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JOURNALIST PÅ ET ÅR
BLIV FAGJOURNALIST OG FYLD POSEN MED
JOURNALISTISKE FÆRDIGHEDER
Trænger du til et skift i karrieren, eller drømmer du om at få
nye spændende opgaver i dit nuværende job? Som fagjournalist får du en unik mulighed for at kombinere din tidligere
uddannelse og erhvervserfaring med en grundlæggende
viden om journalistik og medier. Som færdiguddannet fagjournalist kan du blive medlem af Dansk Journalistforbund og
dermed få et pressekort.
Læs i enten København eller Aarhus
Du kan tage uddannelsen som en 1-årig fuldtidsuddannelse
eller en 2-årig deltidsuddannelse. Deltidsuddannelsen udbydes dog kun i København. For at blive optaget skal du have en
uddannelse på bachelorniveau – eller tilsvarende – og mindst
to års erhvervserfaring.
Ansøgningsfristen er 23. marts, og der er
studiestart i august.

Informationsmøde
Kom til informationsmøde og hør mere om uddannelsen, og
hvad du kan bruge den til. Mød undervisere, tidligere studerende og hør alt om studiestøtte, ansøgningsprocedure og
pris. Der er informationsmøde i Aarhus 7. februar og
København 8. februar. Begge dage kl. 16 - 17.30.
Tilmeld dig informationsmødet og læs mere på
dmjx.dk/fagjournalist
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Hovedbestyrelsen for
Dansk Magisterforening
Ingrid Stage, formand
Eva Jensen, DM Offentlig

Kend jeres besøgelsestid, chefer!

Peter Grods Hansen, DM
Offentlig
Nanna Bruun, DM Privat
Camilla Gregersen, DM Privat

Optimismen har svære kår i denne tid. Nedskæringer præger store DM-ansættelsesområder.
Aktuelt fyger det med varsler og fyringer på
statslige arbejdspladser, på professionshøjskoler,
i departementer og styrelser. Arbejdsmarkedet
virker helt fastlåst, og det er uendeligt svært for
vores unge kolleger, dimittenderne, at slå døren ind.
Regeringen har lovet en intelligent vækstdagsorden, der kan skabe ﬂere varige job. Vi
venter med stigende utålmodighed på, at initiativer bliver sat i værk, og kan godt undre os
over, at man har så travlt med at skære ned og
fyre erfarne og engagerede medarbejdere nu,
hvis målsætningen er bedre service, velfærd og
vækst på det ikke alt for
lange sigt. For det gælder overalt, at det er meget hurtigere at bryde
ned end at bygge op. Siger man farvel til en stor
gruppe kernemedarbejdere og dermed udtynder
fagligheden og den samlede videnspool, skal man
gøre sig klart, at det vil
tage år at genopbygge det
faglige miljø.
Regeringen burde derfor sende et klart signal
til de offentlige chefer
om at besinde sig og endevende hver en mulighed for at fastholde
medarbejdere og ikke
blot nidkært effektuere de besparelser, den forrige regering bebudede. Jeg har desværre ikke kunnet ﬁnde tegn
på, at regeringen reelt er sig omkostningerne
ved fyringerne bevidst. DM er aktiv lobbyist på
Christiansborg for at gøre opmærksom på vores
medlemmers centrale bidrag til en intelligent
vækstdagsorden, for at advare om de negative
konsekvenser for samfundet af nedskæringsdagsordenen og for at formidle konstruktive
forslag til løsninger. Ordførerne virker meget
lydhøre, og vi har da en forventning om, at det
vil sætte sig spor i kommende lovforslag.
Men her og nu er DM’s hovedprioritet at
gøre vores yderste for at hjælpe de af vores medlemmer, der står til at miste deres job. Vi vil
over for de offentlige chefer kræve, at medarbejderne bliver inddraget, at de bliver behand-

let ordentligt og får de bedst mulige aftaler, der
kan hjælpe dem videre i et nyt job. Desværre får
vi løbende meldinger fra vores medlemmer om
stor usikkerhed, utryghed og manglende orientering og inddragelse. Situationen er alvorlig,
også for de kolleger, der sidder tilbage på arbejdspladsen efter fyringsrunderne. Med de tidligere kollegers tomme pladser følger et hårdt
presset arbejdsmiljø og et enormt arbejdspres.
En vigtig opgave for cheferne er derfor at træffe
de nødvendige beslutninger og prioriteringer
i forhold til, hvilke konsekvenser det får på arbejdspladsen, at der nu er færre til at løfte opgaverne. Med til en ansvarlig fyringsrunde hører
altså en grundig ledelsesmæssig beregning over
de medførte konsekvenser for kvaliteten i det arbejde, der
udføres.
De administrative
besparelser i det offentlige er en politisk
beslutning. Men cheferne har indblikket i,
hvilke konsekvenser
besparelserne har for
det arbejde, der konkret udføres. Derfor
er det afgørende, at
cheferne nu tager ansvaret på deres skuldre og åbent melder ud
– over for politikere
og borgere – hvilken
betydning nedskæringerne får for den
service og opgaveløsning, de leverer. Det er alt
andet end rimeligt, at det er de hårdtarbejdende tilbageværende medarbejdere, der skal tage
skraldet, så at sige, når der er utilfredshed med
kvaliteten i det arbejde, de udfører. Vi opfordrer
på det kraftigste til, at cheferne tydeligt melder
ud, hvad der ikke længere er råd til. Og at færre
medarbejdere naturligvis ikke kan trække det
samme læs. På den måde sikrer vi forhåbentlig,
at færrest muligt helt mister arbejdsglæden eller
går ned med arbejdsrelateret stress.

“En vigtig opgave
for cheferne er
derfor at træffe de
nødvendige beslutninger og prioriteringer i forhold til,
hvilke konsekvenser
det får på arbejdspladsen, at der nu
er færre til at løfte
opgaverne”.

Frederik Dehlholm, DM Privat
Hans Beksgaard, DM Forskning
& Videregående Uddannelse
Anders Hamming, DM
Forskning & Videregående
Uddannelse
Henrik Prebensen, DM
Forskning & Videregående
Uddannelse
Leif Søndergaard, DM
Forskning & Videregående
Uddannelse
Erik Alstrup, DM Forskning &
Formidling
Tenna R. Kristensen, DM
Forskning & Formidling
Ole Kentmark, DM Honorar- og
timelønnede, deltidsansatte og
arbejdssøgende
Katrine Kier Nielsen, DM
Studerende
Kasper Ditlevsen, DM
Studerende
Charlotte Palludan,
Fagforeningslisten
Hanne Götzsche, DM Pensionist

Læs også artiklen
“DM: Nu gnaver de i selve
knoglen”på side 6-7.
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af Mogens Tanggaard, redaktør

Når maskinen
får overtaget
Under overskriften “Mere græsslåning – ﬂere fyringer” skrev
DM’s formand, Ingrid Stage, en leder i Magisterbladet for godt
et halvt år siden i anledning af den dengang netop vedtagne
Bolig Jobplan. Om ﬁnansieringen af denne plan skrev hun videre:
“Og hvor skal pengene så komme fra? Ikke overraskende er
det igen-igen den offentlige sektor, der skal stå for skud. Finansieringen skal bl.a. ske gennem en mere “fokuseret administration i staten”, der skal medføre “en reduktion af centraladministrationens omfattende udgifter til løn”.
Nu er tiden så kommet, hvor de offentligt ansatte skal betale
regningen for “fokusering” og “reduktion”. Det kan du læse om i
DM’s formands leder på side 3 og i artiklen “DM: “Nu gnaver de
i selve knoglen”” på side 6-7.
Her skal det i øvrigt ikke handle om politik, men om noget
rent sprogligt. Magisterbladet har stillet den øverst politisk ansvarlige for statens ansatte, nemlig ﬁnansminister Bjarne Corydon, tre spørgsmål i forbindelse med fyringerne – “3 skarpe til
ﬁnansminister Bjarne Corydon” på side 6-7.
Var det naivt at forvente en anden (mere menneskelig) sprogbrug fra denne regering end fra den forrige? Måske. Og ja, når
man læser ﬁnansministerens svar på spørgsmålene: “Det er vigtigt, at personaletilpasningerne sker så smidigt og smertefrit som
muligt”, skriver han. “Personaletilpasninger”! Det svarer vel til
at kalde en døv for hørelsesmæssigt udfordret.
Senere hedder det: “Den konkrete udmøntning af budgetreduktionerne i de forskellige ministerier sker på baggrund af ministeriernes egne handlingsplaner til prioriteringer og effektiviseringer”. Det betyder, at “budgetreduktionerne” er en følge af
“handlingsplanerne”. Det er vel det omvendte, der er tilfældet?
Det er rendyrket (sproglig) manipulation.
Senere hedder det om at “målrette de bevilgede midler”: “Det
indebærer en fokusering af ministeriernes nuværende opgaveporteføljer”. Vil det sige, at der aldrig tidligere har været det fokus?
Den franske ﬁlosof og matematiker Blaise Pascal (1623-1662)
siger et sted, at “mennesket er halv ånd og halv maskine”. Det er
godt nok maskinen (læs: system- og regnedrengene), der her har
fået overtaget.
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M A S S E F Y R I N G E R I S T A T E N af Pernille Siegumfeldt · psi@dm.dk

Foto: Colourbox

DM: “Nu gnaver de i selve
Massefyringer er i gang i ministerier og statslige styrelser. Op imod
75 DM-medlemmer forventes at blive ramt. DM’s beredskab står klar.
Konsekvenserne af, at BoligJobplanen –
rørte medlemmer, lover forhandlingsleder
vedtaget af den tidligere regering sammen
i DM Lotte Espenhain Møller.
med S og SF – nu skal ﬁnansieres, ekse“Tillidsrepræsentanterne og DM’s sekveres i disse uger i ministerier og statskretariat er parate til at yde al den støtte
lige styrelser landet over.
og rådgivning, som vores medlemmer har
Mens både HK’ere og akademikere i
brug for i en af de sværeste situationer,
administrative
man kan
stillinger bliver
komme
varslet eller venud for i sit
ter på, at turen
arbejdskommer til deliv. Når
res arbejdsplads,
DM-medgør de faglige
lemmers
foreninger løstillinger
bende boet op.
er på spil
Peter Grods Hansen, formand for DM Offentlig
DM’s konsui så store
lenter forvenfyringster, at op imod 75 magistre i adminirunder, så rykker vores kollektive fokus
strative stillinger bliver fyret. Det er
automatisk over til at hjælpe den enkelte”,
dermed langt den største fyringsrunde,
forklarer Lotte Espenhain Møller.
som har ramt magistre på det offentlige
Er der en DM-tillidsrepræsentant tilområde i mange år.
knyttet arbejdspladsen, er det der, at både
Beredskabet står klar til at hjælpe bevarslede eller bare bekymrede magistre

“A
Arbbejjdsmarkked
dett er
bundfrossent, og det er et
barskt tidspunkt at skulle
ud og være jobsøgende på”.

skal henvende sig. Telefonvagten sidder
også klar i DM.
“Vi er vant til at tale med mennesker
i krise. Medarbejdere, der lige er blevet
varslet fyret, er sjældent afklarede og rolige, og man skal bare slippe sin vrede, sit
raseri eller sin håbløshed løs på os. Det
er meget vigtigt, at man har nogen at tale
med i situationen. Det er også vigtigt at
overveje sin egen sårbarhed, før man lader
sine følelser gå ud over fx arbejdsgiveren”,
pointerer Lotte Espenhain Møller.

Konsekvenserne skal klargøres
Den voldsomme fyringsrunde i statens
administration stiller store krav til ledelsen, både i forhold til den proces,
der venter de afskedigede, men også i
forhold til de medarbejdere, der bliver tilbage. Peter Grods Hansen, der er
næstformand i DM og formand for de
offentligt administrative DM-medlemmer, opfordrer på det kraftigste til, at
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3 GODE RÅD, HVIS DU BLIVER
VARSLET FYRET
Kontakt din tillidsrepræsentant!
Hvis der ikke er en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, så
kontakt DM!
DM er eksperter på såvel de
juridiske og karrieremæssige
aspekter af netop DIN sag.
Gå ikke alene med det!
Tal med andre opsagte, tal med
din tillidsrepræsentant, tal med

Føl det, du føler!
Vær ked af det, lettet, vred,
håbløs. Acceptér, at du skal igennem en voldsom umiddelbar
reaktion, før du overhovedet
skal tænke på at komme videre.

knoglen”

3

Foto: Scanpix

familie eller gode venner.

skarpe
til ﬁnansminister
Bjarne Corydon

Magisterbladet (MB): Bjarne Corydon, hvordan skal ministerierne og styrelserne
tackle de store fyringsrunder både i forhold til de medarbejdere, der er blevet eller bliver
varslet i disse uger, og i forhold til dem, der bliver tilbage?
Bjarne Corydon (BC): “Det er vigtigt, at personaletilpasninger sker så smidigt og
smertefrit som muligt, men for de berørte er det naturligvis aldrig en god situation at
være i. Regeringen lægger vægt på en høj grad af ordentlighed i de processer, der knytter sig til personaletilpasninger. Der er nogle regler og procedurer, der skal følges, i sådan en proces. Vi anbefaler, at processen bliver så gennemskuelig som muligt, så medarbejderne ved, hvad der foregår. Jeg har tillid til, at de lokale ledelser i samarbejde med
SU-udvalgene håndterer det på en ordentlig måde”.

1

cheferne nu tydeligt melder ud, hvad der
ikke længere er råd til.
“I forvejen er der skåret ind til benet i
den statslige administration. Med yderligere fyringer gnaver de i selve knoglen.
Nu skal der prioriteres benhårdt og justeres i arbejdspladsens servicemål. De mange tomme pladser, som efterlades i administrationen, vil påvirke arbejdsmiljøet og
arbejdsglæden. Og det må aldrig være de
tilbageværende medarbejdere, der sidder
med prioriteringsaben og skal foretage de
politiske prioriteringer, når serviceniveauet daler”, siger Peter Grods Hansen.
Han understreger, at DM tager situationen meget alvorligt.
“Arbejdsmarkedet er bundfrossent, og
det er et barskt tidspunkt at skulle ud at
være jobsøgende på. DM vil gøre sit yderste for at hjælpe vores medlemmer videre,
og man skal ikke tøve med at henvende
sig, hvis man har brug for rådgivning”, siger Peter Grods Hansen.

MB: Hvad bliver konsekvenserne af de store besparelser?
BC: “Den konkrete udmøntning af budgetreduktionerne i de forskellige ministerier sker på baggrund af ministeriernes egne handlingsplaner til prioriteringer og effektiviseringer, som regeringen så behandler. De enkelte ministerier har ansvaret for at
implementere og udmelde handlingsplanerne, også eventuelle karriere- og kompetenceaktiviteter. Budgetforbedringerne kan fx ske ved sammenlægning af styrelser eller
oprettelse af fælles koncerncentre, der løser tværgående opgaver. Sådan gør man fx i Finansministeriets koncern”.

2

MB: Vil man læsse ﬂere opgaver over på den i forvejen pressede embedsbefolkning, eller
vil der være ydelser, man ikke længere leverer, eller opgaver, man ikke længere løser?
BC: “Idéen med effektiv administration i staten er at målrette bevilgede midler mod
kerneopgaver. Det indebærer en fokusering af ministeriernes nuværende opgaveportefølje, hvor ikke-prioriterede opgaveområder bortfalder, og øvrige områder effektiviseres, hvis muligt. Målet er en mere effektiv opgavevaretagelse i centraladministrationen,
samt at ministeriernes indsatser understøtter regeringens overordnede politik”.

3

Læs også lederen
“Kend jeres besøgelsestid, chefer!” på side 3.
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U N I V E R S I T E T E R af Pernille Siegumfeldt · psi@dm.dk · foto: Colourbox

Tenure-track i spil
på Københavns Universitet
Elendige karriereveje for forskere og en mere og mere massiv mur mellem
undervisning og forskning står i vejen for sammenhængskraft på universiteterne. Derfor skal bl.a. brugen af tenure-track-ordningen genovervejes, lovede
KU’s rektor på universitetskonference. DM vil holde ham fast på løftet.

Selv om universiteterne siden 2007 har
kunnet tilbyde unge forskere varig ansættelse som adjunkt, har de ikke benyttet
muligheden. Ordningen, der ikke omfatter professorater, har givet unge forskere
mulighed for at blive lektor efter bedømmelse.
Som tidligere beskrevet i Magisterbladet er adjunkter på fx Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet en uddøende race.
Såvel DM’s formand, Ingrid Stage, som
formanden for DM’s 3.800 universitetsansatte, Leif Søndergaard, har igen og igen
efterspurgt bedre karriereveje på universiteterne for de unge forskere samt peget på
de mange problemer, det giver, at forskning og undervisning bliver mere og mere
afkoblet fra hinanden.
Måske bliver der omsider lyttet lidt til
det i universiteternes ledelse. I hvert fald
erkendte rektorkollegiets formand, Jens
Oddershede, ved AC’s universitetskonference midt i januar, at det intense fokus
på eksternt ﬁnansierede forskerstillinger
uden undervisningspligt fjerner for meget
opmærksomhed fra en anden af universitetets kerneopgaver, undervisningen.
Trykket Ralf på maven
Ved samme lejlighed luftede Københavns
Universitets rektor, Ralf Hemmingsen,
det synspunkt, at brugen af tenure-trackstillinger nok skulle overvejes lidt nærmere på hans universitet. Tenure-track-ordningen giver mulighed for fastansættelse,
der løber helt fra adjunktur til professorat.
DM vil gøre sit for at holde KU-rektoren fast på, at man i så fald også sikrer
unge danske forskere varige stillinger og

ikke alene bruger ordningen på at tilgodese internationale stjerner.
“Det er naturligvis glædeligt og nødvendigt med en ændret holdning til varige
stillinger for unge forskere, der også indbefatter undervisningspligt. Det vil være
en gevinst på rigtig mange områder, dels
for studiemiljøet, fordi der ikke skiftes ud
blandt underviserne hvert halve år, dels
for de fremmeste forskere, der samtidig
er med til at udvikle undervisningen, og
sidst, men ikke mindst for forskerne selv,
som får en større sikkerhed i ansættelsen”,
forklarer Ingrid Stage.
“Danmark har elendigt klima, kvaliteten af vores mad kan diskuteres, og det
kan heller ikke betale sig at lære vores
sprog. Universitetslønningerne kan heller
ikke konkurrere med udlandet overhovedet. Derfor er fastansættelser og ordentlige arbejdsforhold det eneste, vi kan bruge,
for at fastholde unge, dygtige forskere”,
supplerer Leif Søndergaard.
Han kan godt være bekymret for, at
Ralf Hemmingsens pludselige tilnærmelser til tenure-track-ordningen mest var til
ære for en festsal fuld af universitetspinger. Søndergaard har nemlig selv forgæves
kæmpet for, at muligheden blev udnyttet
langt bedre siden indførelsen af den nye
stillingsstruktur i 2007.
“Måske har nogen trykket KU’s rektor
på maven. Det har nemlig hidtil ikke virket, som om universiteterne for alvor har
forstået den meget stærke internationale
konkurrencesituation, de beﬁnder sig i,
både når det gælder om at tiltrække dygtige unge og at fastholde vores bedste forskere og undervisere”, pointerer Leif Søndergaard.

