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L ektor Carsten Oxenvad var 
en af cirka 10 undervisere, 
hvis job blev overflyttet til 
UC Lillebælt i Odense, da 
seminariet i Skaarup hav-
de afholdt sin sidste eksa-

men i august 2011.
Udsigten til, at der på ny skal 

etableres en læreruddannelse på 
Sydfyn, glæder den nu 63-årige 
cand.pæd. i religion.

“Jeg har et godt arbejdsliv i Oden-
se, men jeg vil rigtig gerne slutte min 
karriere herhjemme”, siger Carsten 
Oxenvad, der stadig bor i Skaarup 
uden for Svendborg.

Derfor optager det ham også me-
get, hvordan det prækvalificerings-
forslag kommer til at se ud, som UCL 
skal i gang med at udarbejde for at 
få ministeriets godkendelse til igen 
at åbne en filial af læreruddannelsen 
på Sydfyn. 

Med arbejdserfaringer fra både 
campus i Odense og det lille semina-
rium i Skaarup ved Carsten Oxenvad 
en del om, hvad det vil kræve at få 
Svendborg-filialen til at lykkes. Eller 

Skaarup Semina-
rium lukkede med 
et brag af en fest i 
2011: “Vi ville hel-
lere bruge penge 
på fejring end på 
psykologhjælp.  
Vi ude på landet 
tænker tit lidt an-
derledes”, siger 
Carsten Oxenvad.

rettere: Hvad man i hvert fald ikke 
skal gøre:

“Hvis man forsøger at presse 
stordriftstankegangen ned over en 
læreruddannelse i Svendborg, går 
det galt. UCL i Odense har en insti-
tutionskultur samt nogle fag og stu-
derende, som er helt anderledes end 
det, man vil møde på et lille udbuds-
sted”, siger Carsten Oxenvad.

At gøre idræt, udeliv og sejlads til 
omdrejningspunktet for den nye fi-
lial, som der lægges op til, er oplagt:

“Den strategi giver god mening i 
en by med en stærk maritim profil. 
Derudover må man ikke forfalde til 
at tro, at store dele af undervisnin-
gen kan klares online. Det vil være 
tilbud om nærvær og nærhed, som 
skal trække studerende til byen”, 
vurderer lektoren.

God kvalitet i praktikken
Henrik Vinther Odgaard, daværen-
de studiechef i UC Lillebælt frem 
til 2010, oplevede også den gradvi-
se udfasning af Skaarup Seminarium 
fra første parket. Han forudser at  FORTSÆTTELSE PÅ BAGSIDEN

det bliver et langt sejt træk at få en 
læreruddannelse op at stå igen i 
Svendborg.

“Da man lukkede seminariet, 
havde man ikke tilstrækkelig med 
kritisk studentermasse til at holde 
læreruddannelsen kørende. Hvis 
man toner det nye udbud klogt, har 
man måske en chance. Det kunne fx 
handle om at lægge vægt på idræt, 
da der er en stærk tradition i områ-
det for at koble sport, idræt, læring 
og uddannelse”, siger han.

I dag er Henrik Vinther Odgaard 
vicedirektør for videreuddannelse 
på Københavns Professionshøjskole. 
Også KP skal til at etablere nye ud-
dannelsesudbud, herunder en mulig 
læreruddannelse i Hillerød, og ud-
fordringen er den samme i Nordsjæl-
land som på Sydfyn, mener han:
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Det er kun 10 år siden, at Skaarup Seminarium uden for Svendborg lukkede. 
Nu arbejder UCL og den sydfynske kommune på at få en ny læreruddannelse 
til området. Men hvordan gøre udbuddet bæredygtigt, når man ikke havde 
succes i 2011? Det giver en tidligere studiechef og en lektor nogle bud på.



T anken om at undervi-
se på en mindre campus 
i maleriske omgivelser 
ved havnen i Svendborg 
kan virke som et tillok-
kende pionerprojekt for 

Mette Damgaard Jørgensen og en del 
af hendes kolleger på læreruddan-
nelsen i Odense.
Det kan være en god udfordring at 
være med til at bygge et nyt og inspi-
rerende studiemiljø op fra bunden, 
mener samfundsfagslektoren, der 
også er nyslået tillidsrepræsentant 
for 66 undervisere.
“Jeg har selv prøvet at undervise 
weekender og aftener i Vejle i en pe-
riode. Hvis man har fleksibiliteten i 
sit liv, så er det inspirerende at kom-
me ud forskellige steder i landet”, si-
ger Mette Damgaard Jørgensen.

