbeskri-
velser bør en digitaliseringsproces 
bygge på, at interessenternes indsig-
ter, udfordringer og faglighed holdes 
levende og relevant. Det kan ske 
med videoer, citater eller historier. 
Målet for det nye system må være, 
at det effektivt understøtter faglig-
heden og den måde, man ønsker at 
arbejde på i fremtiden”, fastslår ITU-
forskeren.

Måske skal man endda turde sige 
nej lidt oftere, påpeger han: 

“Og man skal hele tiden spørge 
sig selv og leverandøren: Hvad er det 
for et problem, vi ønsker at løse? Har 
vi forstået problemet godt nok? Og 
kan teknologi være en del af løsnin-
gen?”

Hele det pædagogiske område er 

IT-FORSKER:

DET FAGLIGE 
PÆDAGOGISKE PERSPEKTIV 
SKAL DRIVE DIGITALISERINGEN
Teknologi skal understøtte undervisernes pædagogiske arbejde, 
men i praksis ender underviserne ofte med at tilpasse sig it-syste-
merne i stedet. Det konkluderer postdoc Søren Skaarup, der er 
ekspert i, hvordan digitalisering understøtter det gode arbejde.

så særligt et felt, at det bliver endnu 
vigtigere at stille de helt rigtige 
spørgsmål, før man går i gang med at 
indkøbe dyr teknologi, tilføjer han.

“Når det gælder digitaliserings-
processer i professionshøjskolever-
denen, må medarbejderinvolvering 
bare ikke blive et tomt buzzword, 
som man hiver frem ved festlige 
lejligheder. Så ender det med, at vi 
jagter en måde at anvende tekno-
logi på frem for at højne den faglige 
kvalitet gennem it”, fastslår Søren 
Skaarup. ■

Søren Skaarup holdt oplæg om di-
gitaliseringsprocesser på DM Pro-
fessionshøjskolers årsmøde for 
tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø-
repræsentanter. Mødet fandt sted i Kol-
ding 25. og 26. november. 

“Det relationelle arbejde 
kræver, at man både kan 
se hinanden i øjnene og 
lugte sved. Spørgsmålet 
er, hvordan digitaliserin-
gen kan understøtte det 
menneskelige i opgaven, 
og ikke mindst om den 
overhovedet kan”.
Søren Skaarup, postdoc, IT-Universitetet
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23 ansatte på VIA 
bliver afske-
diget, og seks 
medarbejdere 
kommer til at 
arbejde under 

ændrede vilkår i 2021. Det står klart, 
efter at forhandlinger i kølvandet på 
den varslede masseafskedigelse nu 
er overstået. 

VIA’s ledelse meldte ud i slutokto-
ber, at et større antal stillinger skulle 
nedlægges, fordi man forventer en 
betydelig nedgang i aktiviteterne 
både i 2021 og mere langsigtet.

Oprindelig var der lagt op til godt 
40 afskedigelser og 20 stillingsæn-
dringer, men der blev i sidste øjeblik 
fundet besparelser andre steder i 
budgettet. Det fortæller Jens Eistrup, 
der er medarbejderrepræsentant i 
VIA’s bestyrelse og DM’s tillidsre-
præsentant på socialrådgiveruddan-
nelsen.

“I de centrale forhandlinger fandt 

MASSEAFSKEDIGELSER Af Pernille Siegumfeldt · psi@dm.dk · Foto: DM

39 afskedigelser  
blev til 23 på VIA
23 medarbejdere på VIA bliver berørt af afskedigelser og seks af 
varslede stillingsændringer. Med bedre tid kunne processen have 
været mere ordentlig, mener DM’s tillidsrepræsentant.

vi fx godt en million på kørselsbud-
gettet. Det betød et fyringsvarsel 
mindre og tre færre varsler om 
nedsat tid. Vi havde også håbet, at 
ledelsen ville bede bestyrelsen om 
at genoverveje overskudsgraden for 
2021, som er hævet fra 10 til 17 mil-
lioner. Men det gik desværre ikke”, 
forklarer Jens Eistrup.

Problematisk hastværk
Det er især sundheds-, ingeniør- 
og byggeuddannelserne, der bliver 
ramt. Også læreruddannelsen mister 
stillinger.