TENURE-TRACK-STILLINGER
 Tenure-track-stillinger er faste karrierestillinger, der løber fra adjunktur
til professorat.
 Tenure-track gør det muligt at tilbyde
en forsker fastansættelse meget tidligt i karrieren.
 De bedste amerikanske universiteter
benytter ordningen.
 (To tenure = at fastansætte).
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MØDER SPILD AF TID OG PENGE
En undersøgelse foretaget af Projekt Arbejdsglæde viser, at danske virksomheder spilder
milliarder af kroner på møder. Man har spurgt 500 danskere om deres udbytte af møder.
13 % siger, at de ikke gør nogen forskel, 20 %, at møderne er spild af tid, 20 %, at de ikke lærer noget nyt på møderne, og 23 % siger, at der ikke kommer handling efter møderne.
På www.megetbedremoeder.dk kan man beregne, hvad møder koster i kroner og øre.
Det er ikke småpenge!

lunde fornuftigt

MP PENSION
BILLIGST
En analyse foretaget af BEDSTpension
for Økonomisk Ugebrev i Berlingske viser, at MP Pension bruger færrest penge
– eksklusive risikotillæg – af alle selskaber til at forvalte medlemmernes pensionsopsparinger målt både i ÅOK og ÅOP
(årlige omkostninger i henholdsvis kroner og procent). MP Pension ligger på
5.908 kr. om året, hvor fx lægernes pensionskasse ligger på 10.790 kr. om året. Beregningerne er et led i en større åbenhed
om pensionsbranchens forhold.

“Det er absolut ikke ligegyldigt,
hvilken faggruppe man tilhører,
hvis man gerne vil have en god
pensionsordning. Jeg synes, det
er kritisk, at omkostningerne
kan være så forskellige – ikke
mindst når pensionskassens
medlemmer er stavnsbundne
og ikke kan ﬂytte til en billigere
og bedre pensionskasse”.
Gerd Abildtrup, BEDSTpension, i Berlingske

NY UDDANNELSE
Forskerfusk I MAD FRA HAVET
2011 var et vældigt godt år – hvis man altså interesserer sig for fusk i forskningen, skriver
Videnskab.dk. Web of Science, en stor global
artikeldatabase, kunne notere mere end 400 tilbagetrækninger i 2011. Dertil kommer artikler,
som ikke trækkes tilbage af forskellige årsager.
Nr. 1 i forskerfusk er Diederik Stapel fra Tilburguniversitetet i Holland. Ifølge The Scientist kan
op mod 100 artikler være det pure opspind, produceret på Stapels skrivebord.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) tilbyder nu sammen med ﬁre andre nordiske universiteter en ny kandidatuddannelse, AQFood, i produktion og forarbejdning af ﬁsk, skaldyr og andre fødevarer fra hav og
ferskvand.
AQFood lægger op til et stærkt samarbejde med industrien gennem
hele uddannelsen. Det skal sikre de studerende en praktisk tilgang til
området ud over den videnskabelige viden.
Læs om uddannelsen på www.aqfood.org
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N A T U R O G M I L J Ø af Thomas Bøttcher · tb@dm.dk · foto: Henrik Petit

“Det største og væsentligste problem i forhold til natur og biodiversitet er tilgroning. Men der er ikke økonomi i at lade kreaturer græsse på de mere eller mindre
utilgængelige arealer. Så det er en stor og dyr indsats, men det kan lade sig gøre,
og der er et arbejde i gang for at lade dele af EU’s landbrugsstøtte blive brugt på
nogle af de her projekter”, sagde tidligere landbrugsminister Henrik Høegh (V).

“Landbruget er villigt til at kigge på naturpleje, men det er vigtigt, at vi får sammenskruet ordninger, som gør, at det kan
betale sig”, lød meldingen fra Landbrug &
Fødevarers Kitt Bell Andersen.

Naturen skal have
Landbruget forurener og sviner fortsat.
Samtidig vil fødevarebehovet på verdensplan vokse med 70 pct.
inden 2050. Men måske er der håb forude,
viste fælles konference på Christiansborg
mellem DM og JA, hvor
eksperter og politikere
diskuterede udfordringer og løsninger.

Vil man forstå landbrugets indﬂydelse på den danske natur, kan man tage en
tur til Møn. Her ﬁnder man bevarede
og vedligeholdte overdrev, et tusinde år
gammelt landbrugsfænomen, hvor de ringeste landbrugsjorde blev udlagt til græsning. Her ﬁndes timianplanten, der trives
i de næringsfattige overdrev, og derfor
også dagsommerfuglen sortplettet blåfugl, som de første tre uger af sit liv bruger timianen som værtsplante, hvorefter
den lader sig dumpe ned på jorden og begynder at imitere den røde stikmyres laver. Myrerne tror, den er en af deres, og
slæber den hjem i myretuen, hvor den de
næste 10 måneder fortærer mere en 1.000
myrelarver.
Det intensive landbrugs opdyrkning
af tørre og næringsfattige overdrev har
imidlertid fjernet de ﬂeste levesteder for
den sortplettede blåfugl, og i dag kendes
den kun på Møn.
Rasmus Ejrnæs, seniorforsker og biolog ved Aarhus Universitet, brugte ek-

semplet på DM og JA’s fælles konference om landbrug, natur og miljø på
Christiansborg.
Eksemplet illustrerer selvfølgelig, at
det intensive landbrug er en alvorlig
trussel mod biodiversiteten, der fortsat er i tilbagegang. Men det viser også,
fortalte Rasmus Ejrnæs, at landbruget
sådan set altid har forstyrret naturen.
Forskellen er blot, at mens de gamle
driftsformer – som ekstensiv græsning
af overdrev – egner sig glimrende til naturpleje, har det intensive landbrug den
stik modsatte effekt.
Rasmus Ejrnæs’ konklusion er simpel:
Giv plads til naturen på bekostning af det
nuværende landbrug.

Miljøargumentet
Faktisk kan en lige så enkel konklusion
drages, når det gælder Danmarks forpligtelser over for naturen, lød det fra Erik
Steen Kristensen, institutleder ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universi-
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“I dag er re
ealiteten,, at ma
ang
ge bank
ker me
ere
e eller miind
dre
e
frivilligt holder liv i landbrug , der ikke er økonomisk rentable, fordi bankerne ikke vil erkende, at pengene er tabt”.
Per Clausen, MF for Enhedslisten

“Når regeringens landbrugskommission får gang i sit arbejde, er
det vigtigt at sikre, at der også er
fokus på natur”, lød det fra Per
Clausen (Enhedslisten).

mere plads
tet. Habitatdirektivet pålægger Danmark
at sikre bevarelsen af ca. 60 truede naturtyper og mere end 100 dyrearter. Vand-,
klima- og pesticiddirektivet indeholder
tilsvarende ambitiøse mål. Der er imidlertid også en udfordrende mellemregning,
forklarede Erik Steen Kristensen. Han
mindede konferencedeltagerne om, at
mens der bliver mindre og mindre af den
gode landbrugsjord, vurderes det globale
behov for fødevarer at vokse med 70 pct.
frem mod 2050. Dertil kommer et stærkt
øget behov for biobrændsel.
Jordbrugsforskningen har længe udpeget alternative afgrøder som løsningen på
udfordringen. Det skal ikke mindst ses i
lyset af, at landbruget med de nuværende
afgrøder er plaget af dårlig økonomi, øgede omkostninger og lav vækst i produktiviteten. Den mest udbredte afgrøde i dag
er vinterhvede, og en stor del af produktionen går til foder, mens potentialet i fx
majs, vinterrug og elefantgræs langt overstiger udbyttet af hvede. Flerårige afgrø-

der som elefantgræs eller energipil – der
kan bruges som både brændsel og foder –
har tilmed den fordel, at de holder bedre
på næringsstofferne, ligesom de er mere
robuste og derfor kræver mindre mængder pesticider.

Politiske udfordringer
Når produktionen af ﬂerårige afgrøder
ikke hænger økonomisk sammen i dag,
skyldes det blandt andet den ringe efterspørgsel og EU’s landbrugsstøtte. Men
en omlægning til en mere miljørigtig
landbrugsproduktion i Europa indeholder også andre problemstillinger, lød det
fra økonom og seniorrådgiver ved Fødevareøkonomisk Institut ved Københavns
Universitet Henning Otte Hansen. For er
risikoen ikke bare, at vi begynder at importere billige og miljømæssigt dårligere
produkter, eller at danske landmænd begynder at udlicitere produktionen til mindre restriktive lande? Henning Otte Hansen argumenterede ganske enkelt for, at

“Dett er en riigttig
god idé at tage
arealer ud til
natur, men der
skal ikke være
carte blanche
til, at man kan
gø
øre hvad
d som
helst på
å de øvrige arealer”.
Knud
Knu
d N. F
Flen
lenste
sted
d,
Dansk Ornitologisk Forening
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N A T U R O G M I L J Ø fortsat

KONFERENCEN

DM og JA afholdt den 12. januar
i fællesskab en faglig konference på Christiansborg om
miljø, klima og natur. Formålet
med konferencen var at få
jordbrugsakademikernes og
magistrenes viden, faglighed
og idéer i spil.
Konferencen var opdelt i to
dele. Første del omhandlede
udfordringerne for landbruget,
den anden del klimaudfordringerne.

miljøet har en alvorlig konkurrent, nemlig
forbrugeren, der efterspørger de billigste
produkter.
Det lå i Henning Otte Hansens kritiske
og provokerende spørgsmål, at de ikke var
så enkle at svare på, og konferencen gav
heller ikke nogen entydige svar. De ﬂeste var dog enige i, at noget skal ske. Som
tidligere fødevareminister Henrik Høegh
(V) sagde:
“Der er et ressourceproblem i den
fremtidige fødeproduktion. Vi skal i langt
højere grad ﬁnde ud af, hvordan vi kan
få det økologiske kredsløb til at fungere.
Men ingen skal tro, at det er lette politiske
valg”, lød det fra Henrik Høegh, der “på
den lange bane” tilsluttede sig Erik Steen
Kristensens alternative afgrøder som en
del af løsningen.
Også Kitt Bell Andersen, chefkonsulent
i Landbrug & Fødevarer, erklærede sig
enig i behovet for en reform af landbruget. Hun holdt dog også fast i landbrugets
særlige interesser.
“Vi arbejder for vækst i balance, og den
ene side af det er konkurrencedygtighed.
Vi skal selvfølgelig kunne producere på
gode vilkår, og noget af det, vi skal se på,
er de støtteordninger, der ﬁndes i EU’s
landdistriktsprogrammer. Den anden side
er balancen mellem natur og miljø, og her

skal der være en målrettet indsats for at
omlægge arealer til naturformål. Og så
skal vi også producere biomasse til vedvarende energi”.

Ingen svar på afgørende spørgsmål
Det var ikke kun Kitt Bell Andersen, der
holdt sig til antydningens kunst. Hvornår og hvordan landbruget omstilles til de
miljørigtige og mere effektive alternative
afgrøder, forblev ubesvarede spørgsmål
under konferencen. Måske fordi den danske landbrugspolitik i høj grad fastlægges
uden for landets grænser.
Så var det noget lettere at blive enige
om, at der skal udlægges landbrugsarealer
til naturformål, et emne, der igen og igen
kom under debat. Henrik Høegh pointerede, at EU arbejder for at give ﬂere landbrugsstøttekroner til formålet, midler,
som Danmark under de nuværende ordninger kun udnytter i ret begrænset omfang. At han selv erklærede sig som en stor
tilhænger af at tage arealer ud af drift, var
ifølge Henrik Høegh for at undgå, at man
“handicapper alle arealer i dette land”.
Det ﬁk biolog og medarbejder i Dansk
Ornitologisk Forening Knud N. Flensted
op af stolen.
“Det er en rigtig god idé at tage arealer
ud til natur, men der skal ikke være carte

blanche til, at man kan gøre hvad som
helst på de øvrige arealer”.
Knud N. Flensted foreslog desuden, at
man belønner naturvenlige landmænd.
“Der skal kort sagt være ﬂere gulerødder til landbruget, eksempelvis ved at de
landbrug, der har natur på arealerne, kan
begunstiges med lavere ejendomsskat”.
Også Enhedslistens Per Clausen bakkede op om arealudtagningen, om end
han forudså en mindre venligt stemt løsning.
“I dag er realiteten, at mange banker
mere eller mindre frivilligt holder liv i
landbrug, der ikke er økonomisk rentable,
fordi bankerne ikke vil erkende, at pengene er tabt. Men den erkendelse kommer
de nok til at gøre en dag. Og så sidder vi i
den situation, at den danske stat har ganske store muligheder for at agere offensivt”, lød det fra Per Clausen.
Den danske regering ventes snart at
nedsætte en uafhængig natur- og landbrugskommission, som blev bebudet med
regeringsgrundlaget. Ifølge regeringsgrundlaget skal kommissionen udarbejde
forslag “til løsning af landbrugets strukturelle og økonomiske og miljømæssige
udfordringer, herunder hvordan erhvervet
kan bidrage i klimaindsatsen og til miljøog naturindsatsen”.

“Der er ett ressourcep
prob
blem i den fremttidige
fødeproduktion. Vi skal i langt højere grad ﬁnde ud af,
hvordan vi kan få det økologiske kredsløb til at fungere.
Men ingen skal tro, at det er lette politiske valg”.
Henrik Høegh, MF for Venstre, tidligere fødevareminister
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Selvom man
ikke er så
gammel, kan
man godt
gøre en stor
forskel
Danmarks højeste rente fylder to år!

Som medlem af DM, kan du stadig få en lønkonto med Danmarks
højeste rente. Vælg en bundsolid bank, som holder hvad den lover, og
som har fokus på dig og de ting, som du synes er vigtige.
Få en lønkonto med 5% i rente. Det er Danmarks suverænt højeste
Med LSBprivat®Løn får du hele 5% på de første 50.000 kr. på din
lønkonto og 0,25% på resten. Det betyder, at du får mere ud af dine
penge hver eneste dag. Også når du ikke bruger dem.

SÅDAN FÅR DU 5%
PÅ DIN LØNKONTO
Ring: Ring til os på 3378 1952
Online: Gå på dmbank.dk og vælg ’book
møde’. Så kontakter vi dig, så
du kan få mere at vide om, hvad
det betyder at få Danmarks
højeste rente på din lønkonto.

For at få den høje rente skal du være medlem af DM, og du skal samle

Se mere om, hvordan du får 5% på din

hele din privatøkonomi hos Lån & Spar. Undtaget er dit realkreditlån, som
GXLNNHEHKYHUDWp\WWHIUGXOJJHUO¶QHWRP/6%SULYDW®Løn får du

lønkonto og alle de andre fordele på
dmbank.dk

på baggrund af en almindelig kreditvurdering. Rentesatserne er variable
og gældende pr. 14. november 2011.

Hvis du allerede er kunde hos Lån & Spar
så kontakt din rådgiver og hør, om du
også kan få 5% i rente på din lønkonto.
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N A T U R B E S K Y T T E L S E af Thomas Bøttcher · tb@dm.dk · foto: Jesper Voldgaard

Naturprojekt i Vejen
giver hovedbrud
Vejen Kommune skal genetablere en stor nedbrudt højmose. Udfordringerne for
kommunens biologer er store. 100 lodsejere skal frivilligt støtte op om projektet.
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“Jeg har det sådan med mosen, at det nok skal blive til noget på sigt, men det bliver en lang proces, hvis vi skal nå målene ad
frivillighedens vej”, siger biolog Inge Lise Møller Jensen, Vejen Kommune. Vejen Mose er et af 246 danske naturområder, der
sammen med tilsvarende områder i resten af EU udgør et gigantisk naturbeskyttelsesprojekt, Natura 2000.

I Vejen Kommune er højmoseprojektet
et af ﬁre naturprojekter, som biolog Inge
Lise Møller Jensen sammen med to kolleger skal udarbejde detaljerede handleplaner for i de kommende måneder. Herefter
kommer det egentlige arbejde med at realisere planerne.
“Det er jo nærmest ønsketænkning.
Vi har nogle naturarealer, som skal
bringes i gunstig bevaringsstatus. Og på
sin vis er det
ﬁnt, at det bliver krævet af
os. Så kan politikerne jo se, at
der skal være en
indsats på naturområdet. Naturen har
været så meget i tilbagegang, og nu skal
vi så endelig den rigtige vej”.

jagtinteresser. Jægerne er rigtig glade for
mosen, fordi den er tilgroet, og dyrene
har noget at gemme sig i. Vi forestiller os
ikke ligefrem, at folk stiller sig op og klapper i hænderne”.