Vanskeligt inden for rammerne
Der er dog et stort “men”, når det 
gælder etableringen af en filial i 
Svendborg. Arbejdet med prækvalifi-
ceringen går i gang om kort tid som 
følge af Folketingets beslutning om 
at flytte flere uddannelser ud af de 
store byer.

“Underfinansieringen bliver en 
spændetrøje. Det er en ret kompleks 
opgave at starte et udbud op i en ny 
by, og det bliver særdeles vanskeligt 

inden for de økonomiske rammer, vi 
er stillet i udsigt”, siger Mette Dam-
gaard Jørgensen.

I forvejen er de forskningsinfor-
merede medarbejdere på UCL’s læ-
reruddannelse toppressede, påpeger 
tillidsrepræsentanten: 

“Derfor er det bekymrende, at 
der ligger en forventning om, at vi 
skal ud og skabe et engagerende 
miljø og en høj fagligt kvalitet på 
endnu en adresse, uden at det må 
koste ekstra”, siger Mette Damgaard 
Jørgensen.

Planlægge klogest muligt 
UCL har som målsætning at opret-
te 35 nye studiepladser i Svendborg, 
hvor de studerende skal modtage 
mere end 50 procent af deres under-
visning. Uddannelsen skal have en 
profil, der særligt retter sig mod stu-
derende med interesse for idræt og 
bevægelse i folkeskolen, på idrætsef-
terskoler og idrætshøjskoler. 
Det er ikke kun underviserne, der 
skæver bekymret til økonomien i 
den politiske aftale.

“Underfinansieringen er klart en 
udfordring, og derfor skal vi gøre alt, 
hvad vi kan, for at planlægge tilbud-
det klogest muligt. Det økonomiske 
grundlag er jo også afhængigt af, 
om vi ender med 10 eller 35 stude-

TILLIDSREPRÆSENTANTER OM UDFLYTNINGEN:

“UNDERFINANSIERINGEN 
BLIVER EN SPÆNDETRØJE”“Det er en ret 

kompleks opgave 
at starte et 

udbud op i en 
ny by, og det 

bliver særdeles 
vanskeligt inden 

for de økonomiske 
rammer, vi er 

stillet i udsigt”
Mette Damgaard Jørgensen, lektor og TR

“Det økonomiske 
grundlag er jo 

også afhængigt 
af, om vi ender 

med 10 eller 35 
studerende”

Charlotte Høy Worm,  
direktør for pædagogik og samfund på UCL
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Ny campus på havnen, fem millioner til driften 
og et særligt traineeforløb til nye studerende. 
Svendborg Kommune vil lægge sig i selen 
for at få en læreruddannelse til Sydfyn. 
Underviserne på UC Lillebælt er bekymrede 
for udflytningen: "Underfinansieringen 
bliver en spændetrøje”, siger blandt andre 
tillidsrepræsentant Mette Damgaard 
Jørgensen.



rende”, siger Charlotte Høy Worm, 
der er direktør for pædagogik og 
samfund på professionshøjskolen. 

Svendborg får ikke sin egen øko-
nomi, påpeger hun.

“Filialen skal være en fuldt inte-
greret del af UCL og de ansatte en 
del af den eksisterende personale-
gruppe”, siger direktøren.

Vi må tale om interne spændinger
I Roskilde skal Professionshøjskolen 
Absalon til efteråret igang med at de-
signe en afstikker af pædagoguddan-
nelsen til Holbæk. Og selvom med-
arbejderne generelt er med på, at 
decentrale uddannelseudbud er vig-
tige i Region Sjælland, så giver pro-
jektet panderynker hos underviser-
nes tillidsrepræsentant, Jimmy Krab.

“Det betyder uro, at projektet skal 
finansieres af den store pulje. Der 
kan let opstå interne spændinger, 
når de små lokationer “tager noget” 
fra de store. Det kan føles uretfær-
digt”, siger Jimmy Krab. 

Virkeligheden i Roskilde er, at en 
underviser altid har store hold med 
over 40 studerende, der fx skal have 
feedback.