“Det er positivt, at det med fag-
foreningernes hjælp lykkedes at få 
forhandlet nogle rimelige fratrædel-
sesvilkår hjem, fx tilbud om outpla-
cementforløb, tid til at lave lektoran-
modninger, og at medarbejderne 
ikke bliver pålagt at afvikle ikkeplan-
lagt ferie i opsigelsesperioden”, siger 
DM’s tillidsmand.

Mindre tilfreds er han med 

tidsforløbet i fyringsrunden. Det er 
uhensigtsmæssigt, at der blev sat 
navn på de prikkede et sted i proces-
sen, hvor man stadig forhandlede 
om at undgå og begrænse skaderne.

“Desuden er der eksempler på 
meget pressede forløb med meget 
kort tid mellem fyringsvarsel og 
samtale med nærmeste leder. Det 
er et resultat af en meget stram pro-
ces”, mener Jens Eistrup.

Fast grund under fødderne
Det er beklageligt, hvis de berørte 
medarbejdere føler, at forløbet om-
kring afskedigelserne er blevet ha-
stet igennem. Det siger Gitte Som-
mer Harrits, der er prorektor på 
VIA.

“Det kan også blive vanskeligt for 
parterne, hvis et forløb trækker for 
meget ud, så vi prøvede at finde en 
balance. Hvis balancen tippede, vil 
det blive taget til efterretning, hvis 
vi igen en dag skal igennem en stor 
afskedigelsesrunde”, siger Gitte Som-
mer Harrits.

Prorektoren er glad for, at antal-
let af afskedigelser og stillingsæn-
dringer blev tæt på halveret.

“Vi kan ikke vækste os ud af den 
budgetnedgang, som VIA bl.a. ople-
ver på grund af corona og faldende 
STÅ-indtægter på nogle uddannelser. 
Man skal aldrig sige aldrig, men for-
håbentlig har sparerunden givet ud-
dannelserne økonomisk fast grund 
under fødderne lang tid frem”, siger 
Gitte Sommer Harrits. 

Ledelsen har i forhandlingerne 
tilkendegivet, at også omkostnin-
gerne til ledelseslaget vil komme i 
fokus. Det er noget, tillidsfolkene vil 
følge nøje, siger Jens Eistrup:

“Og så vil vi generelt opfordre 
ledelsen til at lukke os ind i forhand-
lingsrummet så tidligt som muligt, 
hvis der igen en dag skal findes nye 
besparelser”. ■

Jens Eistrup,  
tillidsrepræ-
sentant på VIA

Efter forhandling: 23 mister jobbet, seks stillinger ændres

Før afværgeforanstaltninger Efter afværgeforanstaltninger

Uddannelse

Forventede  
antal varslede 
afskedigelser

Forventede
antal varslede 
væsentlige stil-
lingsændringer I alt

Forventede
antal varslede 
afskedigelser

Forventede 
ntal varslede 
væsentlige stil-
lingsændringer I alt

Læreruddannelsen 
og HF

6 6 12 0 2 2

Pædagoguddannelsen 0 2 2 0 0 0

Sundhedsuddannel-
serne

9 8 17 6 1 7

Byggeriuddannelserne 5 0 5 3 0 3

Ingeniøruddannelserne 12 0 12 9 3 12

Storytelling, design-,  
og businessuddannel-
serne

7 3 10 4 0 4

Social- og samfunds- 
uddannelserne

- - - 1 1

I alt 39 19 58 23 6 29



Studerende, der bliver op-
taget på TAW – The Ani-
mation Workshop, der 
huser VIA’s tre anima-
tionsuddannelser – skal 
indstille sig på at hive 

den helt store tegnebog frem. 
Det koster 2.300 kroner ud af 

SU’en hver måned at uddanne sig 
til animationstegner eller grafisk 
fortæller på Kasernevej i Viborg. 
Tilsammen lægger de cirka 240 
studerende omkring 6,6 millioner 
om året for brug af materialer på en 
af de tre uddannelser. Gebyret har 
eksisteret, lige siden TAW’s uddan-
nelser blev statsanerkendte og en 
del af VIA i 2003.

Men 2.300 kroner om måneden 
er et eksorbitant højt gebyr at på-
lægge studerende på en uddannel-
se, der i lighed med andre ordinære 
uddannelser modtager taxametertil-
skud fra staten. Det ligner brugerbe-
taling på en ordinær uddannelse, og 
det er ikke tilladt. Sådan lyder det 
fra blandt andre professor i økono-
mistyring ved Aalborg Universitet 
Per Nikolaj Bukh.