Frivillighed bliver udfordret
Rent teknisk er der ikke noget problem i
projektet. Groft sagt vil en lukning af mosekanalen resultere
i en våd mose, hvor
træer og buske dør.
I løbet af 10-20 år
vil højmosen så begynde at etablere sig
igen. Ifølge planen.
Men bare én stridbar
lodsejer kan i princippet stille sig på tværs af hele projektet.
“Hvis han ligger lige midt i Estrup
Mose (en del af Vejen Mose, red.) og ikke
vil være med, så får vi da et problem”.
Men selvom Inge Lise Møller Jensen er
usikker på, at moseprojektet kan realiseres
på de nuværende præmisser, er hun alligevel fortrøstningsfuld.
“Jeg har det sådan med mosen, at det
nok skal blive til noget på sigt, men det
bliver en lang proces, hvis vi skal nå målene ad frivillighedens vej.
Finansieringen af projektet gør det ikke
ligefrem nemmere. Godt nok er NaturErhvervsstyrelsen på vej med tilskudsordninger til etablering af naturlige
vandstandsforhold og kompensation til
lodsejere, men netop højmoseprojekter er
undtaget. I stedet for skal Naturforvaltningen i Vejen søge EU’s LIFE+-ordning.
“Det er meget omstændeligt at søge de
midler. Først og fremmest kan man kun
få midler én gang, og derfor er vi nødt til
at lave et samlet projekt for hele mosen.
At ansøge om et EU-LIFE+- projekt er så
omfangsrigt, at vi ikke kan løfte opgaven
med vores nuværende ressourcer. Vi skal
jo også løse vores andre opgaver ved siden
af. Problemet er dernæst, at vi kun får 50
pct. til etableringen, som ordningen er
nu, hvorimod ordningen til etablering af
naturlige vandstandsforhold ville have givet os 100 pct. i tilskud. Og lige nu ved vi
ikke, hvor meget projektet kommer til at
koste i alt”.

“Naturen har været så
meget i tilbagegang,
og nu skal vi så endelig den rigtige vej”.

Vejen Mose i Sydjylland er et 461 ha
stort mosekompleks, der takket være tidligere tiders tørvegravning og omfattende
dræning i dag er præget af store tilgroede
og nedbrudte højmosestrøg.
Mosen er et af 246 danske naturområder, der sammen med tilsvarende områder
i resten af EU udgør et gigantisk naturbeskyttelsesprojekt, Natura 2000, der har sit
udspring i EU’s habitatdirektiv fra 1992.
For biologerne i de danske kommuner
er projektet ensbetydende med masser af
arbejde og formentligt også hovedbrud
de kommende måneder og år. Det skyldes
ikke kun projektets størrelse, men i særdeleshed også de vanskelige vilkår, planerne
skal realiseres efter.

Vandstanden skal hæves
Når det kun “på sin vis” er godt, at kommunen er forpligtet til at gennemføre det
store naturgenopretningsprojekt, skyldes
det præmisserne for gennemførelsen. Eller det, som Kommunernes Landsforening
i et stærkt kritisk, men mediemæssigt
overset høringssvar har kaldt manglende
“overensstemmelse mellem mål, virkemidler og ﬁnansiering”.
For mens Vejen Kommune lovgivningsmæssigt er forpligtet til at gennemføre indsatsen, er det ganske frivilligt, om
jordejerne på de berørte jorde vil være
med.
Intet sted illustreres problemstillingen
bedre end Vejen Mose. Mosen er privatejet og fra tørvegravningens tid opdelt i
utallige parceller, hvor gårdejere og husmænd havde hver deres lod til tørvegravning.
Projektet kræver således accept fra mere
end 100 lodsejere, der skal medvirke til at
genskabe i første omgang 40-60 ha og på
længere sigt 180-220 ha højmose.
“Vi ved ikke rigtig, hvordan vi skal få
det gennemført, for vi skal have rigtig
mange mennesker med på at hæve vandstanden i hele mosen. Inde i mosen ligger der nogle marker med landbrugsarealer, ligesom der også er kronvildt og store
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B A R S E L S R E G L E R af Martin Ejlertsen · me@dm.dk

Tys-tys om øremærket
barsel til mænd
Regeringen ønsker tre måneders øremærket barsel til mænd, men den vil ikke
love, at det sker. Også blandt landets arbejdsgiverforeninger vil man ikke udtale
sig om emnet før efter trepartsforhandlingerne.

“Det afgøres ved de kommende trepartsforhandlinger”. Udtalelsen er efterhånden
blevet til et mantra fra landets beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S), når der
stilles spørgsmål om nye politiske tiltag på
beskæftigelsesområdet. Det gælder også
spørgsmålet om øremærket barsel til mænd.
Regeringen har i årevis ellers kritiseret den daværende VK-regering for ikke
at ville øremærke mere barsel til mænd for
at udligne lønforskellene mellem mænd
og kvinder. Men hvorvidt regeringsskiftet
vil betyde, at mænd får mere øremærket
barsel, vil Mette Frederiksen ikke love noget om. Det kom frem på et åbent samråd
i Folketingets Beskæftigelsesudvalg med
ministeren i midten af januar.
Hos oppositionen mener man stadig, at
øremærket barsel til mænd er et indgreb
i familiernes selvbestemmelse, som man
skal holde sig fra. Øremærkes der tre måneders barsel til mænd, risikerer de måneder helt at bortfalde, fordi mange familier
ikke har råd til, at faderen holder barselsorlov, hvis han ikke via sin overenskomst
er sikret fuld løn under barslen.
“Det er mærkeligt, at man vil beslutte,
at mænd skal have tre måneders barsel, vel

Hos Dansk Arbejdsgiverforening vil
vidende at det for nogen ikke vil være muman ikke udtale sig om spørgsmålet om
ligt. Og Danmark er jo ikke kendt for at
øremærket barsel til mænd, da det er en
lovgive om, at der skal være fuld løn undel af de nuværende overenskomstforder barsel, så hvad vil ministeren gøre ved
handlinger på det private område.
dette?”, spurgte ligestillingsordfører for
I DI lyder meldingen, at man synes,
Dansk Folkeparti Pia Adelsteen.
det er ﬁnt, at mænd går på barsel, og det
Mette Frederiksen afviste dog kritikken med, at Folketinget længe har lovgivet har de også mulighed for i dag. Om det er
mænd eller kvinder, der holder barsel, har
om, hvordan familiernes barsel skal indDI ikke en politik omkring. Det er “famirettes.
liepolitik og ikke erhvervspolitik, og vi vil
“Folketinget blander sig allerede i dag i
familiernes barsel ved at have lovgivet om, ikke udtale os yderligere om området før
trepartsforhandlingerne”, lyder det.
hvor meget barsel der er sat af til mor og
Hos Dansk Erfar. Der har tidligehverv mener man
re været ﬁre ugers
ligeledes, at det enbarsel til faren,
kelte forældrepar
men det reducereer bedst til selv at
de VK-regeringen
vurdere, hvad der
med støtte fra DF
er bedst for famitil to uger. Der er
lien, alt efter hvor
ikke taget stilling
forældrene er økotil dette i den konnomisk og karrikrete udformning
eremæssigt.
af regeringsgrund“At øremærke et
laget, så det kan jeg
antal ugers barsel
ikke redegøre for
til far og mor vil
nu”, sagde Mette
indimellem betyFrederiksen.
de, at denne barsel
I regeringsCha
arlotte Vester, Dan
nsk Erhverv
ikke bliver holdt,
grundlaget fra okfordi det ikke pastober, “Et Danser ind i familiens situation. Så kan famark, der står sammen”, er regeringen
milien få problemer med at få pasning og
ellers klar i mæglet:
bliver dermed stillet i en meget presset
“Regeringen vil øremærke op til tre
situation”, siger ansættelsesretschef Charmåneder af den betalte barselsperiode til
lotte Vester, Dansk Erhverv, til Magistermanden”.
bladet.
Tilbageholdende
I dag har mænd to ugers øremærket orBlandt arbejdsgiverforeningerne er man
lov i forbindelse med fødslen, mens kvinligesom regeringen meget tilbageholder har 18 ugers barsel. De resterende 32
dende med at ville udtale sig om en udugers barsel er til deling. I gennemsnit
videt øremærket barsel til mænd. Det
tager danske mænd dog blot 6 procent
viser en rundspørge, som Magisterbladet af den samlede barsel på 52 uger. Det er
har foretaget.
bundrekord i Norden.

“A
At øremæ
ærke et antaa l ugers barsel til
faar og morr vil indimellem beetyde, at
denne barsel ikke
blliver hold
dt, fordi deet
ikkke passeer ind i familiens sittuation”.
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d e t n at u r - o g b i o v i d e n s k a b e l i g e f a k u lt e t
kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t

SNART FÆRDIG
SOM BACHELOR?
Hvis du snart afslutter din bachelor, overvejer
du måske, hvordan du kan målrette kandidatdelen af din uddannelse, så du bliver særligt
eftertragtet den dag, du er færdiguddannet.
Du kan blive mere afklaret, når Det
Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved
Københavns Universitet holder
ÅBENT HUS
10. februar på Frederiksberg Campus og
9. marts på Nørre Campus
om Animal Science, Nanoscience
og fakultetets 33 andre naturvidenskabelige og biovidenskabelige
kandidatuddannelser.
Til åbent hus har du mulighed for at
møde studieledere og studerende til en snak
om uddannelser, jobmuligheder og studieliv.
Læs mere på SCIENCE.ku.dk/kandidatvalg
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NYE BØGER

P O L I T I K

Partier i nye tider
Den politiske dagsorden i Danmark

“Regeringsskiftet i
2001 betød en væsentligt anderledes politisk situation på miljøområdet, idet den
borgerlige regering
ikke var afhængig af
Det Radikale Venstre”.
I T

Danmark 900-1300
Kongemagt og samfund

Når internettet har magten
– om forsvundne og ﬁndbare
offentlige hjemmesider

100 Danish Poems
From the Medieval Period to
the Present Day
Thomas Bredsdorff og AnneMarie Mai (red.)
Museum Tusculanums Forlag,
2011, 368 sider, 250 kr.
The present anthology provides a representative selection
of one hundred Danish poems
by sixty-ﬁve poets. Arranged
in chronological order, and
covering the period from the
medieval balladeers to presentday poets, the poems harvested for this collection provide
a concise overview of Danish
poetry. The edition is bilingual,
allowing the Danish and English texts to be read side by side.

Lasse Lundberg Andreasen og
Thomas Høgenhaven
Djøf Forlag, 2011, 312 sider,
475 kr.
I Danmark kan mange mellemværender med de offentlige
myndigheder klares via digitale offentlige servicer på internettet. Der er imidlertid for
lidt fokus på at gøre disse offentlige digitale informationer
og servicer ﬁndbare. Denne
bog viser, hvordan søgemaskiner og andre navigationskanaler fungerer, og giver dermed
et grundlag for, at offentlige
organisationer kan skabe mere
synlighed om deres informationer, ydelser og servicer.
A R K Æ O L O G I

Østergård
– vikingetid og middelalder
Anne Birgitte Sørensen
Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev, 2011, 644 sider,
450 kr.
I bogen fremlægges de spændende og epokegørende resultater af udgravningen af en hel
middelalderlandsby ved Østergård, forgængeren for Hyrup i
Bevtoft Sogn. Den opstod som
en enkelt stor gård i vikingetidens slutning og udviklede sig,
bl.a. i kraft af arvedeling, til
en landsby med syv gårde omkring år 1200.

PÆ D A G O G I K

Læren om trivsel
– Sociologiske nærbilleder af
lærertrivsel i praksis

indføring i faget uddannelsessociologi og i de grundlæggende uddannelsespolitiske
problemstillinger på uddannelsessystemernes forskellige
arenaer. Bogen er skrevet på
baggrund af danske forhold,
men med mange og væsentlige
referencer til den uddannelsesmæssige udvikling og debat
uden for landets grænser.
S P R O G

nguage

язык
SPROGET
მင
მ

Per Durst-Andersen

words

Anne-Mette Steinmeier og Kia
Wied
Forlaget UCC, 2011, 208 sider,
289 kr.
Bogen handler om lærere, der
lykkes. Om lærere, der trives.
Men den handler også om lærere under pres, lærere, der hver
dag må kæmpe for at trives, og
om lærere, der ikke altid lykkes. Gennem en række analyser
og undersøgelser af, hvordan
lærertrivsel opstår, udfordres,
udvikles eller afvikles, giver bogen konkrete forslag til, hvordan man med forskellige sociologiske teorier kan få “blik” for,
hvad trivsel er.
U D D A N N E L S E

Uddannelsessystemerne i
sociologisk perspektiv
Erik Jørgen Hansen
Hans Reitzels Forlag, 2011,
252 sider, 298 kr.
“Uddannelsessystemerne i sociologisk perspektiv” er en alsidig, men langtfra ukritisk
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Det kulturmentale univers
i sprog og kommunikation
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слова
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Hans Reitzels Forlag
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L I T T E R AT U R

T E K N O L O G I

d
dialogue

H I S T O R I E

Erik Ulsig
Aarhus Universitetsforlag, 2012,
151 sider, 199,95 kr.
Denne bog handler om danerne
og det danske riges tilblivelse:
Om Harald Blåtand, der gjorde
danerne kristne, om kongemagten, der udkæmpede blodige magtkampe og grundlagde
det feudale system, om kirkens
stigende magt, den jordejende
adels betydning, grundlæggelsen af landsbyfællesskabet og
den gennemgribende forbedring i landbruget, der for alvor
var en økonomisk gevinst for
landet.

O G

Christoffer Green-Pedersen
Aarhus Universitetsforlag, 2012, 179 sider, 199,95 kr.
Dette er en samlet afhandling om udviklingen af
den politiske dagsordensfastsættelse i Danmark
siden begyndelsen af 1980’erne. Forfatterens udgangspunkt er, at dansk politik ikke længere lader
sig forstå ud fra et klassepolitisk perspektiv, og hans
fokus er derfor spørgsmålet om, hvordan man så
skal forstå dansk politik. Bogen karakteriserer overordnet det komplicerende forhold mellem samfund
og politik og diskuterer, hvordan og hvorfor nogle
emner er kommet højt på den partipolitiske dagsorden, mens andre undviger sig opmærksomhed.

Bag om sproget
– Det kulturmentale univers
i sprog og kommunikation
Per Durst-Andersen
Hans Reitzels Forlag, 2011, 160
sider, 198 kr.
Bogen viser, at sprog er alt andet end ligegyldigt og absolut
ikke kedeligt. Et sprog bruges
ikke kun til at kommunikere
med, men fungerer samtidig
som et spejl på den verden, som
omgiver os, og som de briller,
vi har på, når vi ser på den. Bogen er derfor et nyttigt redskab
for alle, der ønsker at forstå deres eget og andres sprogområde
for derigennem at kunne kommunikere uden støj på linjen.
Flere bøger på side 26

Efteruddannelse
S Y DDANS K

UNIV E R S IT ET

Vi udfordrer
din viden
Efteruddannelse på euniversilse
tetet udfordrer din praksis,
raksis, så
du opdager nye vinkler
ler på
det, som du måske opfatpfattede som selvfølgeliggheder. Hos os kan du
u få
øje på skæve vinkler,
lære nye begreber
om virkeligheden og
få dit verdensbillede udfordret.
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F ORSKNINGSBASERET

Det innovative
Danmark
9.-10. maj kan du tage på en forskningsbaseret læringsrejse,
opleve fællesforelæsninger og deltage i vidensøer på
Syddansk Universitet i Odense. Vælg mellem:
❚ Spor 1 Ledelse og organisering af innovation
❚ Spor 2 Sundhedsøkonomiske udfordringer
➜ Læs mere om forårsuniversitetet på www.sdu.dk/sdue

I N FO R M AT I O N S M Ø D E
Odense ➜ Tirsdag d. 20. marts kl. 16-18.30
på Syddansk Universitet

EFTERUDDANNELSE
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NYTÅRSKUR 2012

af Mogens Tanggaard · mt@dm.dk · foto: Stefan Kai Nielsen

Formand for DM Privat Frederik
Dehlholm bød velkommen og godt
nytår i champagne til de mange
fremmødte. Midt i en krisetid med
stigende arbejdsløshed er der dog
det lyspunkt, at magistre – også
humanister – synes at have bidt sig
godt fast på det private arbejdsmarked, sagde Dehlholm. Han opfordrede de fremmødte til at melde sig
som aktive i fagforeningsarbejdet.

Som sig hør og bør til et godt arrangement, var der også kræset for ganen.

150 privatansatte magistre deltog i den tredje udgave af DM
Privats nytårskur i København.
Et socialt og fagligt arrangement
af høj standard med lækkerbiskner til både forstand og humor.
Også Aarhusudgaven af nytårskuren havde trukket mange privatansatte til. Måske en idé også
for andre sektorer i DM, foreslår
en deltager i nytårskuren.
Under overskriften “Hvorfor tager vismænd altid fejl?” tog professor
Jesper Jespersen, RUC, tilhørerne med på en forunderlig rejse gennem
DREAM-modellens univers – den model, vismændene hælder deres
hoveder og lid til, når de skal forudsige, hvor galt eller godt det går for
det danske samfund. Han opfordrede vismændene til at hæve blikket
op fra modellen og i stedet kigge ud i virkeligheden

Fælles,
fagligt og
fornøjeligt
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Anne Helbo Jespersen: “Jeg er her udelukkende på grund af oplæggene. For at få
noget nyt at vide. At netværke er ikke lige
mig, medmindre der er en fælles faglig
anledning til det”.