“Så kan man godt blive lidt træt, 
når man hører, at underviserne på 
de små – og langt dyrere – udbud 
kun skal give feedback til halvt så 
mange. Det er vildt vigtigt, at vi hele 
tiden taler med hinanden om, hvor-
for økonomien er skruet sammen, 
som den er, så vi forstår hinandens 
vilkår”, siger Jimmy Krab.

Indtil nu har ledelsen i Absalon 
ikke meldt noget ud om det arbejde, 
der går i gang. Men pædagogun-
dervisernes tillidsrepræsentant 
forventer, at medarbejderne bliver 
inddraget fra start.

“Skal der være en lokal ledelse i 
Holbæk? Skal der oprettes mere end 
ét hold? Skal pendlerne kompense-
res, og bliver det frivilligt, om de vil 
flytte? Der er meget på spil, når en 
stor udflytning skal konkretiseres”, 
siger Jimmy Krab.

Fem millioner og en ubetinget købsaftale
På Fyn har drøftelserne mellem 
Svendborg Kommune og UCL allere-
de stået på et stykke tid. For borgme-
ster Bo Hansen (S), der selv er lærer-
uddannet fra det nedlagte Skaarup 
Seminarium uden for Svendborg, er 
det hjerteblod at få en læreruddan-
nelse tilbage til Sydfyn. 

“Svendborg er en uddannelsesby. 
Vi har flere end 1.500 studerende på 
de maritime uddannelser såvel som 
på pædagog- og sygeplejerskeuddan-

“Et flertal i byrå-
det har afsat fem 
millioner om året 
til drift af en trai-
neeordning, der 
kan give nye læ-
rerstuderende 
mere praksiserfa-
ring i kommunens 
folkeskoler”
Borgmester Bo Hansen (S)

nelserne. Byen har allerede i dag et 
attraktivt og bæredygtigt studiemil-
jø”, siger Bo Hansen.

Det er ikke bare tomme ord, når 
borgmesteren siger, at kommunen 
vil lægge sig i selen for at tilbyde 
noget særligt.

“Et flertal i byrådet har afsat 
fem millioner om året til drift af en 
traineeordning, der kan give nye 
lærerstuderende mere praksiserfa-
ring i kommunens folkeskoler. Det 
skal være med til at tiltrække andre 
typer af studerende, fx de lidt mere 
modne eller forældrepar, der ikke er 
så mobile”, siger Bo Hansen.

Derudover har Svendborg Kom-
mune tilbudt UCL en betinget 
købsaftale, der skal hjælpe uddan-
nelsesinstitutionen af med de utids-
svarende bygninger, den benytter i 
dag. 

“Vi håber, at UCL bygger en ny 
og moderne campus på en grund 
på havnen, der allerede i dag har de 
maritime uddannelser som nabo”, 
siger Bo Hansen.

Fleksibilitet skal kompenseres
I starten af august blev tillidsrepræ-
sentanterne i UCL præsenteret for le-
delsens overordnede planer for det 
prækvalificeringsarbejde, der nu går 
i gang. Mette Damgaard Jørgensen 
noterer med tilfredshed, at medar-
bejderne er inviteret indenfor.

“Vi forventer at blive inddraget i 
alle beslutninger, der påvirker vores 
arbejdsliv. Vi skal være ekstremt op-
mærksomme på de udfordringer, det 
giver at skulle sprede sit arbejde ud 
på flere matrikler”, forklarer Mette 
Damgaard Jørgensen.

Fleksibilitet skal kompenseres, 
mener hun. 

“Ellers får UCL svært ved at til-
trække dygtige undervisere, der skal 
ligge og pendle”, siger hun.

Samtidig skal sammenhængen til 
kernefagmiljøet i Odense passes og 
vedligeholdes. 

“Det er en hård nød at knække 
for alle små udbudssteder”, fastslår 
undervisernes tillidsrepræsentant.

Især idrætsfaggruppen, men også 
andre dele af lærerkollegiet på UCL 
skal med helt ind i maskinrummet, 
og succesen for Svendborg-filialen 
står og falder med, om det fra start 
bliver til et fælles udviklingsprojekt. 
Det vurderer direktør i UCL Char-
lotte Høy Worm.