“Man kunne få den tanke, at 
TAW har opfundet en “cashcow”, og 
at noget af bidraget fra de stude-
rende går til at dække almindelig 

Studerende betaler  
ekstremt høje gebyrer på  
VIA’s animationsuddannelser
2.300 kroner i materialeudgift hver måned til betaling af software, blyanter og 
svømmehal i fritiden. Sådan har vilkårene været i 17 år for studerende, der ud-
danner sig til animationstegner eller grafisk historiefortæller på VIA. Nu rejses 
der tvivl om, hvorvidt VIA har opkrævet ulovlig brugerbetaling. Styrelsen for 
Forskning og Uddannelse er nu gået ind i sagen.

uddannelsesdrift”, siger Per Nikolaj 
Bukh.

Også Dion Rüsselbæk, der er ud-
dannelsesforsker på Syddansk Uni-
versitet, undrer sig.

“Det ligner, at man har en uddan-
nelse, der får statsfinansiering, men 
samtidig fungerer på markedsøkono-
miske vilkår”, siger han.

En uddannelse, der koster mel-
lem 80.000 og 90.000 kroner, truer 
principperne om, at uddannelser i 
Danmark skal være frie og lige, og at 
det skal være muligt for alle at bryde 
den sociale arv, mener uddannelses-
forskeren. 

“Det er ikke alle beskåret at kun-
ne betale så store beløb, og derfor 
bliver TAW-uddannelserne mest for 
eliten. Det er særligt bemærkelses-
værdigt, når de samtidig deler bank-
konto med VIA’s lærer-, pædagog- og 
sygeplejerskeuddannelser, som er 
blevet udsultet i årevis”, påpeger 
Dion Rüsselbæk.

Fritidsudflugter med tegnetema
STÅ-midlerne til TAW var i 2019 på 
12 millioner kroner. Samme år fik 
VIA et særtilskud på finansloven på 
9,5 millioner til at dække aktivite-
ter i Center for Animation, hvor TAW 
holder til.

Af TAW’s egne materialelister, 
som ligger på hjemmesiden, fremgår 
det, at de studerendes materialege-
byr fx skal dække udgifter til tegne-
udstyr, til softwareprogrammer og 
computer samt finansiere deres del-
tagelse i en årlig animationsfestival. 

Derudover betaler de studerende 
for adgangen til et bibliotek med teg-
neserier og film, til en svømmehal 
og en indendørs sportshal. Materia-
legebyret dækker også udgiften, hvis 
de ønsker at deltage i fritidsudflugter 
med tegnetema. 

De studerendes egenbetaling er 
problematisk af flere årsager, siger 
Per Nikolaj Bukh.

“De bliver pålagt at købe hele 
pakken. De kan ikke fravælge at 
betale for udstyr, som de måske selv 
kunne skaffe billigere. De betaler 
også til fritidsfaciliteter, som intet 
har med deres uddannelse at gøre, 
og endelig bør basale fornødenheder 
som en e mailkonto, blyanter og ad-
gang til et fagbibliotek være dækket 
af STÅ-midler fra staten”, vurderer 
Per Nikolaj Bukh. 

Det høje materialegebyr er et hi-
storisk fænomen, som fulgte med, da 
TAW i 2003 blev anerkendt som en 
professionsbacheloruddannelse og 
herefter blev en del af VIA, forklarer 
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Billedtekst: Bru-
gerbetaling el-

ler materialeud-
gift? Denne tidli-
gere studerende 
på VIA’s anima-
tionsuddannel-
se betalte i lig-

hed med alle an-
dre 2.300 kroner 
om måneden. Det 
svarer til 37 pct. 

af SU’en.

René Foli, der er uddannelsesdekan 
på VIA og ansvarlig for uddannel-
serne i Viborg. Han erkender, at det 
er højt.

“Man kan diskutere beløbets stør-
relse, men så længe gebyrerne går til 
materialer og ikke til almindelig ud-
dannelsesdrift, har vurderingen væ-
ret, at det ligger inden for rammerne. 
Materialegebyrer kender vi også fra 
andre uddannelser”, siger René Foli.