Professor Holger Bech Nielsen, Niels
Bohr Institutet, havde sat sig i hovedet
at få tilhørerne til at forstå betydningen af Higgs-partikel, “Higgsen”. Om
projektet lykkedes, får stå hen i det
uvisse. Til gengæld er det ikke uvist, at
Holger Bech Nielsen er vidende, skarp
og underholdende – ja, faktisk er han
sit eget univers. En holistisk oplevelse.

Mia Priskorn: “Jeg har ikke været til nytårskur
før. Det er et meget spændende program. Det
er sympatisk, at man kan gå fra og til, som
man vil”. Datteren Elena virkede også tilfreds,
omend af andre årsager end foredragene.

Anders Kaare Frederiksen: “Det er anden
gang, jeg deltager i nytårskuren. Foredragende er spændende og giver et noget
andet perspektiv på samfundet end det,
man er vant til fra aviserne. Og det er underholdende. Det trækker også”.

Nanna Bruun, medlem af DM Privats
bestyrelse og DM’s hovedbestyrelse: “Her
møder vi andre privatansatte, som spørger
til, hvad bestyrelsesarbejdet går ud på,
og hvad vi laver. Og vi får mulighed for at
rekruttere nye folk til bestyrelsesarbejdet
og få feedback fra medlemmerne. Det er
meget positivt for vores sektor. Jeg tror, at
også andre sektorer i DM kunne have gavn
af et sådant arrangement”.

Underholdningen – den programsatte – stod Karen Thisted og Huxi
Bach for, som par kendt fra radioens P3. Bl.a. causerede de over
et foto af tidligere statsminister
Lars Løkke Rasmussen i stramtsiddende cykeltrikot og (for stor) cykelhjelm. Efter latteren at dømme
var der ikke mange venstrefolk til
stede blandt publikum.

Lars Wallenberg: “Jeg er her for at networke og
skabe nye forbindelser. Jeg har allerede talt med
tre-ﬁre andre, bl.a. om deres arbejdsforhold og om,
hvorfor de er her i aften. Foredraget af Jesper Jespersen lokkede mig også. Og så kan man besøge DM’s
forskellige stande og få en snak med folk (stande for
DM Efteruddannelse og Magisterbladet, red.)”:
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A K A D E M I K E R A R B E J D S L Ø S H E D af Martin Ejlertsen · me@dm.dk

Danske akademikere
mest ledige i Skandinavien
Danske akademikere halser efter akademikere i både Sverige og Norge, når
det gælder om at finde arbejde. I både Sverige og Norge forventer man fortsat fremgang på jobmarkedet for akademikere.

Mens danske akademikere rammes
hårdt af stigende arbejdsløshed, går det
bedre og bedre for både svenske og norske akademikere. Faktisk kommer akademikere fra vores skandinaviske nabolande
hurtigere i arbejde, samtidig med at antallet af akademikere også stiger eksplosivt. Det viser en sammenligning af tal fra
Akademikernas erkändta a-kasse (AEA) i
Sverige, det norske Arbeids- og velferdsdirektoratet og ledighedstal fra danske
Akademikernes Centralorganisation (AC),
som Magisterbladet har indhentet.
I Danmark var den gennemsnitlige ledighed blandt akademikere i november
måned 2011 på 4,5 procent. Det er ﬂere
procentpoint højere end i både Norge og
Sverige.
I Norge var arbejdsløsheden blandt
akademikere i november 2011 på bare 1,1
procent. Og i Norge opfattes ledighed
blandt akademikere som ikke-eksisterende, men som “friktionsledighed” – perioder hvor akademikere skifter fra et arbejde
til et andet og går ledige, forklarer Knut
Aarbakke, formand for Akademikerne,
som er Norges største arbejdstagerorganisation for højtuddannede med 155.000
medlemmer.
“Faktisk er efterspørgslen på akademisk
arbejdskraft så god, at vi er afhængige af
at importere højtuddannet arbejdskraft til
landet”, siger Knut Aarbakke og forklarer,

at hele det norske næringsliv har klaret sig
godt gennem krisen. Desuden har staten
og kommunerne efterspurgt mere infrastruktur og købt tjenester fra store dele af
industrien, og her er også mange højtuddannede blevet ansat. Samlet giver det en
rigtig god efterspørgsel.
“Langt de ﬂeste akademikere klarer sig
rigtig godt, fordi der er stor efterspørgsel
på højtuddannet arbejdskraft i Norge. Vi
har desuden behov for endnu ﬂere akademikere i fremtiden”, siger Knut Aarbakke.

Markant svensk fremgang
Også i Sverige er det de seneste 6-7 år
virkelig gået fremad for den akademiske
arbejdskraft. Der er sket et markant fald
i arbejdsløsheden, og i dag er ledigheden
blandt svenskfødte akademikere ifølge den
svenske arbejdsformidling på blot 2,5 procent, mens den med omkring 13 procent
er højere blandt ikke-svenskfødte akademikere.
Det svenske arbejdsmarked har de seneste år oplevet markant fremgang. Mange
store årgange er desuden på vej på pension. Det har sammenlagt været til stor fordel for de svenske akademikere. Også de
nyuddannede kommer langt hurtigere ind
på arbejdsmarkedet, forklarer konsulent
og statistisk ekspert fra Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) Thomas
Ljunglöf.

“Det er især den private sektor, som er
i vækst for svenske akademikere. For 10
år siden var der mange akademikere i det
offentlige, men det er ændret. Det skyldes en stagnation i det offentlige, samtidig med at den private sektor har oplevet
stor fremgang og ekspansion, og den har
især fået øjnene op for den nyuddannede
akademiske arbejdskraft”, siger Thomas
Ljunghöf.
Saco organiserer 640.000 medlemmer,
og arbejdsløsheden i november måned
blandt de forsikrede akademikere var på
blot 1,3 procent, mens den generelle ledighed i landet var på 8,6 procent – og altså
højere end i Danmark med 6,4 procent.
Det er et fald i arbejdsløsheden på 32
procent siden 2004, hvor 3,1 procent af
Saco’s medlemmer var arbejdsløse. Udbuddet af akademikere i Sverige er siden
2004 desuden ligeledes vokset markant –
alene med 150.000 blandt Saco’s medlemmer.
“I Sverige har man formået at holde god
balance mellem udbud og efterspørgsel på
akademikere. Da man uddanner mange,
kan man få mange i arbejde, og det er sket
på grund af det svenske arbejdsmarkeds
strukturer. Har man tilgang til kompetencer, så kan de bruges, så længe lønkravene
ikke er for høje”, siger konsulent i arbejdsmarkedspolitik i Saco Eva Oscarsson, som
konstaterer, at det svenske arbejdsmarked

“Arbbejjdslløshhed
den for akkad
demiikere i Sveriige er meggett lav ogg nærmest ikke-eeksisterende for svenskfødte akademikere”.
Håkan Gustavsson, analytiker i Sveriges Arbetsförmedlingen
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ARBEJDSLØSHED BLANDT AKADEMIKERE I SKANDINAVIEN
Danmark

Norge

4,5 procent

1,1 procent

Sverige

2,5/13,6 procent

(svenskfødte/ikke-svenskfødte)

Kilder: Ledighedstal november 2011 fra Akademikernes Centralorganisation,
Akademikernas erkända a-kasse (Sverige), Arbeits- og velferdsdirektoratet (Norge)

har undergået en udvikling, hvor man i
for højtuddannede, mens de job, som er
høj grad efterspørger akademiske kompeforsvundet, er lavkvaliﬁcerede job inden
tencer.
for produktion og montering. Der har
De seneste år er der skabt 170.000 job,
blandt andet været stor fremgang inden
og det fortæller en historie om et svensk
for produkt- og kvalitetsudvikling, forskarbejdsmarked, som i dag står meget
ning, it og kommunikation.
stærkt, fortæller analytiker hos Arbetsför“Væksten på arbejdsmarkedet er sket på
medlingen i Sverige Håkan Gustavsson.
områder, hvor der kræves højere uddanVoksende statsﬁnanser har skabt et sonelse, mens lavere uddannede har haft det
lidt forbrug og øgede investeringer, og
svært og har tabt job, som aldrig kommer
store svenske eksportgiganter som Ericstilbage”, siger Håkan Gustavsson.
son, Volvo, Svenska Kullagerfabriken
Nye udfordringer
(SKF), Saab og Elektrolux har klaret sig
rigtig godt igennem krisen og har ekspan- I AC har man en fornemmelse af, at danske akademikere har fået øjnene op for
deret. Det har især hjulpet akademikerne,
jobmulighederne i
forklarer han.
især Norge. Det gæl“Arbejdsder blandt andet arløsheden for
kitekterne.
akademikere i
“En del af dem er
Sverige er metaget til Norge, og
get lav og nærdet har vi set før, når
mest ikke-ekder har været forskelle
sisterende for
på jobmulighederne i
svenskfødte
Norge og Danmark.
akademikere,
I de nordiske lande
mens den er
Jens Mølbach, sekretariatschef i AC
kigger man jo ofte på
højere for ikhinanden, når der er
ke-svenskfødproblemer med at få arbejde i hjemlandet”,
te akademikere, og der er stadig et stykke
arbejde at gøre for dem”, siger Håkan Gu- siger sekretariatschef i AC Jens Mølbach.
Han understreger, at det ikke er mere
stavsson.
end et par år siden, at strømmen gik den
Store dele af væksten på arbejdsmarkemodsatte vej, og at især svenske akademidet drejer sig om kvaliﬁceret arbejdskraft

“I de nord
diskke land
de
kigger man jo ofte på
hinanden, når der er
problemer med at få
arbejde i hjemlandet”.

kere kom til Danmark for at arbejde. Men
den danske konjunktur og vækst har været
anderledes end i både Sverige og Norge,
og det kan nu mærkes i Danmark.
“De sidste to år har væksten været betydelig højere i Sverige end i Danmark,
og det betyder, at jobskabelsen nu er betydelig højere derovre. Om der derudover
er strukturelle forskelle, er svært at sige”,
siger Jens Mølbach og pointerer, at det vil
man nu forsøge at ﬁnde ud af.
I AC er man nemlig lige nu i gang med
at analysere det akademiske arbejdsmarked i Danmark. Og det har ændret sig.
Der bliver uddannet betydelig ﬂere akademikere nu end for bare 5-10 år siden. Det
betyder, at der fremover hvert år skal skabes mindst 9.000 mod tidligere ca. 6.000
nye akademikerarbejdspladser i Danmark,
alene for at ledighedskurven ikke vokser
yderligere, forklarer Jens Mølbach.
“Det er noget af en post, som skaber
nye udfordringer for det danske arbejdsmarked. Lige nu er der kun det private erhvervsliv tilbage, fordi staten fyrer og sparer. De store danske virksomheder kender
godt værdien af højtuddannet arbejdskraft, så derfor er det meget vigtigt, at
især de små og mellemstore virksomheder
i langt højere grad får øjnene op for danske akademikere og omvendt. Det er her
det store potentiale for nye akademikerjob
i dag”, siger Jens Mølbach.

“Fakktiskk er efftersppørggsllen på akkad
demiiskk arbbejjdskkrafft såå god
d, att vii
er af hængige af at importere højtuddannet arbejdskraft til landet”.
Knut Aarbakke, formand for Akademikerne i Norge
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A K A D E M I K E R B E S K Æ F T I G E L S E af Martin Ejlertsen · me@dm.dk · foto: privat

Norge mangler
akademikere
Både danske og svenske akademikere hilses velkommen i Norge, hvor
der er stor mangel på højtuddannet arbejdskraft. Der er ingen arbejdsløshed i Norge, og skatten er lavere end herhjemme.
I Norge er der ingen arbejdsløshed for
akademikere. Sådan lyder de tørre fakta
om vores broderland. Døren til Norge
står desuden vidt åben for både svenske
og danske akademikere, fordi manglen på
højtuddannet arbejdskraft er så stor, at der
er brug for importerede akademikere. Det
pointerer formand Knut Aarbakke hos
Akademikerne, som er Norges centralor-

ganisation for 13 akademiske medlemsforbund med omkring 155.000 medlemmer.
“Der er og vil blive et stort behov for
akademisk arbejdskraft fra de andre nordiske lande. Vi har allerede i dag eksempelvis læger og ingeniører fra andre nordiske lande, men jeg tror, det vil øges i
fremtiden. Så vi håber, at både svenske og
danske akademikere vil arbejde i det nor-

“Jeg synes egentlig, der
er meget lidt forskel på
at bo og arbejde i Norge
og Danmark”.
Toke Meier Carlsen, lektor på Norges
Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Toke Meier Carlsen er akademiker og arbejder i Trondheim i Norge. Han er faldet godt til med sin kone, Louise, og deres datter, Irene. Han anbefaler andre
danske
dan
ske ak
akade
ademik
mikere
ere at bo og arbej
arbejde
de i Norg
Norge
e. Der
Dertil
til ko
komme
mmerr en
en smuk
smuk natur
natur.

ske samfund, for der er brug for dem”, siger Knut Aarbakke.
Arbejdsløsheden for akademikere i
Norge er med 1,1 procent i november
2011 så godt som ikke-eksisterende. Jobmarkedet i Norge ser desuden fortrinligt
ud. Ifølge det norske Arbeids- og velferdsdirektorat (NAV) er ledigheden i Norge på bare 2,4 procent, og der anslås at
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“Vi håber, at både svenske og danske akademikere vil
arbejde i det norske samfund, for der er brug for dem”..
Knut Aarbakke, formand for Akademikerne i Norge

mangle over 60.000 personer på arbejdsmarkedet i Norge.
Lønsituationen er modsat herhjemme også i betydelig fremgang. Den seneste lønprognose fra tredje kvartal
2010 viste, at den gennemsnitlige månedsløn for akademikere i Norge ligger
på 45.300 kroner. Det svarer til cirka
44.000 danske kroner og er nogenlunde det samme som gennemsnitslønnen
for akademikere, som er medlem af DM.
Skatten er dog lavere i Norge, og den
norske lønprognose for 2011 viser ifølge
Norges Statistisk sentralbyrå desuden en
stigning.
“Prognosen lige nu siger en generel
stigning i lønnen på 4,2 procent i 2011 i
Norge, så det lander vel et sted mellem
3 og 5 procent”, siger seniorrådgiver hos
Statistisk sentralbyrå Harald Lunde.

Forbedret vejledning og solid økonomi
Når det gælder akademikeres arbejdssituation, er det ifølge Knut Aarbakke især
de naturvidenskabelige og økonomiske discipliner, som har klaret sig godt i Norge.
Men også læger, tandlæger, psykologer og
biologer har haft nemt ved at ﬁnde arbejde. Arkitekter har ligesom herhjemme og
i Sverige derimod haft det sværere, men
også for dem ventes der fremgang. Humanisterne er oftest den akademiske gruppe,
som har haft sværest ved at ﬁnde fast arbejde i Danmark. Men i Norge går det betydeligt bedre for den gruppe.
“Mange humanister får beskæftigelse i
den offentlige sektor. For en del humanister som eksempelvis historikere kan det
tage lidt længere tid at ﬁnde relevant arbejde end for teknikerne som ingeniører,
som ofte får arbejde, før studiet er færdigt”, siger Knut Aarbakke

Den opsigtsvækkende udvikling for
de højtuddannede i Norge skyldes ifølge
Knut Aarbakke forbedret vejledning af de
studerende under studietiden. Desuden
sørger et stort generationsskifte for, hvor
mange er på vej på pension, at også nyuddannede har nemt ved at ﬁnde arbejde. Og
så er den norske økonomi solid og har klaret sig ﬁnt igennem ﬁnanskrisen i forhold
til andre lande. Efterspørgslen efter store
norske eksportvarer som olie, gas og ﬁsk
har været jævnt høj, ligesom prisen for
netop de næringskilder har været det. Det
har hele det norske samfund nydt godt af.
“Arbejdsløsheden ligger under 3 procent, og det er lavt, og det vil den i de
kommende år fortsat være. Langt de ﬂeste
akademikere vil klare sig rigtig godt, fordi
der er stor efterspørgsel, og vi har behov
for endnu ﬂere akademikere i fremtiden”,
siger Knut Aarbakke.

DANSK AKADEMIKER I TRONDHEIM
Mens et voksende antal danske akademikere går arbejdsløse, er der
ingen akademikerarbejdsløshed i Norge. Det oplever DM-medlem Toke
Meier Carlsen, som arbejder i en fast stilling i Trondheim.
Hvis danske akademikere har svært ved
at ﬁnde arbejde i Danmark, så kan lykken
ﬁndes i Norge. Her er der nemlig masser
af fast akademisk fuldtidsarbejde. Det oplever Toke Meier Carlsen, ph.d. i matematik fra Københavns Universitet og DMmedlem. Han har vendt ryggen til den
voksende arbejdsløshed blandt akademikere i Danmark og er ﬂyttet til Norge med
familien. Her arbejder han i dag som lektor i matematik i en fast stilling på fuldtid
på Norges Teknisk-Naturvitenskapelige
Universitet (NTNU).
“Jeg ﬂyttede herop, fordi der var mulighed for at få en fast stilling. Det er ikke
så nemt i Danmark. Jeg havde været her
som postdoc og kendte stedet. Da der kom
en åben stilling, søgte jeg og ﬁk den”, siger han.
Toke Meier Carlsen bor i centrum af
Trondheim sammen med sin kone og de-

res nu to et halvt-årige datter i en lejlighed, som universitetet hjalp dem med at
ﬁnde. Hans kone er netop blevet færdig
med sin uddannelse og leder nu også efter
et arbejde i Norge. For de har ingen planer om at ﬂytte tilbage.
“Jeg ved ikke, hvor lang tid vi bliver
her, men jeg synes, det er blevet hverdag
for os heroppe, og vi tænker faktisk ikke
meget over, at vi bor i udlandet. Jeg synes
egentlig, der er meget lidt forskel på at bo
og arbejde i Norge og Danmark”, siger
Toke Meier Carlsen.
Han fortæller, at lønnen er nogenlunde den samme, som den ville have været i
Danmark, mens skatten er lidt lavere. Til
gengæld er dagligvarer lidt dyrere, så familiens rådighedsbeløb er nogenlunde det
samme, som hvis den var blevet i Danmark, og Toke havde haft en tilsvarende
stilling.