“Hvis ikke vi kan skabe et stærkt 
undervisermiljø, hvor både de stu-
derende og underviserne oplever, at 
der er faglig substans i tilbuddet, så 
kan vi lige så godt pakke sammen”, 
siger Charlotte Høy Worm. ■

SEKS MILLIONER TIL ETABLERING OG TO MILLIONER I GRUNDTILSKUD OM ÅRET

Sådan ser det økonomiske grundlag ud for planen om at etablere en filial af UCL’s læreruddan-
nelse i Svendborg. Ud over etablerings- og grundtilskud indføres som noget nyt et regionalt  
taxameter, som er fem procent højere i 2023 og syv procent højere fra 2027 og frem.  
Økonomien er den samme for andre udflytninger.

Tallene fremgår af den aftale, som et bredt flertal i Folketinget vedtog i slutningen af juni.  
Aftalen har som mål at skabe flere uddannelsesmuligheder uden for de fire største byer.

Partierne har i aftalen lagt vægt på, at de nye uddannelser er lokalt forankrede og skal ses i 
sammenhæng med lokale behov og efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Alle nye uddannelsesud-
bud vil derfor skulle prækvalificeres efter de almindelige regler på det videregående uddannel-
sesområde.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet.
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LEKTOROPRØR FORTSÆTTER:

Ny bekendtgørelse 
løser heller ikke 
problemet med 
genbedømmelse

“Det er jura med jura på”, siger lektor Jesper Zimmer Wrang, der 
er medforfatter af et høringssvar fra 1.150 undervisere. Et nyt  
udkast til bekendtgørelse fjerner fortsat ikke bestemmelsen om, 
at visse lektorer skal genbedømmes, hvis de skifter arbejdssted.

E t nyt udkast til en bekendtgø-
relse om lektorkvalificering får 
dumpekarakter af DM såvel 
som af 1.150 undervisere på lan-
dets professionshøjskoler og er-
hvervsakademier, der har sendt 

et selvstændigt høringssvar til Uddannel-
ses- og Forskningsministeriet. 

Det seneste udkast løser på ingen måde 
det kerneproblem, uddannelsesinstitu-
tionerne står med, nemlig at lektorer, der 
bestod deres lektoreksamen før 2013, skal 
genbedømmes, hvis de skifter arbejdssted. 
Det forklarer Jesper Zimmer Wrang, der 
har været den ene pennefører på undervi-
sernes høringssvar.

“Ud over at undergrave meriteringssy-
stemet giver bekendtgørelsen stor utryghed 
blandt underviserne: Hvis den bliver gen-
nemført i sin nuværende form, får du rullet 
din lektoreksamen tilbage. Det er lige så 
uacceptabelt for os, som det ville være for 
lægestanden eller gymnasielærerne”, siger 
Jesper Zimmer Wrang.

Mistillid til en hel stand
I det ændrede udkast til bekendtgørelsen 
er det såkaldte kapitel fem udeladt. Kapitlet 
åbnede for en “fast track”-ordning, så an-
søgere, der ikke allerede er lektorbe dømt 
efter stillingsstrukturen fra 2013, skul-
le dokumentere deres arbejde med forsk-
nings- og udviklingsaktiviteter. Men at nø-

jes med at fjerne kapitel fem svarer til at 
rive et lille plaster af et åbent benbrud, me-
ner Jesper Zimmer Wrang.

“Det står fortsat tilbage, at lektorer frata-
ges en merit, de har optjent én gang. Mage 
til mistillid til en hel stand skal man lede 
længe efter”, fastslår Odense-lektoren.

Uddannelsesinstitutionerne mærker alle-

rede i dag følgevirkningerne af den bekendt-
gørelse, som har virket siden juni 2020. 

“Der er snart ikke en adjunkt eller en 
yngre lektor, der tør regne med, at de har 
en reel karrierevej i uddannelsessektoren. 
Det er virkelig dårligt for tiltroen til redeli-
ge ansættelsesvilkår og for institutionernes 
rekrutteringspotentiale”, konstaterer Jesper 
Zimmer Wrang.

24 spørgsmål til ministeren
DM bemærker i sit høringssvar til Uddan-
nelses- og Forskningsministeriet, at DM må 
forstå den foreslåede ændring således, at 
det bliver op til den ansættende uddannel-
sesinstitution at foretage en realkompeten-
cevurdering af en lektor i forbindelse med 
en ansættelse.

“En sådan bemyndigelse vil medføre en 
meget usikker retsstilling for de pågælden-
de lektorer, som er bedømt efter 2003-stil-
lingsstrukturen”, skriver DM. Foreningen 
opfordrer i sit høringssvar til, at lektorer, 
der allerede har en positiv lektorbedøm-
melse, bevarer en ret til at blive ansat som 
lektorer ved skift af ansættelsessted.