Ingen luksus på TAW’s materialeliste
Ingen anden uddannelse kommer 
dog i nærheden af at opkræve så 
høje materialegebyrer, som TAW på-
lægger sine studerende.

På DMJX, der også uddanner 
professionsbachelorer i grafisk 
og interaktivt design, stiller man 
Mac-computere med al nødvendig 
software gratis til rådighed for sine 
studerende. Desuden søger DMJX 
om legater til studierelaterede 
rejser, og egenbetalingen til bøger 
og tegnegrej løber op i cirka 500 
kroner om året per studerende. 
Det oplyser Nanna Norup, der er 
uddannelseschef for visualisering, 
kreativitet og design. 

KADK, kunstakademiets uddan-
nelser til fx designer, arkitekt og 
konservator, der også er materia-

letunge, opkræver materialegeby-
rer på mellem 2.200 og 2.800 per 
semester. 

Men selv om de er hundedyre, 
er softwareprogrammerne, som de 
studerende betaler til på TAW, også 
helt nødvendige. Sådan lyder vurde-
ringen fra Anders Mastrup, der er 
direktør for selskabet A. Film og ar-
bejdsgiver for en række af de anima-
tionstegnere, som TAW uddanner.

“Der er ikke noget overflødigt 
her set med mine øjne. Hvis vi skal 
uddanne de bedste – og det gør de i 
TAW – så er der ikke noget luksus på 

den materialeliste. Også deltagelse 
i festivaler er essentielt. En sømand 
skal jo også ud at sejle”, siger Anders 
Mastrup.

Men VIA kan risikere at have 
opkrævet gebyrer uden at have 
lovhjemmel til det. I en mail til DM 
Professionshøjskoler skriver Styrel-
sen for Forskning og Uddannelse, 
uddannelsesinstitutionernes tilsyns-
førende myndighed, at man nu vil 
undersøge, om VIA har opkrævet 
ulovlig brugerbetaling:

“I det omfang udgifter til under-
visningsudstyr mv. har en karak-
ter og størrelse, så der reelt ikke 
længere er tale om en gratis ordinær 
uddannelse, vil det kræve lovhjem-
mel, hvis studerende skal pålægges 
at anskaffe sig et bestemt under-
visningsudstyr mv. som en direkte 
forudsætning for at gennemføre ud-
dannelsen”, skriver styrelsen.

DM Professionshøjskoler har bedt 
styrelsen svare på, hvor stort et ma-
terialegebyr må være, før det kræver 
lovhjemmel, om TAW efter styrel-
sens vurdering har holdt sig inden 
for rammerne for gratis, ordinær ud-
dannelse, og hvorvidt styrelsen har 
været bekendt med den praksis, som 

Brugerbetaling eller materialeudgift? 
Denne tidligere studerende på VIA’s ani-
mationsuddannelse betalte i lighed med 
alle andre 2.300 kroner om måneden. 
Det svarer til 37 pct. af SU’en.

“Man kunne få den 
tanke, at TAW har 

opfundet en ‘cashcow’, 
og at noget af bidraget 

fra de studerende går 
til at dække almindelig 

uddannelsesdrift.”
Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet
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har fundet sted på TAW siden 2003. 
Det har kastet følgende svar af sig:

“Uddannelses- og Forsknings-
styrelsen har på baggrund af dine 
spørgsmål besluttet at anmode VIA 
om en udtalelse i sagen. Baggrunden 
er, at styrelsen har brug for at få un-
dersøgt de konkrete omstændighe-
der til brug for en vurdering af, om 
der er forhold, der ligger uden for 
institutionens retlige rammer”.

En ekstra kilde til utryghed
Selv om det er foregået i 17 år, er VIA 
først for nylig blevet opmærksom 
på praksis i TAW i forbindelse med 
et større regnskabsmæssigt opryd-
ningsarbejde. Oprydningen kommer 
i kølvandet på, at stifter af TAW og 
tidligere uddannelsesleder Morten 
Thorning fratrådte sin stilling sidste 
efterår. Det skete efter en række sa-
ger om bilagsrod, budgetoverskridel-
ser på et tocifret millionbeløb og ud-

dannelseslederens handel med nære 
relationer.

René Foli medgiver, at det kan 
virke mærkeligt, at VIA ikke langt 
tidligere har kigget på, hvilke udgif-
ter TAW pålagde sine studerende.