Toke Meier Carlsen har personligt hverken hørt om eller kender til andre danske
akademikere, som er ﬂyttet til Norge, men
han fortæller, at der generelt kommer ﬂere
og ﬂere udenlandske akademikere til Norge,
fordi der er masser af job. Selv underviser
han sine studerende på et blandet dansknorsk, og selv om det gav visse misforståelser i starten, så har nu både han og de
studerende vænnet sig til de mindre sprogforskelle. Og ud over nogle mindre besværligheder i starten med at få et norsk personnummer, så synes han ikke, det har været
vanskeligt at bosætte sig og falde til i Norge.
“Jeg kan bestemt anbefale andre akademikere at arbejde og bo i Norge. Jeg synes
ikke, det er meget anderledes end at ﬂytte
til en anden by i Danmark, så hvis man er
indstillet på det, så kan man lige så godt
indstille sig på at ﬂytte til Norge”, siger
Toke Meier Carlsen.
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NYE BØGER

A N T R O P O L O G I

Fra vild til verdensborger – Grønlandsk identitet fra kolonitiden til nutidens globalitet

“Netop genindførelsen
af grønlandske navne
signalerer ikke blot et
ønske om at give barnet
en egen identitet, men
signalerer også, at man
tilhører sit land, nemlig Kalaallit Nunaat”.
H I S T O R I E

Herregårdshistorie 6
Britta Andersen og Marie
Aaberg Andersen (red.)
Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, 2011, 168 sider, 148 kr.
I “Herregårdshistorie 6” kan
man i en række forskellige artikler læse om en bred vifte af
temaer knyttet til forskellige
aspekter af herregårdenes kulturhistorie. Man kan blandt
andet følge den spændende
historie om adelsdamen Benedicte Margrethe Brockdorff
(1678-1739), man kan kigge indenfor på Steensgaard Herregårdspension, og man kan besøge herregårdenes udearealer
og tjenestefolkenes univers.
F I L O S O F I

Jesper Ryberg
Thomas Søbirk Petersen
(red.)

Klima og etik
Jesper Ryberg og Thomas Søbirk
Petersen (red.)
Roskilde Universitetsforlag,
2011, 171 sider, 275 kr.
150.000 mennesker mister
hvert år livet som følge af klimaforandringer. Hvis vi fort-

sat undlader at handle i forhold
til menneskeskabte såvel som
ikke-menneskeskabte klimaforandringer, kan det i løbet af
bare få årtier føre til, at ﬂere
hundrede millioner af mennesker vil dø eller opleve en
kraftig nedsættelse af deres levestandard. Men ét er de videnskabelige kendsgerninger og
formodninger vedrørende klimaforandringer – noget andet
er, hvad vi, etisk set, bør gøre i
lyset af disse kendsgerninger.

Ole Høiris og Ole Marquardt (red.)
Aarhus Universitetsforlag, 2011, 652 sider, 499,95 kr.
I bogen belyser en række grønlandske og danske
forskere aspekter af grønlandsk identitet fra kolonitiden frem til i dag. Den oprindelige inuitbefolknings selvopfattelse må dog forblive et mysterium,
da den opløstes i slutningen af det 16. århundrede ved mødet med europæerne i deres søgen efter
Nordvestpassagen. Siden da og langt op i det 20.
århundrede var grønlændernes egen identitetsopfattelse så domineret af de danske koloniherrers, at
ﬂere af dem accepterede kolonimagtens kategorisering som deres egen.

Hans Reitzels Forlag, 2011, 360
sider, 349 kr.
Dette er en grundbog til de
pædagogiske fag på pædagoguddannelsen. Bogen giver en
fremstilling af det pædagogiske fagområde i både et aktuelt
og klassisk perspektiv og foreslår en relancering af den kritiske pædagogik som teoretisk
udgangspunkt for pædagogens
møde med de aktuelle samfundsforandringer.
S P R O G

L I T T E R AT U R

Golem og hans venner
Ellen Miriam Pedersen
Science Fiction Cirklen, 320 sider, 348 kr., for medlemmer:
278,40 kr.
I denne artikelsamling af Ellen Miriam Pedersen giver hun
i en nyskreven tekst et stort
indblik i golemlegenden og inviterer samtidig til et gensyn
med tekster, hun har skrevet
i løbet af de senere år, indspark, nekrologer, anmeldelser,
kronikker osv. Her diskuteres
genrens form og formål i forbindelse med værker af såvel
internationale forfattere som
hjemlige. Det ligger i genrens
natur, at Inge Eriksen har noget at sige Samuel Delany – og
omvendt.
PÆ D A G O G I K

Ny kritisk pædagogik
Frede Nielsen Carstens og Søren
K. Lauridsen

nelt hverdagsdansk og med et
relevant ordforråd.
S U N D H E D

O G

S Y G D O M

Tro, håb og kærlighed – en
historie om kræft
Birgit Juel Martinsen
Unitas Forlag, 2011, 148 sider,
199 kr.
42-årige Lone har levet med
uhelbredelig brystkræft i knap
seks år. Dette er historien om,
hvad tro, håb og kærlighed betyder for et menneske med en
livstruende sygdom. Troen på,
at det nytter at kæmpe, og troen på en magt uden for en selv.
Håbet om at se sine børn vokse op og håbet om, at der en
dag kommer en kur. Og kærligheden til og fra ens familie
– den betyder alt.
S A M F U N D

Videre mod dansk – trin for
trin

A History of Energy:
Northern Europe from the
Stone Age to the Present Day

Lisbet Thorborg
Forlaget Synope, 2011, 120 sider,
248 kr.
Bogen er primært beregnet
for sprogskolernes DU3 modul 2 eller tilsvarende forløb
og fortsætter, hvor begynderbogen “På vej til dansk”
slipper. I bogen er alt samlet
i ét. Her er både tekster, dialoger, grammatik, udtale, lytteforståelse, og der tilbydes
en bred vifte af opgaver og
øvelser. Der arbejdes i bogen
med et naturligt og funktio-

Bent Sørensen
Earthscan/Routledge/Taylor &
Francis, 2011, 542 sider, 385 kr.
In this seminal book, Bent Sørensen views human society
as driven by the quest for, and
control of, energy. From allowing our prehistoric ancestors
to survive harsh northern European winters to more recent
global energy security and climate concerns, the control and
effective harnessing of energy
sources has played a central role
in human development.
Flere bøger på side 34
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ARKÆOLOGISK APP
Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev fejrer museets 125-års-jubilæum med
bl.a. en mobilguide, så man
kan ﬁnde rundt til de sønderjyske fortidsminder, hvis historie vil blive fortalt hver uge
fra den 3. januar til 1. juledag
2012 under titlen “Glimt fra
Oldtidsdage – 52 fortællinger
fra den sønderjyske muld”. Historierne kan også ﬁndes på
www.oldtidsglimt.dk

Hellere universitetslektor end
automekaniker
At være faglært arbejder er ikke attraktivt for de
unge. De vil hellere være læge, lektor eller advokat. Og allerhelst pilot. Konklusionerne fremgår af en undersøgelse, som analyseinstituttet
YouGov har foretaget for Ugebrevet A4.
Flemming Ibsen, arbejdsmarkedsforsker ved
Aalborg Universitet, mener, at ranglisten afspejler en samfundskultur, som i stigende grad hylder langvarig uddannelse og vidensjob på bekostning af det faglærte arbejde.
De ældre i undersøgelsen er knap så skeptiske
over for faglært arbejde som de unge.

TILLIDSFOLK
HOLDES UDENFOR

Henning Jørgensen, professor og arbejdsmarkedsforsker,
Aalborg Universitet, i Politiken

Krisen gør chefer og direktører mindre
villige til at inddrage virksomhedernes
tillidsfolk i beslutningerne. Det er en af
konklusionerne i en undersøgelse, som
Center for Arbejdsmarkedsforskning ved
Aalborg Universitet har foretaget for FTF
sidste år.
43 % af de i alt 8.562 tillidsfolk, der har
deltaget i undersøgelsen, fortæller, at
møderne bliver mere og mere udvandet,
og at besparelser og fyringer ikke kommer på dagsordenen.

DANMARKS SUNDESTE VIRKSOMHED
Har din virksomhed gjort noget særligt for dig og dine kollegers sundhed inden for områderne rygning, kost, alkohol, motion, stress og trivsel? Hvis ja, kan du indstille den til prisen “Danmarks Sundeste Virksomhed”, som uddeles af Arbejdsmiljoviden.dk
Tilmelding skal ske senest 1. februar, så skynd dig. Prisen overrækkes den 21. marts på
Sundhedsbørsen på Børsen i København.
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V I N K O M V I N ( 2 : 1 1 ) af Frederik Dehlholm, vinkender og -skribent · foto: Colourbox

VINK OM VIN er en række artikler, der behandler forskellige emner fra vinens verden.
Det er korte fortællinger om
vinens historie og kultur, om

prop eller skruelåg, om forholdet mellem pris og kvalitet,
om vinglassets betydning for
smagen m.v. Første artikel om,
hvordan vinen smagte i ældre

tider, bragte vi i sidste nummer af Magisterbladet.
Har du spørgsmål til de enkelte artikler, kan du sende
en mail til magisterbladet@

dm.dk. Vi vil bringe dit spørgsmål og svaret fra vores vinkender på denne side i et senere
nummer.

Lagring på
fad eller i ståltank
Fadlagring er i de senere år
blevet lagt noget for had af en
del vinskribenter. Det siges, at
fadet maskerer den oprindelige
druesmag og karakteren fra de
lokale jordbunds- og klimaforhold.
Ståltanke er meget praktiske, de er nemme at rengøre,
nemme at temperaturregulere, arbejdskraftsbesparende på
grund af mulighed for mekanisering af mange af viniﬁkationsprocesserne og ikke mindst
mulighed for at udelukke mostens kontakt med ilt. Ståltan-

ken er ganske vist dyr, men det
er en engangsinvestering, da
den er langtidsholdbar.
Meget store træfade har
længe været brugt i mangel af
andre store vinbeholdere og
er så blevet aﬂøst af enten cementbeholdere med glasforing
eller nu for det meste af ståltanke.
Der er fundet spor af træ i
vinreminiscenser fra den græske oldtid, ellers skal man op
til ca. år 200 for at ﬁnde omtale af træfade i romertiden, hvor
fadene primært blev brugt til

transport af vin.
Træfade af eg er meget dyre
at fremstille, de er vanskelige
at vedligeholde og håndtere og
rengøre, og de kan ikke bruges mere end højst fem gange.
Så hvorfor benytte egetræsfade – specielt de små 225-liters
barrique?
Dels er egetræ perfekt til
opbevaring af væsker, dels
passer egetræets struktur og
“smag” perfekt til udvikling af
vin. Det, at egetræet påvirker
vinens smag, er dog en relativt
ny erkendelse.

Der er forskellige egetræssorter, men nok så vigtigt vokser disse træer på forskellig
jordbund og i forskelligt klima
og bliver dyrket eller “opfostret” meget forskelligt, hvilket giver egetræet forskellig
struktur og “smag”. Derudover
er bødkerens behandling af
træet, når det er fældet, meget
vigtig for smagen af træet: tørring, kløvningsmetode, brænding/rygning/ristning af træet
mv. Så det er meget vigtigt at
kende og kunne stole på sin
bødker.

MAGISTERBLADETS SMAGSBEHANDLERE
I anledning af spørgsmålet om lagring
på fad eller i ståltank har vinskribenten
modtaget nogle vinprøver fra ﬁre forskellige gode vinhandlere. Vinskribenten har
derfor indkaldt nogle ﬁntsmagende magistre til at bedømme disse vine, nemlig
kemilektoren, administratoren, den privatansatte og studenten.
Vi er enige om, at enkelte af vinene er
for fadprægede, men samtidig også enige
om, at alle de fadlagrede vine er meget
forskellige, nogle præget af østeuropæisk
eg – som vinskribenten ikke bryder sig om
(det smager af likøræg) – andre af fransk
eg ud over deres præg af druen.

Vi er enige om, at ﬁre af vinene er gode
til at illustrere emnet om fadlagring kontra ståltank.

Bourgogne Blanc, 2010,
Domaine Chavy-Chouet
135 kr. hos Theis Vine.
Pæn lys gul farve, frisk, men lidt lukket
næse med lidt citrus, god mineralitet med
citrus og saftig frugtfedme, eftersmagen
er lang med meget citruspræget syre. Kemikeren synes, at den godt kan gemmes
lidt pga. det kraftige syrebid, som dog går
rigtigt godt med mad. Godt forhold imellem pris og kvalitet. Er lavet på ren stål-

tank og har en frugtfedme, som man ellers ofte kun møder i fadlagrede vine.

Sebastiani Chardonnay, 2009,
Sonoma County
108 kr. hos Sigurd Müllers Vinhandel.
Pæn lys gul farve, lækker fadpræget næse
og smag med tydeligt præg af ikke kun at
være fadlagret, men også fadgæret og bærmeomrørt/bâtonnage (dvs. at vinen gærer på fadet og derefter ligger på de døde
gærceller, som bliver omrørt indimellem
og giver ekstra smag til vinen, samtidig
med at denne smag forenes med smagen
af fadet). Har en vis sødme, som er typisk
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Fadaromaer kan ifølge ovenstående forskelle være meget
forskellige, typisk er vanilje,
men også nellike, tobak samt
kokos fra amerikansk eg og
brændt tjære og rugbrød fra
fade, der er blevet ristet meget.
Korttidsfadlagring ekstraherer primært smagsstoffer og
trætanniner fra fadene, længere
tids fadlagring udvikler vinen
igennem en ganske svag oxydering af vinen igennem træfadets
porer. Vinens tanniner går i
forbindelse med træets tanniner og udfældes efterhånden og
blødgør dermed vinen. Vinen
bliver mere kompleks igennem
fadlagringen, forudsat at den
har stofrigdom nok i forvejen,
ellers kan den blive indtørret
og kedelig, så man nærmest får
“en kæp i øret/munden” af bare
nogle få mundfulde.
Der er utroligt mange forskellige produktionselementer,
som vinproducenten kan benytte, og som gør, at fadlagrede vine absolut ikke behøver at
ligne hinanden.

Ståltankslagring giver i sig
selv ikke den kontrollerede
oxydering, som fadlagringen
giver, og som modner og udvikler vinen. Vine lagret i ståltank vil derfor normalt fremtræde mere rå, friske og uden
aromastoffer fra egetræ. Disse
vine vil ofte blive frigivet yngre, da de barriquelagrede vine
normalt ligger længe på fad og
derefter har behov for en længere stabilisering igennem ﬂaskelagring.
Der findes dog forskellige
mellemformer mellem disse
to former for lagring. Dels
giver træfade færre smagsstoffer og mindre oxydering,
jo flere gange de har været
brugt, dels giver større træfade relativt mindre træsmag
og oxydering. På den anden
side putter nogle vinproducenter høvlspåner ned i
ståltanken for at give vinen
smag af egetræet, mens andre
benytter en ny mikrooxyderingsteknik i deres ståltanke.

for californiske vine. God lang eftersmag
med syre og sødme (karamel). Kemikeren
og administratoren synes, at der er lidt alkohol/alkoholsødme i eftersmagen. Godt
forhold imellem pris og kvalitet.

Brewer-Clifton,
Gnesa Chardonnay, 2008
340 kr. hos KK Wine.
Pæn lys gul farve, fadpræget næse med
god frugt og lidt hyld. Smagen er koncentreret og fyldig og har god balance. Smagen er også præget af fadgæring og bærmeomrøring, men er samtidig fantastisk
frisk og syrerig med æblesyre, da vinen

ikke har gennemgået den malolaktiske
gæring, der omdanner æblesyren til mælkesyre. Man mærker ikke den relativt høje
alkoholprocent (14,2) i munden, så alkoholen er godt integreret. Flot vin. Kemikeren bemærker dog lidt sulﬁt i næsen.

Ch. La Bastide Exuberance,
2009, Corbières
105 kr. hos Erik Sørensen Vin.
Tæt rød, lidt udviklet rød farve. Frisk,
lidt rå næse med kærnemælk og typisk
grenachedrueduft, men uden det oxyderede præg, som vine på grenache ellers
desværre ofte får. Frisk frugtpræg med

kirsebær, ﬂot frugtsødme, krydret, saftig og lidt sødmefuld. Lækker, elegant
vin. Eftersmagen er lang og har en god,
ikke for tør garvesyre. Vinen er formentlig på toppen nu i betragtning af
dens farve og i betragtning af, at den er
lavet på rent stål. Fint forhold mellem
pris og kvalitet.
Vi er enige om, at fadpræget træder tydeligere frem i de hvide vine end i de røde.
Studenten synes, at det er lidt vel dyre
vine, men kunne godt se, at dette er noget
andet end supermarkedsvine.
Vinhandlerne ﬁndes nemt via Google.
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F O K U S P Å F A G L I G H E D ( 2 : 1 1 ) : D A N S K F I L O S O F I S K S E L S K A B af Thomas Bøttcher · tb@dm.dk · foto: Jesper Voldgaard

I 11 artikler i Magisterbladet
nr. 1-11/2012 præsenterer vi
en række faglige selskaber og
foreninger, der alle har deres
udspring og virke inden for det

store univers, der beskæftigelsesmæssigt udgøres af DM’s
mange medlemmer.
Vi tilstræber med de 11 præsentationer at komme så bredt

og varieret ud som muligt. Vi
har endnu ikke lagt os fast på,
hvilke selskaber og foreninger
vi vil præsentere, så hvis du er
medlem af en faglig forening,

som du gerne ser præsenteret, vil vi meget gerne høre fra
dig. Skriv til os på magisterbladet@dm.dk.