I juli sidste år skrev underviserne et brev 
med 24 spørgsmål til ministeren vedrøren-
de lektorgenbedømmelserne. Mere end 14 
måneder senere venter de fortsat på svar.

“Det er en besynderlig ministeriel ad-
færd og efterhånden svært at gennemskue, 
hvad der foregår. Især når vi så får et nyt 
udkast, der slet ikke adresserer det reelle 
problem”, siger Jesper Zimmer Wrang.

Nu sætter han og underviserne deres lid 
til, at den nye uddannelses- og forsknings-
minister tager affære. 

“Hvis vi fortsat blot møder tavshed, 
bliver vi nødt til at gå til ombudsmanden”, 
siger Jesper Zimmer Wrang. ■

“Der er snart ikke en 
adjunkt eller en yngre 
lektor, der tør regne 
med, at de har en reel 
karrierevej i uddan-
nelsessektoren”.
Lektor Jesper Zimmer Wrang



D et kan formentlig ikke klares 
med naturlig afgang, når hvert 
10. underviserjob på landets 
erhvervsakademier skal ned-
lægges inden 2024. 
Sådan lyder vurderingen fra 

Niels Egelund, der er rektortalsmand i 
DKEA, interesseorganisationen for de otte 
erhvervsakademier i Danmark.

“Vi ser ind i et slemt efterår. Selv om vi 
er dygtige, er den demografiske udvikling 
heller ikke med os p.t., så det er min klare 
forventning, at vi kommer til at nedlægge 
stillinger”, siger Niels Egelund.

Reduktionen skal ske, efter at et flertal 
i Folketinget i juni måned vedtog at fjerne 
godt 2.200 internationale studiepladser fra 
professionshøjskoler og erhvervsakademier. 
Det svarer til, at knap hver 5. studieplads 
på erhvervsakademierne forsvinder.

Erik Lomstein, der er lektor på Erhvervs-
akademi Aarhus og medlem af bestyrelsen i 
DM’s landsklub for professionshøjskoler og 
erhvervsakademier, forventer, at sektoren 
går et usædvanligt hårdt år i møde.

“Det er virkelig voldsomt, at vi skal re-

ducere så meget i medarbejderstaben, og at 
det skal indfases allerede med virkning fra 
2022”, siger han. 

Først og fremmest er det bekymrende 
for de medarbejdere, hvis job er på højkant.

“Men også for institutionerne får det ka-
tastrofale konsekvenser, at de internationa-
le miljøer forsvinder”, siger Erik Lomstein.

Et mindre spændende uddannelsessted
Tal fra Uddannelses- og Forskningsministe-
riet, som tidligere er bragt i DM Akademi-
kerbladet, viser, at de udenlandske stude-
rende p.t. udgør 72 procent af holdene på 
professionshøjskolernes og erhvervsaka-
demiernes internationale uddannelser. Af 
dem finder 21 procent arbejde i Danmark 
efter endt uddannelse.

650 internationale studiepladser er und-
taget i den politiske aftale, og kompensati-
onspakker skal hjælpe de berørte institu-
tioner med at omstille og tilpasse sig. Der 
er afsat 50 millioner i 2023, 37 millioner i 
2024 og 25 millioner i 2025 til formålet.

Erik Lomstein ser frem til at få en nær-
mere orientering om, hvordan kompensa-

tionspakkerne skal fordeles, og hvordan 
midlerne skal bruges.

“Vi skal i gang med et omstillingsarbejde 
hurtigt, så vi kan gøre det ordentligt. Jeg 
forventer, at underviserne bliver stærkt in-
volveret i opgaven”,  siger Aarhus-lektoren.

Han nærer et håb om, at efter- og vide-
reuddannelsesområdet kan vokse inden for 
grøn omstilling, digitalisering og ledelse.

“Men der bliver også brug for at omskole 
og videreuddanne de undervisere, vi skal 
sige farvel til”, siger Erik Lomstein.

Det er virkelig besynderligt, at politi-
kerne tilsyneladende er klar til at smide 
de kompetencer ud med badevandet, som 
underviserne møjsommeligt har oparbejdet 
indenfor kultur, sprog og undervisning på 
internationalt niveau, mener han.