“Men vi har at gøre med en kom-
pleks organisation, og vi er først ved 
at få udredet hele driften nu. Jeg 
forventer, at de penge, der er blevet 
indbetalt, er tilgået de studerende, 
men vi skal naturligvis kunne rede-
gøre for hvert et beløb i regnskabet 
og rette ind, hvis vores undersøgel-
ser viser, at der er behov for det”, 
siger René Foli.

Hvis VIA står over for et tilbagebe-
talingskrav i millionklassen fra tidli-
gere studerende, risikerer regningen 
i værste fald at lande hos VIA’s vel-
færdsuddannelser i hele Region Midt-
jylland. Det frygter Tommy Dalegaard 
Madsen, der er formand for professi-
onshøjskoleunderviserne i DM.

“Professionshøjskolen har lige væ-
ret igennem budgettilpasninger og 
fyringsrunder, og det vil derfor være 
en ekstra kilde til utryghed, hvis det 
viser sig, at animationsuddannelsen 
endnu en gang ikke har styr på  
den basale drift”, siger Tommy Dale-
gaard Madsen.  

Set i helikopterperspektiv be-
kymrer det undervisernes formand, 
hvis det danske uddannelsessystem 
bevæger sig i en retning, hvor insti-
tutioner ad bagvejen indfører tuition 
fees.

“Vi ønsker ikke en udvikling, der 
fremmer den ulige adgang til ud-
dannelse. Vi har udfordringer nok 
med at skabe lige forudsætninger for 
at tage en uddannelse i Danmark. 
Vi skal ikke også kæmpe imod en 
stigende grad af markedsgørelse og 
brugerbetaling”, siger undervisernes 
formand. ■

Når et år går på hæld, er det som regel forbundet 
med at kikke tilbage og gøre status, men de fleste af 
os skuer forventeligt fremad mod 2021. Vi ønsker os 
hellere normalitet end forandring, såvel privat som 
på vores uddannelsesinstitutioner. Det vil være en 
kraftig nedvurdering at sige, at vi befinder os i et in-
termezzo i betydning af “et let mellemspil”. Men 
mit ønske er, at vi forhåbentlig, når vi på et 
tidspunkt kikker tilbage på 2020, ser 
coronatiden som en parentes i et el-
lers langt og rigt (arbejds)liv. 

Min hensigt er på ingen måde at 
forklejne den indgriben, som corona-
virus har haft på vores liv og arbejde. 
Alt for mange har oplevet og oplever 
tab, konkurs, mistede job, sygdom og 
stress af forskellige varianter. I alle 
enkelttilfælde er omkostningerne 
betydningsfulde. Derfor er det også legitimt, at vi 
undervisere bliver ved med at beskrive, hvordan 
coronatiden har ændret vores arbejdsliv og tilvæ-
relse. I sidste nummer hejste jeg flaget for, at vi får 
etableret oprigtige samtaler om, hvad denne nødsi-
tuation har af indvirkning på arbejdstilrettelæggelse 
og arbejdspres. Det er fortsat vigtigt. Jeg erfarer, at 

som dagene går, lider flere og flere af at være i et 
beredskab af omstilling og uforudsigelighed. Sam-
tidig er relationer til studerende og kollegaer under 
pres. Normalt er det ellers noget af det, der i vores 
sektor er forbundet med stabilitet, værdsættelse og 
arbejdsglæde.

Løfter jeg blikket, må jeg konstatere, at dele af 
sektoren i nogen udstrækning har fundet ind 

i den normale gænge igen i form af 
budgettilpasninger med massefyrings-
runder, uddannelsesbesparelser skjult 
vha. afskaffelse af institutionernes re-
klamebudgetter og en genbedømmelse 
af lektorer, som ministeren endnu ikke 
har fået til at gå væk. Forhold, vi under 
normale omstændigheder udviser en 
vis oparbejdet resiliens over for. Under 
de givne betingelser kan vi nok ikke 

præstere den sædvanlige modstandsdygtighed. 
Mit ønske for den vinter, vi går i møde, er, at vi 

husker at rykke sammen i vores kollegiale fællesska-
ber. Dels for at lette mellemspillet. Dels for at vi som 
stand kan udvise den solidaritet og det sammen-
hold, vi altid har haft og fortsat skal have i denne 
sektor. ■

Midt i en coronatid
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