Et mødested for
Dansk Filosofisk Selskab vil samle filosofferne i det danske uddannelsessystem.
I en tid med øget konkurrence mellem universiteter om forskningsmidler og
forskningsfelter ﬁndes der fortsat ildsjæle,
der insisterer på at samle og forene. Dansk
Filosoﬁsk Selskabs formål er netop dette.
“Dansk Filosoﬁsk Selskab arbejder for
at forbinde og repræsentere ﬁlosoﬁfaget
på tværs af universiteter og andre sektorer
i uddannelsessystemet. Hovedformålet er
simpelthen at fastholde et fagligt samarbejde mellem institutioner”, forklarer selskabets formand, Jørgen Huggler.
I ﬁlosoﬁkredse er selskabet især kendt for
sit årsmøde, der tiltrækker ﬂere hundrede
danske udøvere af faget. Årsmøderne afholdes på skift på de forskellige universiteter, og indholdet er så omfangsrigt og bredt
sammensat, at enhver kan få stimuleret sin
faglige nysgerrighed og interesse. I 2010
blev der ved siden af de to keynote-præsentationer afviklet 110 individuelle præsentationer for de op imod 250 deltagere.
“Årsmøderne er vældig vigtige. Det er
et fagligt forum, hvor vi mødes i en bre-

dere sammenhæng, end hvis vi bare altid
sad hjemme på vores eget universitet. Det
gælder også for ph.d.-studerende. Der er
ﬁne foredrag fra keynote-speakerne, der
er internationale kapaciteter inden for deres felt, og så er der en lang række af parallelsessioner, hvor man kan ﬁnde ud af,
hvad ens kolleger arbejder med aktuelt”,
siger Jørgen Huggler.
Og mens forskerne til stadighed specialiserer sig mere og mere inden for afgrænsede forskningsfelter, forsøger selskabet
med årsmødet at være et forum for alle.
Det sker ved at tematisere de mange sessioner inden for fagets hoveddiscipliner,
som hver har en tovholder.

Filosoﬁens relevans
Faktisk er årsmødet ifølge Jørgen Huggler
nærmest det eneste nationale forum for ﬁlosoﬁfaget. Temaet for det kommende årsmøde er “samfundsrelevant ﬁlosoﬁ”.
“Filosoﬁ handler i høj grad om permanente og vanskelige problemstillinger, og

de ﬁlosoﬁer og tanker, som ﬁlosoffer gør
sig, er nogle som, mange andre discipliner bruger i meget højt omfang. En opgave for os er jo på en eller anden måde at
være på omgangshøjde med de teorier, der
ﬂorerer, både for at kunne formidle dem,
men altså også for at kunne komme med
kritiske indvendinger mod dem”.
Og nytte, det har ﬁlosoﬁen, mener Jørgen Huggler.
“Jeg tror, at mange forskningsprojekter, hvis de har blik for det, hurtigt vil
opdage, at de faktisk godt kunne bruge
en ﬁlosoﬁsk komponent til begrebsafklaringen. På min egen arbejdsplads,
Institut for Uddannelse og Pædagogik
på Aarhus Universitet, har vi fx haft en
forskningsgruppe, der har arbejdet med
fænomenet mobning, som også havde
en ﬁlosof tilknyttet. Den slags aktiviteter foregår stort set ved alle de ﬁlosoﬁske
miljøer i Danmark”.
Selv arbejder Jørgen Huggler med ﬁlosoﬁhistorie og pædagogisk idehistorie.

AKTIVITETER

ÅRSMØDE 2012

Dansk Filosoﬁsk Selskabs største opgave er at stå for planlægningen

I år afholdes Dansk Filosoﬁsk Selskabs årsmøde på Roskilde Univer-

af ﬁlosoﬁårsmøderne, som siden 1999 har været en årlig begivenhed i

sitet den 2.-3. marts.

dansk ﬁlosoﬁ. Selskabets årsmøder ﬁnder sted i februar eller begyn-

Det fælles tema for de to keynote-forelæsninger er temaet “sam-

delsen af marts og går på skift mellem de ﬁlosoﬁske institutioner.

fundsrelevant ﬁlosoﬁ”.

Hvert år har et hovedtema, men der er samtidig en lang række paral-

Hovedtalere er professor Graham Harman, American University

lelle foredragssessioner om mange forskellige ﬁlosoﬁske temaer.

in Cairo, og professor emeritus Lord Bhikhu Parekh, University of

Hovedtemaer har tidligere bl.a. været: etik, bevidsthedsﬁlosoﬁ,

Westminster.

erkendelsesteori og anerkendelsens etik og oplysningsﬁlosoﬁ.

Medlemmer af Dansk Filosoﬁsk Selskab deltager gratis. For andre er

Hvert år har årsmødet to internationale keynote-addresses. Blandt

der et deltagergebyr på kr. 50,-.

de tidligere talere har været Simon Blackburn, Ned Block, Manfred
Frank, Robert Brandom, Axel Honneth, Jean-Luc Marion, Christine M.
Korsgaard og Dick Howard.

MAGISTERBLADET 02 · JANUAR 2012

31

ﬁlosoffer
“Når ﬁlosoﬁen kommer ind i en pædagogisk verden, sker der interessante ting. Dels
dukker der nye måder at tale om pædagogiske problemstillinger på op, dels dukker der
sandelig også nye måder at forstå ﬁlosoﬁske
problemer på op. Filosoﬁen beskæftiger sig
jo med store spørgsmål som erkendelse, moral, menneskesyn og opfattelser af samfund,
politik, kunst og natur, men den pædagogiske side af det er jo, at mennesket i forhold
til erkendelse og orientering mod handlinger er et lærende væsen. Det er aspekter,
man kender fra hele ﬁlosoﬁens historie, men
ikke det, man altid har været mest opmærksom på, når man tilbageskuende skal genfortælle den historie”.
Ved siden af årsmødet er selskabets vigtigste aktivitet udgivelsen af tidsskriftet
Danish Yearbook of Philosophy, der udkommer på Museum Tusculanums Forlag
med støtte fra Det Frie Forskningsråd.
Tidsskriftet udgiver primært artikler i relation til dansk ﬁlosoﬁ eller af forfattere
med forbindelse til dansk ﬁlosoﬁ.

“Filosoﬁ handler i
høj grad om permanente og vanskelige problemstillinger, og de
ﬁlosoﬁer og tanker,
som ﬁlosoffer gør
sig, er nogle, som
mange andre discipliner bruger i meget højt omfang”.

DANSK FILOSOFISK SELSKAB
Dansk Filosoﬁsk Selskab blev
oprettet i 1999. Tanken bag selskabet er primært at styrke samarbejdet mellem de ﬁlosoﬁske
miljøer på de højere uddannelses- og forskningsinstitutioner i
Danmark.
Samtidig søger selskabet
at styrke kontakten mellem de
danske miljøer og den internationale ﬁlosoﬁ, bl.a. ved
medlemskab af internationale
ﬁlosoﬁske organisationer og
ved invitation af prominente
internationale ﬁlosoffer som
gæstetalere ved selskabets
årsmøder. Derudover søger
selskabet at dække behovet for
et nationalt forum for kontakt
mellem de ﬁlosoﬁske universitetsmiljøer og ﬁlosoﬁlærerne i
gymnasiet og hf samt ﬁlosoﬁinteresserede på andre fag.
Foreningens struktur afspejler disse opgaver. Således er der
fast repræsentation i bestyrelsen af de ﬁlosoﬁske institutter
ved de højere uddannelsesinstitutioner, samtidig med at der
også er repræsentation af ﬁlosoﬁlærerne i gymnasiet og hf.
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DEBAT

Sidste frist for debatindlæg til nr. 3 er mandag den 30. januar kl. 10. Debatindlæg sendes til magisterbladet@dm.dk. Indlæg må
maksimalt være på 3.000 tegn inklusive mellemrum. Er et debatindlæg for langt, vil det blive forkortet af redaktionen. Længere
indlæg i form af kommentarer eller kronikker bringes efter aftale med redaktøren.

MP PENSIONS FALSKE TAVSHEDSPLIGT
Kære Arne Grønborg
Dit svar på mit indlæg i Magisterbladet nr. 1/2012, “MP Pensions fondsmæglerselskab og falske tavshedspligt”, bringer Frederik VI’s berygtede udtalelse fra 1835, “Vi alene vide”, i erindring.
Bestyrelsen vil have “arbejdsro!”, hvilket betyder, at medlemmerne venligst skal undlade at besvære med upassende indlæg eller forespørgsler – eftersom de vil blive informerede “på det tidspunkt, hvor det er relevant for [dem]”.
Man tænker, man må have læst galt, men det står der faktisk.
MP må beﬁnde sig i en tidslomme, som 1968 er gået aldeles forbi.
Og informationsomfanget, gentager du, er baseret på åbenhed
og gennemsigtighed. Ja, det står der faktisk også. Medlemmerne
får at vide, hvad de har brug for at vide, og på det tidpunkt, som
bestyrelsen ﬁnder relevant. Der er således i det hele ingen grund
til hverken spørgsmål eller henvendelser.
Hvad åbenhed og gennemsigtighed reelt betyder, har læsere af
Jyllands-Posten sikkert en mening om efter at have set den væltede næstformands redegørelse for baggrunden for udskiftningen
af formandskabet og din meget informative version af samme
sag samme sted: “Vi har konstateret nogle problemer i forhold
til gældende regler”. Ja, man overvældes så ganske over denne
totale åbenhed og gennemsigtighed og føler sig vældigt oplyst.
Ved gruppeforsikringsudsmidningen i 2010 ﬁk vi at vide, at der
forelå “et beslutningsgrundlag, der ikke er [læs: vil blive] offentliggjort”.
Men det helt centrale i mit indlæg var bestyrelsesﬂertallets
misbrug af § 117 i lov om ﬁnansiel virksomhed til at gemme sig
bag en påstået, men falsk tavshedspligt.
Det ser desværre ud, som om du forsøger at ride den jo også
ganske bekvemme hest af stalden igen, eftersom du indledningsvis søger at fastslå, at “bestyrelsesmedlemmerne i ﬁnansielle
virksomheder – herunder tværgående pensionskasser som MP
Pension – [har] tavshedspligt”. Uden forbehold. Så vi tager den
lige en gang til.
Det kan vi passende gøre med udgangspunkt i, hvad du senere
selv skriver: “Der er fortrolighed om bestyrelsesarbejdet, medmindre hele bestyrelsen beslutter noget andet ... Længere er den
ikke”.
Ja, det er fuldstændig rigtigt, og det betyder netop i al sin
enkelhed, at hvis hele bestyrelsen beslutter noget andet, så er
der ikke fortrolighed (om dette eller hint). Der er altså ingen
anden fortrolighed eller tavshedspligt end den, som bestyrelsen af aldeles egen fri vilje og uden noget som helst krav fra
nogen som helst lov pålægger sig selv. Længere er den ikke.
Og hvis bestyrelsen derfor skulle fortsætte med at påstå, at
den er forhindret i at forklare sig for medlemmerne om dette

eller hint på grund af § 117 – ja, så ville Holberg sige “Løgn i
jer Hals”, men det er jo ikke pænt, så jeg vil såmænd bare sige,
at det ikke er sandt – og spørge: Hvis I ikke har noget at skjule
– hvorfor skjuler I det så?
Men du må meget undskylde forstyrrelsen, og at jeg, helt upassende, fortsat mener, at i en medlemskasse som MP må udgangspunktet være det stik modsatte, nemlig at medlemmerne, selvfølgelig, skal informeres om alt, der ikke er ganske og helt særlige
grunde til at holde fortroligt. Hvad ellers?
Jeg beklager også meget, at jeg fortsat undrer mig over, at de
bagvedliggende faglige foreninger, DM, GL og Dansk Psykolog
Forening mener at varetage deres medlemmers interesser ved at
understøtte MP’s helt enestående lukkethed. Du er selv udpeget
af Psykologforeningen, og DM’s formand er tilmed medlem af
MP’s bestyrelse, hvorfor jeg går ud fra, at dit svar er sanktioneret
af foreningerne. Måske skulle disses medlemmer interessere sig
lidt mere for deres faglige foreningers holdning til MP’s særprægede “medlemspleje”.
Er det en ny 5. juni 1849, der skal til, for at vi kommer op i nutiden – eller skal vi gå i demonstration som i Dresden i 1989 og
skandere: Vi er medlemmerne?
Morten Lundbæk

SVAR
Kære Morten Lundbæk
MP Pension er en ﬁnansiel virksomhed, som vi driver professionelt og i takt med tiden.
Jeg er helt enig med dig i, at medlemmerne skal informeres
om det, der ikke er grund til at holde fortroligt. Og det bliver de
også – vi holder et meget højt informationsniveau sammenlignet
med andre pensionsselskaber. Men med al respekt: MP Pension
er en ﬁnansiel virksomhed i åben konkurrence med andre pensionsselskaber – også vedrørende de konkrete sager, du fremhævede i dit sidste indlæg – så også af den grund holder vi fast i princippet om, at bestyrelsesarbejdet ikke foregår i offentligheden.
1835, 1849, 1968 og 1989 er vigtige årstal for alle, men de har
bare ikke noget at gøre med selve bestyrelsesarbejdet.
Jeg redegjorde i sidste nummer af Magisterbladet for de regler,
som gælder for os vedrørende tavshedspligt, og jeg har ikke mere
at tilføje herom. Men lad mig gentage, at demokratiet i pensionskassen er et repræsentativt demokrati: Medlemmerne vælger
hvert tredje år et ﬂertal af bestyrelsen til at varetage deres interesser, nemlig 5 ud af 9 medlemmer. Alle medlemmer har tillige
mulighed for at møde op på generalforsamlingen og gøre deres
stemme gældende.
Arne Grønbog, formand for MB Pensions bestyrelse
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TERTIÆR GLOBALISERING
LØSER ALLE KRISER
Magisterbladet nr. 1/2012 illustrerer til overﬂod krisen i landets
tertiære skolesystem: Professionshøjskolerne mangler ressourcer, hvilket medfører groteske forhold i forbindelse med nedskæringer. Praktikken skal strammes op, hvis den da i det hele
taget ﬁndes på universiteter, der hjernevasker studerende med, at
forskning er det eneste, der gælder. Osv.
Alt sammen en naturlig konsekvens af en manglede omstilling
af et skolesystem fra en tid, hvor alle skulle have syv års skolegang, men kun embedsmænd skulle have en videregående uddannelse, hvorfor denne helt naturligt var linjeopdelt i forskellige
embedsretninger.
Men i en global vidensøkonomi skal stort set alle have en tertiær uddannelse på to eller ﬁre år. Et sådant system ﬁndes i lande, som længe har haft 12 års skolegang, fx de nordamerikanske republikker. Her byder sekundærskolen de unge velkommen
med anerkendelse: “Du har et talent, som det er skolens opgave
sammen med dig at afdække og udvikle gennem daglige lektier i
selvvalgte halvårsblokke. Hvis du har succes, belønnes du med et
“ﬂot arbejde” samt ﬂere blokke inden for samme fag. Hvis ikke,
belønnes du med “ﬂot forsøg” samt tilbud om at prøve kræfter
med andre halvårsblokke. Og sidste år kan du prøve kræfter med
blokke fra det tertiære niveau”.
For naturligvis er alle tertiære uddannelser opbygget af koordinerede halvårsblokke, så man smidigt kan skifte studeretning
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og studieby og tage blokke i udlandet og hurtigt supplere med ekstra
blokke i tilfælde af jobskifte.
Det er snart ti år siden, OECD
i sin universitetsundersøgelse fra
2004 foreslog os at integrere al tertiær uddannelse, så vi kunne øge
tilgangen til universiteter og university colleges fra 30 % til de 70
%, der gælder i Finland og Sverige.
Og med hensyn til professionshøjskoler er OECD usædvanlig
klar: “In the case of teacher training, experience suggests that
there can be advantages for teachers being trained in a setting
wider than a single faculty of education”.
Det forløbne tiår har vist, at vi ikke selv magter omstillingen
fra embeds- til talentuddannelse. Så hvorfor ikke nedsætte en
OECD-ledet skolekommission til at nydesigne det danske skolesystem fra bund til top?
OECD vil sikkert påpege, at industrisamfundet blev decentraliseret ved overgang fra damp til el. Og at informationssamfundet gør det modsatte, hvis den tertiære informationsformidling
centraliseres på to mastodontuniversiteter, der opsuger landets
piger, medens drenge efterlades som ufaglærte udkantsdanskere
af enevældens embedsuddannelsessystem. Derfor bør hver købstad have et toårigt blokopdelt college, hvorfra man problemløst
kan fortsætte til et af regionens fem ﬁreårige colleges.
Allan Tarp, gymnasielektor

N Y H E D E R F R A W W W . D M . D K af Franciska Lee Beckett · frb@dm.dk

Støtte til karriereudvikling
og styrket mobilitet
Mobilitet, karriere og attraktive arbejdspladser er særlige indsatsområder i de APU-støttede kompetenceudviklingsmidler de næste år. “Godt nyt for det fastlåste
jobmarked”, mener DM’s formand.
Der er brug for, at medarbejdernes vilje
og evne til mobilitet styrkes, ligesom mulighederne for karriereafklaring og karriereudvikling skal løftes.
Det mener APU, AC og Personalestyrelsens fælles udvalg, der under Statens
Center for Kompetenceudvikling har besluttet, at mobilitet, karriere og attraktive
arbejdspladser er indsatsområder.
Formand for DM Ingrid Stage håber, at
kompetenceudviklingsmidlerne kan være
med til at dæmme op for den alvorlige si-

tuation på arbejdsmarkedet.
“Vi er nødt til at gribe ind over for
den alt for høje ledighed og det fastlåste jobmarked, hvor de, der er så heldige
at sidde på en stol, holder et fast greb
om den. Jobbytteordninger og karriereafklaringsforløb, som APU-midlerne
lægger op til, er godt nyt, fordi de kan
hjælpe medarbejderne til at se en udvikling i deres karriere, hvilket den økonomiske afmatning desværre lægger en
dæmper på. Samtidig kan de være med

til at skabe nogle tiltrængte åbninger i
jobmarkedet, fordi vi bliver bedre til at
se muligheder for nye arbejdsopgaver og
-områder”, siger Ingrid Stage.
I alt 12,5 mio. kr. er afsat i overenskomstperioden 2012-2013 til de akademiske medarbejdere i staten.
Læs mere om de tre indsatsområder,
der ydes støtte til, og bliv klogere på,
hvordan din arbejdsplads kan få del i
kompetenceudviklingsmidlerne på
www.kompetenceudvikling.dk
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H I S T O R I E

På den forkerte side.
De danske landssvigere efter befrielsen

PÅ DEN
FORKERTE
SIDE

De danske landssvigere efter befrielsen

“De bange anelser
blandt landssvigerne
blev allerede få timer
efter befrielsesbudskabet til virkelighed”.