“De undervisere, der har arbejdet på de 
engelsksprogede uddannelser, har virke-
lig stærke kompetencer, så de skal nok 
komme godt videre. Det er jo godt. Men er-
hvervsakademierne kommer til at stå noget 
forpjuskede tilbage. Det bliver simpelthen 
et mindre spændende uddannelsessted”, 
vurderer Erik Lomstein.

Erhvervsakademierne skal nedlægge 150 stillinger, når godt 2.200 interna
tionale studiepladser bliver skåret væk i de kommende år. Vi kommer næppe 
uden om fyringer, vurderer Danske Erhvervsakademiers rektortalsmand.

Hvert 10. underviserjob  
på erhvervsakademierne  
er i fare
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2.200 færre studerende, 150 færre 
undervisere. Der bliver tomme 
gange på erhvervsakademierne, 
der kun får lov til at opretholde 650  
internationale studiepladser. 
Her er det det nybyggede IBA 
i Kolding

Forhåbentlig færre end 150
Samme kritik lufter Niels Egelund, der for-
uden at være rektortalsmand er rektor på 
IBA Erhvervsakademi Kolding. De inter-
nationale perspektiver er også vigtige i er-
hvervslivet, og uddannelserne risikerer at 
miste kvalitet, påpeger han.

“Vi skal sige farvel til dygtige udenland-
ske studerende, men vi har heller ikke læn-
gere samme mulighed for at sende danske 
unge ud i verden, fordi vi ikke kan tilbyde 
udveksling. Der ligger en nedvurdering af 
vores uddannelser bag den her politiske be-
slutning, som er meget svær at acceptere”, 
siger Niels Egelund.

I Kolding har medarbejderne allerede 
haft et indledende møde for at kigge på nye 
forretningsmuligheder.

“Der ligger et katalog på mit skrivebord 
med forslag til, hvordan vi skaber noget 
nyt. Det er meget positivt, for det er ikke 
sjovt at være medarbejder på en arbejds-
plads, der afvikler i stedet for at udvikle”, 
siger Niels Egelund.

Erik Lomstein håber fortsat, at der vil 
dukke nogle ændringer op, så det ender 
med langt færre fyringer end de 150.

“Forhåbentlig er det for højt sat, at vi 
skal af med hver 10. underviser. Men det 
bliver vanskeligt under alle omstændig-
heder at foretage en så markant omstilling 
som den, erhvervsakademierne skal igen-
nem, uden at nogen kommer i klemme”, 
siger han. ■

Hvert 10. underviserjob  
på erhvervsakademierne  
er i fare

… Så husk at stemme til 

efterårets valg i DM. Foreningen 

skal vælge politikere til både 

sektorbestyrelser, hovedbestyrelsen 

og formandsposten. 

 

De digitale stemmeurner  

åbner 25. oktober og 

lukker 18. november. 

19. november begynder 

stemmeoptælling, og resultatet 

bliver offentliggjort. 

 

For undervisere på professions

højskoler, erhvervs akademier og 

de maritime uddannelser er der to 

lister, hvis medlemmer har særligt 

fokus på sektoren; den tværfaglige 

liste med repræsentanter 

fra pædagoguddannelsen, 

socialråd giveruddannelsen og 

erhvervsakademierne samt 

læreruddannelseslisten.

Vil du påvirke 
dit arbejdsliv?

Så stem 
til  

DM-valg

dm.dk
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Der er stor eufori i samfundet, 
og mange bekymringer er parke-
ret her på bagkanten af somme-
ren – og forhåbentlig på bagkan-
ten af pandemien. Jeg vælger at 
formulere det, jeg ser, som en for-
håbning, al den stund at intet vir-
ker sikkert, når vi kigger på ver-
den omkring os. Når det er sagt, 
så fornemmer jeg også, at mange i 
vores sektor kun lige får tilværel-
se og arbejdsliv til at hænge sam-
men i en situation, hvor analoge 
samværs- og arbejdsformer skal 
genetableres. Vi skal ikke under-
vurdere, hvor ressourcekrævende 
det er igen at arbejde i tætte kon-
takter til studerende og kolleger, 
samtidig med at der også er sto-
re forventninger om at reaktivere 
nære relationer. 