Af Søren Billeschou Christiansen og Rasmus Hyllested

Søren Billeschou Christiansen
og Rasmus Hyllested
Aarhus Universitetsforlag, 2011, 308 sider,
299,95 kr.
Den 5. maj 1945 var ikke kun en fredens dag
i Danmark. Samtidig indledtes et omfattende opgør med “landssvigerne”. Bogen belyser
gennem seks landssvigeres personlige historier, hvordan forholdet mellem landssvigere og
den almindelige befolkning har udviklet sig
fra efterkrigstiden og frem til i dag, og diskuterer, hvor vellykket den danske model var i
sammenligning med andre landes retsopgør.

Af Søren Billeschou Christiansen og Rasmus Hyllested

K U N S T

Vinter. Birgitte Thorlacius og
Frede Troelsen
Tekst: Erland Porsmose
Johannes Larsen Museet, 2011,
52 sider, 48 kr.
For begge kunstnere er grundelementerne i deres kunst
livet, væksten, forfaldet og
døden. En cyklus, der slutter og begynder om vinteren.
Publikationen er udgivet i forbindelse med udstillingen af
samme navn, som vises på Johannes Larsen Museet frem til
den 4.3.2012.
L I T T E R AT U R

Editionsﬁlologi
Johnny Kondrup
Museum Tusculanum Forlag,
2011, 553 sider, 350 kr.
Editionsﬁlologi er videnskaben
om udgivelse eller genudgivelse
af litterære værker, manuskripter, breve og andre skriftlige
dokumenter. I værket Editionsﬁlologi gennemgår Johnny
Kondrup en række af disciplinens fundamentale begreber.
Værkets sidste kapitel omhandler elektronisk udgivelse, og her

redegør Kondrup for, hvordan
det elektroniske eller digitale
medium på visse områder har
ændret vore forestillinger om,
hvad tekster i almindelighed og
videnskabelige udgaver i særdeleshed er og kan.
H I S T O R I E

Fem Fyrsteslotte – Sønderborg, Nordborg, Augustenborg, Gråsten og Glücksborg
Inge Adriansen og Peter Dragsbo
Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot og Historisk Samfund for Als og Sundeved, 2011,
180 sider, 198 kr.
Danmarks største samling fyrsteslotte uden for København
og Nordsjælland er de fem
slotte Sønderborg, Nordborg,
Glücksborg, Augustenborg og
Gråsten. Heraf ligger de ﬁre i
Sønderborg Kommune. Bogen
handler om disse slottes omskiftelige historie fra middelalderen til nutiden med konger
og hertuger, slotsbygninger
og slotskirker, parker og haver samt de ﬁre små hertugbyer Nordborg, Augustenborg,
Gråsten og Glücksborg.
PÆ D A G O G I K

Entreprenørskabsundervisning
Anne Kirketerp og Linda Greve
(red.)
Aarhus Universitetsforlag, 2011,
296 sider, 299,95 kr.
Med udgivelsen af bogen gør
en række forskere et forsøg på

at genskabe en foretagsomhed,
som mennesker af naturen er
udstyret med, men som det
traditionelle undervisningssystem ikke formår at understøtte. Undervisning i entreprenørskab træner studerendes
evne til at se muligheder, men
også til faktisk at sætte ting i
gang med lyst og energi.
R E L I G I O N

Den tredje reformation
– fra statskristendom til
google-buddhisme
Morten Thomsen Højsgaard
Kristeligt Dagblads Forlag, 2011,
184 sider, 199 kr.
For 1000 år siden gjorde Harald Blåtand os kristne. Omkring år 1500 kom Luther
og gjorde os til protestanter.
Og nu, 500 år senere, ﬂytter vi igen de religiøse hegnspæle. Statskirken er ved at
miste fodfæstet, og googlebuddhismen tager over. Men
i modsætning til de to første
reformationer kommer forandringerne denne gang nedefra
– fra danskernes personlige religiøsitet. Bogen fortæller om
de store omvæltninger, vi er

vidne til, og om, hvor troen er
på vej hen i dagens Danmark.
S A M F U N D

På sporet af den tabte tid
– tid, sted og hjemstavn i det
moderne samfund
Kim Furdal (red.)
Museum Sønderjylland ISL – Lokalhistorie, 2012, 195 sider, 248 kr.
Med murens fald og globaliseringen er vi i stigende grad blevet interesseret i det sted, hvor
vi bor, eller som har betydet noget for vores liv. Allerede i 1975
hyldede forfatteren Dan Turéll
således sin fødeby med bogen
“Vangede billeder”, og i disse
år eksploderer den lokalhistoriske interesse. I denne bog ser ni
danske forskere og museumsfolk
på stedets og hjemstavnens betydning i det moderne samfund.
S P R O G

Korrekturlæserens grundbog
Grammatik, retstavning, tegnsætning – og over 700 øvelser
Kirsten Rask
Graﬁsk Litteratur ApS, 2012,
126 sider, 300 kr.
Plottet i denne bog er en nærkamp med mængden af stavefejl
i det offentlige rum.
Forfatteren begynder med den
danske grammatik fra ordenes
byggesten over ordklasserne og
deres bøjningsformer til den
stærkt forsømte sætningslære,
som forfatteren drømmer om
at vriste ud af den lammende
punktumﬁksering.
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af Hans Beksgaard, formand for DM’s professionshøjskolelærere

Skudår
Bestyrelsesvalget til DM Professionshøjskoler er afholdt
med det resultat, at Turi Neubauer, Helle Waagner, Hanne Schneider, Steen Simonsen, Anders Hamming, Kristian
Horslund, Susanne Bang-Larsen, Mikkel Høgsbro, Kim Judson,
Mette Bruun og Hans Beksgaard er valgt.
Bestyrelsen har konstitueret sig den 13. januar med Hans
Beksgaard som formand og Helle Waagner som næstformand. Sammen med Hanne Schneider og Kristian Horslund
vil de udgøre forretningsudvalget i den kommende toårs pe-

Arbejdsmiljø
Professionshøjskolernes dårlige økonomi har først og fremmest resulteret i pres på arbejdstid og gentagne fyringsrunder. Et pres, der begynder at vise sig i form af dårligt arbejdsmiljø. DM har arbejdet målrettet med vejledning i forhold til
stress og arbejdsmiljø, og vi vil sætte arbejdsmiljø på dagsordenen på en temadag den 8. november for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

riode.

Den ændrede politiske situation med samlingen af alle videregående uddannelser i et nyt uddannelsesministerium gør

Vi står over for en række udfordringer:

det ekstra nødvendigt at styrke samarbejdet med universitetslærerne inden for DM, så vi optræder samlet i forhold til

Arbejdstidsforhold
Under et banner om “Paradigmeskift” har rektorerne udsat
tillidsrepræsentanterne for et massivt pres for at indgå lokalaftaler med lavere forberedelsestid og mindre tid for den
enkelte underviser til at deltage i udvikling og forskningssamarbejde. Samtidig har ﬂere rektorer tilkendegivet, at de ikke i
fremtiden agter at indgå aftaler om arbejdstid overhovedet.
Presset på undervisere er generelt i samfundet. Under overenskomstforhandlingerne sidste år var gymnasielærerne trukket ud til afklapsning, hvilket de stort set ﬁk afværget. Dette år
er der blæst til kamp mod folkeskolelærernes arbejdstid. Der,

ministerium og de politiske partier.
Vi vil søge indﬂydelse på den politiske proces i tæt samarbejde med universitetslærerne og DM’s formand, Ingrid Stage.
Som et aktuelt eksempel skal vi forholde os til uddannelsestænkning omkring en politisk målsætning om at gøre
det lettere at udbygge en professionsbachelor med en kandidatgrad. I stedet for at falde ind i en jeremiade om, hvor
forfærdeligt det er, at de studerende til professionsbache-

hvor vi skiller os markant ud, er, at nogle af vore ledere har den
selvopfattelse, at de kan selv. Uden aftaler. Det er en pædago-

loruddannelser som læreruddannelsen har for lavt et karaktergennemsnit sammenlignet med Singapore og Finland,
må man gøre uddannelserne mere attraktive ved at gøre det
langt lettere at videreuddanne sig. Så man får skabt et billede af uddannelser, der åbner muligheder og ikke fastholder

gisk udfordring og en fagpolitisk. Udfordringen vil være emnet
for et seminar for forhandlerne 29.-30. marts.

dig i samme arbejde ud over den periode af dit liv, hvor det er
udfordrende og givende.

dm professionshøjskoler er
sektorblad for DM-medlemmer, der
arbejder på professionshøjskoler.

Redaktionssekretær:
Pernille Siegumfeldt

Redaktionen:
Hanne Schneider
Anders Hamming
Hans Beksgaard

Forside-foto:
Jesper Voldgaard

Næste nummer af
dm professionshøjskoler udkommer
den 13. april
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TEMA: CAMPUS

Ning de Coninck-Smith

Bygninger er identitet
I Varde hedder det tidligere uddannelsescenter nu bare Campus. Også adskillige højskoler

blev bygget i 30’erne og havde, i lighed med
de amerikanske og britiske forlæg, stort fo-

men”, siger Ning de Coninck-Smith.
Selv glæder forskeren sig hver dag over

under VIA er rykket sammen, og på CERESgrunden i Aarhus midtby er næste campusbyggeri planlagt til at begynde i 2015. UC Sjæl-

kus på det arkitektoniske helhedspræg. Tænk
på Oxford og Cambridge, som oprindeligt
nærmest var små middelalderlandsbyer. Man

at arbejde i fysiske rammer – på Emdrupvej i
København – med historien skrevet ind i væggene. Derfor er hun også spændt på, hvordan

land bygger på livet løs i Roskilde. I Hillerød
er professionshøjskolen UCC’s campus under

var optaget af at afspejle alvoren og universitetets seriøsitet, og helt fra bunden tænkte

den nyeste trend med at vælge udrangerede
bygninger til uddannelsesformål kommer til

opførelse, og samtidig drømmes der store
drømme om at etablere sig i en hyperurban
55.000 kvadratmeter stor campus på den at-

man i at skabe huse tænkt præcist til formålet, nemlig undervisning og forskning. Den
dag i dag hører du rektor for Aarhus Universi-

at folde sig ud.
“Carlsberg, som Professionshøjskolen UCC
har kastet sin kærlighed på, ligger på det hy-

traktive Carlsberggrund midt i København.
Campustankegangen har længe gennemsy-

tet omtale det som “sin gule campus”, og der
er rigtig meget identitet forbundet med byg-

perurbane Vesterbro midt i København. Her
vil en eventuel professionshøjskolecampus

ret universitetsverdenen, og nu er turen i den
grad kommet til professionshøjskolerne.
Historisk set har det ikke som udgangs-

ningerne”, forklarer Ning de Coninck-Smith.
Hun tror heller ikke, at det alene er økonomisk krise og rationaliseringstanker, der har

blive en del af hele oplevelseskulturen, og
det vil helt sikkert virke enormt tiltrækkende på unge storbymennesker. Spørgsmålet

punkt været stordriftsfordelene, der har fået
uddannelsesstederne til at tænke megastort.

fået professionshøjskolerne med på campusideen.

er, om oplevelseskultur og fordybelse kan gå
hånd i hånd, eller det ene sker på det andets

Det forklarer historiker Ning de Coninck-Smith,
der forsker i feltet mellem arkitektur, skole og
barndom ved DPU under Aarhus Universitet.

“Se, hvordan uddannelserne præsenterer
sig på ﬁlm verden over. Det er bygninger, bygninger, bygninger. Derudover går fremtidens

bekostning, som når bøgerne forsvinder fra
biblioteket til fordel for opkoblede arbejdsstationer og worklounges. Tiden må vise,

“Aarhus Universitet er det formentlig første egentlige campusbyggeri i Danmark. Det

faglighed på tværs, så det signalerer modernitet, at man rykker ﬂere uddannelser sam-

hvor alvoren bliver af”, siger arkitektur- og
historieforskeren.

Læs resten af vores
campustema på siderne 38-41
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Som at hygge sig
med en pose

CAMPUS
AARHUS NORD
 Slog dørene op i sommeren
2011.
 Udfylder 27.000 kvadratmeter
under samme tag, i ﬁre plan.
 Huser de fem største sundhedsuddannelser i Aarhus:
Sygeplejerskeuddannelsen,
ergoterapeutuddannelsen,
fysioterapeutuddannelsen,
bioanalytikeruddannelsen
samt ernærings- og sundhedsuddannelsen.
 Huser også Højskolen for
Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VOK, som er
en sammenlægning af ﬂere
kursus- og udviklingsafdelinger under VIA University
College.
 Beskæftiger 340 medarbejdere.
 Har 2.500 studerende indskrevet på de sundhedsfaglige
uddannelser per år.
 Optager 4.500 studerende på
efter- og videreuddannelsen
hvert år.
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TEMA: CAMPUS

tvebakker

På en mark ved Skejby
uden for Aarhus har Center for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling boet under samme
tag som de sundhedsfaglige grunduddannelser siden i sommer. Men
faglig synergi opstår
ikke af sig selv, blot fordi
man deler hus, lyder erfaringen, og forventningerne til, at den kommer,
er vidt forskellige.
Indtil sommeren 2010 var kursus- og udviklingsafdelingerne under Via University College atomiseret ud på adskillige adresser, beliggende ved de enkelte uddannelsessteder i
hele Øst- og Midtjylland.
Kendskabet til afdelingerne på tværs var
dengang minimalt, møder på Skype kun sjældne, og kørselsbudgetterne kolossale. Vidensudvekslingen og initiativerne til tværfaglige
samarbejder haltede bagefter, og forventningerne til at ﬂytte i samme hus var derfor store blandt medarbejderne.
Det var altså 140 stærkt motiverede medarbejdere, der ﬂyttede sammen i Center for
Videreuddannelse og Kompetenceudvikling,
VOK, først på en adresse i Viby og – da bygningerne stod klar – i Campus Aarhus Nord, der
også huser de århusianske sundhedsfaglige
grunduddannelser under VIA.
“Som udgangspunkt vil folk jo gerne indgå
i givtige samarbejder med kolleger, som er
fagligt stærke, og som man oven i købet deler både interesser og arbejdsområder med.
Det er også inspirerende, at VOK nu i store
træk er samlet i ét hus, som tilmed er bygget
til formålet, også selv om man måske ikke er
den største stål- og betonfan”, fortæller Carl-

“Huset er bygget uden blinde ender, så der
skabes et ﬂow, som støtter tanken om tværfaglighed. Ingen kan forskanse sig i deres eget område”.
arkitekt Kasper Frandsen fra ﬁrmaet Schmidt, Hammer og Lassen,
der står bag Campus Aarhus Nord, om byggeriet til VIAs hjemmeside.

Peter Jeppesen. Han er lektor i VOK og DM-tillidsrepræsentant for godt 100 ansatte.
Men selv om velviljen hos medarbejderne
har været og fortsat er stor, skal der fortsat arbejdes målrettet for at sikre, at kontakter mellem grunduddannelserne og VOK-afdelingerne
bliver dyrket, og at nye tværfaglige samarbejder opstår på tværs af VOK og de sundhedsfaglige grunduddannelser, der nu er samlet i Skejby.
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CAMPUS
 Er det latinske ord for “åben plads”.
 En campus er et sammenhængende universitetsområde, der ofte inkluderer biblioteker, auditorier og opholdsområder.
 Udtrykket er oprindelig amerikansk og
stammer fra Princeton University. Det optræder første gang i 1775. I begyndelsen
refererede ordet udelukkende til den åbne
plads mellem bygningerne – senere blev
det en betegnelse for det samlede område.
I dag anvendes ordet også for europæiske
universiteter med ﬂere bygninger i et parkagtigt område. Et campusuniversitet lig-

“Der skal et særligt drive til at skabe noget på tværs af de vidt forskellige uddannelsessøjler her i huset,” mener Carl-Peter Jeppesen,
lektor i VOK og DM-tillidsrepræsentant for 100 medarbejdere

ger ofte i udkanten af en større by og står i
modsætning til universiteter, hvor bygningerne er spredt ud over byen.
Kilde: Wikipedia

“Vi står umiddelbart langt fra hinanden, historisk og kulturelt såvel som fagligt. Der skal

Det såkaldte Campusråd har indtil videre kun
arbejdet med praktiske forhold for medar-

logistisk øvelse at låne et laboratorium eller træffe aftale med en ekstern underviser

et særligt drive til at skabe noget på tværs af
så vidt forskellige uddannelsessøjler”, forkla-

bejderne, fx parkeringsforhold, lokalefordeling, hjemmesideudvikling og politikerbesøg.

et andet sted i byen og få de studerende
til at rejse længere og møde på en ukendt

rer Carl-Peter Jeppesen.
“At sætte nye kursus- eller uddannelsesinitiativer i gang med folk, man ikke kender på for-

Der er ikke nedsat et formelt organ, der skal
arbejde strategisk med samarbejde og projekter på tværs af husets uddannelser. Alligevel

adresse. Her går jeg bare ned ad gangen og
laver en aftale med bioanalytikerne, og det
hele foregår under samme tag”, forklarer

hånd, kræver et overskud, som medarbejderne
slet ikke kan mønstre midt i en økonomikrise,

er der en bevægelse i gang. Sådan opleves det
i hvert fald af lektor cand.scient. Jane Binau

Jane Binau Mønster.
Hun tror, at tværfagligheden på lang sigt

hvor tiden til netop udvikling er stærkt nedbarberet. De økonomiske vilkår til trods kræver det samtidig en ledelsesmæssig insisteren
på, at Campus ikke blot er en fælles bygning,

Mønster. Hun er lektor og DM-tillidsrepræsentant for kollegerne på Ernæring- og sundhedsuddannelsen. Tilbagemeldingerne til hende
er, at såvel ansatte som studerende på grund-

vil blive styrket endnu mere.
“Men det kan da godt virke paradoksalt at
rykke ind i et ﬂot nybyggeri, samtidig med
at økonomien strammer alle andre steder,

men også et fællesskab med en fælles vision

uddannelserne så småt er begyndt at opleve

og kravene til underviserne konstant skær-

om at udvikle vores uddannelser, så de modsvarer samfundets behov”, fortsætter han.