Vores arbejdsliv er presset nok 
i forvejen med ustoppelige foran-
dringsagendaer og krav om forny-
else. Hvis vi på det organisatoriske 
og interpersonelle niveau også 
presser hinanden, vil der være 
risiko for, at efteråret ikke kun i 
direkte betydning bliver mørkt 
og blæsende, men også i overført 
betydning vil sende arbejdsmiljøet 
ud i stormende kuling. 

Det lader ikke til, at vores ud-
dannelsesområde nogen sinde får 
fred til blot at arbejde med at for-
bedre hverdagen på studier og ud-
dannelser. Som omtalt flere steder 
i bladet landede regeringen lige 
før sommeren en bred politisk af-
tale om “Flere og bedre uddannel-
sesmuligheder i hele Danmark”. 
En aftale, som helt åbenbart får 
meget forskellige konsekvenser for 
os som undervisere landet over. 
Dels indeholder aftalen udflytning 
af studiepladser fra de større byer 
med flytning af arbejdspladser for 
underviserne til følge. Dels får ud-
budssteder og uddannelser med 
base uden for de større byer også 
nye muligheder med et forbed-
ret økonomisk grundlag at drive 
uddannelse for. Et væsentligt 
delelement af aftalen er også at 

begrænse internationale spor og 
studiepladser på professionshøj-
skoler og erhvervsakademier. En 
meget væsentlig reduktion i optag 
på nogle institutioner vil uundgåe-
ligt medføre fyringer og tilpasnin-
ger. Uanset hvor vi er ansat, er 
det vigtigt, at vi står sammen og 
husker på, at mange i vores sektor 
igen får en tur med usikkerhed for 
job og frygt for eksistens.  

Samtidig har vi jo også oplevet 
et ministerskifte på uddannelses- 
og forskningsområdet. Det bliver 
spændende at se, hvordan den 
nye minister vil tolke regeringens 
samlede ambitioner for området. 
Det er helt åbenlyst, at der er en 
arv at videreføre efter den tidli-
gere minister, som brugte meget 
energi på at skabe tætte relationer 
til områdets aktører. Jeg ønsker 
mig, dels at nogle af de udvik-
lingsinitiativer, som er søsat, sejles 
hjem, dels at den gode praksis 
med udbredt involvering af de 
såkaldte “hverdagens eksperter” 
vil fortsætte. Jeg slutter på en for-
håbningsfuld note, og på vegne af 
undervisere og tillidsfolk siger jeg: 
Velkommen om bord, Jesper! ■

Stormende kuling, søgang 
og en ny minister om bord
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“Lærerfaget kan ikke kon-
kurrere på løn, så attraktionen 
skal være en anden. Der skal fx 
være god kvalitet i praktikken, 
og der skal nogle stærke faglige 
drivere til, der kan tilføre ud-
dannelsen noget særligt”, siger 
Henrik Vinther Odgaard. 

Det er naivt at tro, at man 
opnår noget alene ved at flytte 

en uddannelse fra én by til en 
anden, så kommunen skal også 
lægge sig i selen, påpeger han.

“Rekruttering til uddannel-
serne kræver et virkeligt stærkt 
partnerskab mellem kommu-
nerne, ungdomsuddannelserne 
og professionshøjskolen. Og 
hvis de unge tilmed skal vælge 
at blive boende efter endt ud-
dannelse og søge job i de lokale 
skoler, kræver det, at de kan 

få øje på de gode langtidsper-
spektiver i lærerjobbet”, siger 
Henrik Vinther Odgaard.

Undgå stramme tøjler
Skaarup Seminarium lukkede 
med et brag af en fest, husker 
lektor Carsten Oxenvad.

“Vi ville hellere bruge penge 
på fejring end på psykolog-
hjælp. Vi ude på landet tænker 
tit lidt anderledes”, siger han.

Derfor har han også en appel 
til det store UCL:

“Undgå at holde Svendborg i 
alt for stramme tøjler. Undervi-
serne vil gerne bruge kræfter 
på undervisning frem for admi-
nistration. Hvis den nye filial 
får lov til at fungere mere på 
egne betingelser, så tror jeg på, 
at det kan blive en succes”. ■

FORTSÆTTELSE FRA SIDE 2

“Lærerfaget kan ikke konkurrere på løn, 
så attraktionen skal være en anden. Der 
skal fx være god kvalitet i praktikken”.

Henrik Vinther Odgaard, vicedirektør på Københavns Professionshøjskole

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