Et formelt organ blev nedsat i forbindelse

mange ﬁne fordele ved at bo sammen i Campus Aarhus Nord.
“Selvfølgelig talte vi også sammen før,
lånte hinanden til særlige timer og brugte de
andre uddannelsers lokaler, fx laboratorier-

pes. Jeg håber inderligt, at synergieffekten
ved at etablere en campus ikke bare bliver,
at vi propper dobbelt så store hold ind i
auditoriet, men at vi kan komme til at bidrage positivt til hinandens uddannelser, låne

med etableringen af Campus Aarhus Nord.

ne. Men det var ikke desto mindre en større

de bedste ideer fra hinanden og være ﬂere
om at kvaliﬁcere vores tilbud til de unge. Så
vil det, både fagligt og arkitektonisk, blive
et rigtig spændende hus at arbejde i”, understreger Jane Binau Mønster.

Parkering og lokalefordeling

Drænet for ressourcer
Samme håb deler Carl-Peter Jeppesen. For
ud over de naturlige stordriftsfordele,
der ligger i at drive fælles bibliotek, ad-

Såvel ansatte som studerende på Campus Aarhus Nords
grunduddannelser oplever mange ﬁne fordele ved at bo
sammen, Sådan lyder tilbagemeldingen fra de studerende
til lektor og DM.-tillidsrepræsentant Jane Binau Mønster

ministration og kantine, er der naturlige
grænser for, hvor længe man kan hygge sig
med en pose tvebakker, som han formulerer det.
“Vi bliver drænet for ressourcer og bliver ligesom mange andre steder i samfundet mødt med krav om yderligere besparelser, hvilket måske er det egentlige
problem. Det kan nemt underminere de
ellers spændende perspektiver, der måtte
ligge i campuskonceptet”, tilføjer CarlPeter Jeppesen.
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og
ud
til
kanten
e

d
a
p

k
k
a
b

O

De store campusmiljøer
mpusmiljøer kræver exceptionelt nærværende
personaleledere,
edere, men de kræver også, at traditionelt
selvkørende
e undervisere bliver bedre til at melde klart
ud, hvis de bliver løbet over ende af nye opgaver,
uoverskuelige
ge arbejdsgange osv.
De campusdannelser, som p.t. er på teg-

mindst på de små fag, samt den belastning,

med medarbejderne – hver gang en uklarhed

nebrættet eller i byggefasen, bliver endnu
større end de allerede eksisterende. At sikre
et godt arbejdsklima for medarbejderne i de
kommende mastodontuddannelsesmiljøer
er en opgave, der ofte bliver undervurderet.

der kan ligge i en øget transporttid til arbejdspladsen eller i at skulle undervise på to
eller tre forskellige adresser, som det er tilfældet for de mere specialiserede undervisere i
udkantsområderne.

melder sig, eller der opstår nye spørgsmål.
Længe inden arbejdspladser ﬂytter sammen,
bør tillidsrepræsentanterne fra de forskellige
lokaliteter overveje at organisere sig i grupper, som arbejder tæt sammen, og som ser

Det mener DM’s faglige konsulent, Aase Riis.
Hun har i løbet af en treårig periode opsamlet
de erfaringer, som adjunkter og lektorer på
professionshøjskolerne har gjort sig igennem
den ene fusion efter den anden.

“Isvintre eller en Storstrømsbro, der bliver
lukket i en periode, kan lægge folk ned i en i
forvejen travl hverdag. Støttefunktioner og
alliancepartnere, man har haft et tæt samarbejde med, går tabt. Det kan lyde som små

det som en fælles opgave at rådgive samtlige
medarbejdere, uanset faglig organisering. Vi
ved, at det skaber lidt mere ro på bagsmækken”, siger Aase Riis.
“Det sidste, men måske væsentligste råd,

“Fusioner tager tid og kræver stor omhyggelighed. Det kan være en vanskelig opgave i
sig selv at omstille sig til nye funktioner, nye
sammenhænge, ny administration, ny it osv.
oven i uddannelsesplaner, som er store og

ting, men det er jo grundvilkår, der ændrer
folks hverdag markant, og det kan medføre
en hård ekstra belastning af de ansatte”, forklarer Aase Riis.
Det er DM-konsulentens erfaring, at med-

vi har uddraget af henvendelserne fra vores
medlemmer, som er kommet i klemme under
fusioner, er: Hold fast i, at du har kolleger,
og sørg for at mødes med dem dagligt. Professionshøjskolelærere er traditionelt vant

brede og stiller krav til medarbejdernes ansvarlighed. Men man skal heller ikke undervurdere konsekvenserne i det små, når man
rykker mange sammen under ét tag”, pointerer Aase Riis.

arbejdernes repræsentative system er utilstrækkeligt i store fusionsprocesser.
“Medarbejderne beskriver selv processen
som “op ad bakke og helt ud til kanten”. Derfor er der både brug for exceptionelt nærvæ-

til at klare sig selv og vende ansvaret indad,
hvis noget bliver for svært. Når hverdagen
forandres dramatisk, er det endnu vigtigere,
at kolleger bruger hinanden som sparringspartnere, får sat ord på oplevelser og tanker

Hun peger på vigtigheden af, at lokalerne er klar, når underviserne rykker ind, ikke

rende og synlige fusionsledere og tillidsrepræsentanter, der står klar – ansigt til ansigt

og kommer ud med små og store frustrationer”.
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VIA næsten i mål
med arbejdstidsaftaler
Det lykkedes ikke forhandlerne i VIA at nå frem til centrale
arbejdstidsaftaler for alle ansatte og for alle undervisere. Aftaler
for det kommende år er nu indgået på højskoleniveau.

Underviserne på professionshøjskolerne
ville beholde den hidtidige forberedelsesfaktor, ledelsen ville indføre årsnormer. Dermed

ordnede præmisser for forhandlingerne medvirkede det til, at det var vanskeligt at lave en
samlet arbejdstidsaftale, der omfatter alle

stod parterne så langt fra hinanden, at de
ikke kom i mål med centrale arbejdstidsaftaler for alle ansatte og for alle undervisere på
professionshøjskolen VIA.
Det lykkedes i løbet af efteråret at lave un-

undervisere”, forklarer Turi Neubauer.
Hun erkender, at forberedelsestiden med
de nuværende aftaler formentlig er en mindre
kompliceret knast på bioanalytikeruddannelsen, hvor man som minimum har fastholdt

derviseraftaler på ﬁre ud af fem højskoler i
VIA. Umiddelbart inden jul indgik medarbejderne en aftale for alle ansatte, der omfatter fx lukkedage, seniorordning, ret til frihed
i arbejdstiden og andre ting, som normalt er

den tidligere forberedelsesfaktor på 2 ½ løntime for hver 45 minutters undervisning. En
aftale, der efter tillidsrepræsentantens vurdering er tilfredsstillende.
“På en måde tror jeg, at VIAs undervisere

aftalestof. Så samlet set er Turi Neubauer, tillidsrepræsentant for 20 DM’ere på bioanalytikeruddannelsen under VIA, ikke så bekymret
over resultatet.
“Det var vigtigt, at vi ﬁk harmoniseret afta-

havde stået stærkere, hvis vi havde fået harmoniseret vores arbejdstidsvilkår gennem
en central aftale. Men omvendt tror jeg, der
også kan være en fordel i at indgå aftaler med
de lokale ledelser, der kender vilkårene for vo-

ler om seniorordninger. Men samtidig har det
langstrakte forhandlingsforløb, vi har været
igennem, tydeligt vist, at de mange uddannelser under VIA fungerer mere forskelligt, end
vi måske troede. Både kulturerne og den kon-

res arbejde til bunds. Det vil de kommende år
vise”, siger Turi Neubauer.

krete tilrettelæggelse af undervisningen er
meget individuel. Sammenholdt med de over-

Åbne over for alternativer
Kristian Horslund, der er lektor på læreruddannelsen i Skive, har siddet i forhandlergruppen på vegne af lærerne, pædagogerne

og socialrådgiverne i VIA. Han er godt tilfreds
med, at det lykkedes at lave en aftale. “Det
er en styrke for samarbejdet, at vilkårene er
aftalte og ikke blot punkter i et administrationsgrundlag. Det generelle angreb på forberedelsestiden, som man har kunnet iagttage
på landsplan, er dog et problem. God tid til
forberedelse hænger for os undervisere tæt
sammen med, hvilken kvalitet vi kan levere i timerne”, siger Kristian Horslund.
“Vi er åbne over for alternative måder at
tilrettelægge arbejdet på, der hvor det giver
mening, og det har vi skabt mulighed for med
aftalens såkladte “udviklingsmodel”. Overordnet set må vi arbejde på en overenskomst,
der bedre beskriver underviserens opgave.
AC-overenskomsten er for sparsom i sine anvisninger, og det truer reelt undervisningsbegrebet”, mener Kristian Horslund.
På VIA er det nu kun efter- og videreuddannelsesafdelingen, VOK, der mangler en lokal
arbejdstidsaftale. På Metropol i København
er forhandlinger om en aftale fortsat gået i
hårdknude, mens UC Syddanmark også fortsat forhandler.
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Vejledning
om AC-vilkår på vej
DM er på vej med en udvidet vejledning,
der skal afdække konsekvenserne af at arbejde på en professionshøjskole, der ikke er dæk-

også bruges i forhandlingssituationer”.
“Hvor langt skal man gå, når man forhandler med ledelsen? Der kan til tider opstå for-

vigtige at få et overblik over. Skulle tillidsrepræsentanterne alligevel komme i tvivl, er de
naturligvis altid velkomne til at trække på bi-

ket af en lokalaftale.
“Vejledningen uddyber akademikeroverenskomstens arbejdstids- og merarbejdsregler og skal primært medvirke til, at til-

handlinger, der er så genstridige, at medlemmerne på arbejdspladsen må overveje, om det
vil være en fordel at gribe til AC-overenskomsten frem for at kæmpe videre, op ad bakke”,

stand fra DM”, tilføjer Helge Nielsen.
Allerede nu ligger der en vejledning på
DM’s hjemmeside. Den udvidede vejledning
kommer til diskussion og endelig beslutning

lidsrepræsentanter kan sikre kollegerne så
gode arbejdsbetingelser som muligt, hvis

forklarer DM’s faglige konsulent Helge Nielsen.
“Vejledningen er handlingsanvisende og

ved delegeretmødet i DM Professionshøjskoler til april. psi

man ender i den situation. Aftalen kan dog

samler de opmærksomhedspunkter, der er

KVALITET
OG KOMPETENCER I
LÆRERUDDANNELSEN

Nordisk lärarutbildningskonferens 2012:

Som det fremgår af annoncen, er temaet læreruddannelsen i fremtiden, når undervisere fra hele Norden mødes til den årlige læreruddannelseskonference i Kalmar 7.-9. maj 2012.
Prisen for at deltage er 5.400 svenske kroner, og det er undervisernes arbejdsplads, der skal dække omkostningerne. Pengene
er godt givet ud, lover formand for DM Professionshøjskoler Hans
Beksgaard. Han har deltaget i konferencen ﬂere gange tidligere og
anbefaler varmt oplevelsen til sine kolleger på landets læreruddannelser.
“Det er utroligt lærerigt at møde kolleger fra de andre nordiske
lande og få chancen for at udveksle viden og erfaringer med undervisere, der har samme kulturelle ståsted, som vi selv har, men som
måske alligevel gør nogle ting anderledes. Den inspiration, vi kan
få fra vores nordiske kolleger, er helt essentiel i en tid, hvor fokus
traditionelt er rettet mod PISA-tænkningen, og mod de europæiske
lande, vi er i union med, men som ofte tænker uddannelse på en
helt anden måde”, siger Hans Beksgaard.
Foruden Danmark, Norge, Sverige og Finland vil også Grønland
og Færøerne være tilmeldt konferencen.

Tilmeldingen er åben frem til 23. marts. Mere information kan
ﬁndes på Linnéuniversitetets hjemmeside, www.lnu.se

Lärarutbildningens
möte med framtiden.
Välkommen till årets upplaga av Nordisk lärarutbildningskonferens!
Kom och lyssna till intressanta föreläsningar och forskningspresentationer på ämnet Lärarutbildningens möte med framtiden - kvalitet
och kompetens. Key Note speakers är Jan-Eric Gustafsson (Göteborgs
universitet), Bodil Jönsson (Lunds universitet), Jon Smidt (Høgskolen
i Sør-Trøndelag), Mats Trondman (Linnéuniversitetet) och Lars
Vavik (Stord University Colleges).Det finns även möjlighet för dig att
presentera din egen forskning inom området - anmäl ditt abstract!
Datum: 7-9 maj 2012
Plats: Linnéuniversitetet i Kalmar
Läs mer och anmäl dig på lnu.se/nordisk-lararutbildningskonferens
senast 23 mars 2012, anmäl ditt abstract senast 2 mars 2012.
Nordisk lärarutbildningskonferens
Kalmar 7-9 maj 2012
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K R O N I K af Iben Valentin Jensen, lærer og cand.pæd., og Leo Komischke-Konnerup, lærer og cand.pæd. · foto: Scanpix

På vej mod
en professionsdidaktik
– for mennesker
Læreruddannelsen er i sin tid i alt væsentligt udsprunget af højskolekulturen. Det har læreruddannelsen i mange år forsøgt at distancere
sig fra, bl.a. gennem en øget akademisering. Det kan der være mange
gode grunde til. Nogle af dem pegede højskolens kritiker og forkæmper
Jakob Knudsen (1858-1917) på for over 100 år siden.

“Adskillige af dem – der ikke magtede det særlige folkelige, det danske – er
gledne af, er vegen til Side og har givet sig
til, på deres Højskoler, at være mere eller
mindre mislykkede Kundskabsmeddelere,
Moralister eller Prædikanter, eller alle tre
Dele på én Gang”.1
Sådan lød Jakob Knudsens dom for over
hundrede år siden om de problematiske
tendenser i højskolen dengang.
Knudsen mente, at højskolekulturen
ofte endte i en moralisering og prædiken,
der sammen med en kundskabsmeddelelse ﬁk en underlig pietistisk eller dogmatisk karakter. Det samme siger man for tiden om den nu svundne seminariekultur,
en kultur, der i sidste del af 1900-tallet vel
nærmest krævede, at den enkelte lærerstuderende skulle bekende sig til en bestemt
marxistisk-grundtvigsk dannelsesforståelse
for ikke at blive vraget som lærermateriale. Vi medgiver helt denne velkendte kritik
og forstår, hvorfor højskole- og seminariekulturen har provokeret bl.a. Lars Qvortrup, Jens Rasmussen og Niels Egelund til
adskillige gange at føre korstog mod arven
fra Grundtvig i dette århundrede.
Men, og det er ikke helt uvæsentligt:
Det er en meget reduceret og karikeret
udgave af det grundtvigske, som man for
tiden ofte opstiller som afsæt for en professionskritik. En karikatur, som risikerer
at ende i, at man helt mister blikket for de
særlige professionsrelevante indsigter og
sammenhænge, som kan ﬁndes i livsop-

lysningsperspektivet, et perspektiv, der i
praksis på de frie skoler stadig er spillevende og under stadig udvikling, og som
kan vise sig at være et afgørende didaktisk
og pædagogisk bidrag til et senmoderne
samfunds særlige udfordringer.

Kobling mellem teori og praksis
Livsoplysningsperspektivet kan vise sig
at være netop det særlige, der kan koble
pædagogisk teori og praksis på fornuftig vis. Det kan videnskabelig-akademiske
metoder ikke alene. De behøver et menneskeperspektiv for at kunne indgå i en
pædagogisk sammenhæng. Medmindre
det altså ikke er meningen, at professionshøjskolerne skal udvikle en professionel
pædagogisk praksis i folkeskolen, men at
der alene skal arbejdes efter manualer eller “bibler” i den folkelige skole. Hvilket
ikke blot ville bidrage til at afhumanisere
vores samfund, men også svække samfundets sammenhængskraft i en stadig mere
risikofyldt og globaliseret verden.
Knud Rendtorff, tidligere lektor på
SDU, beskriver forholdet mellem en akademisk-videnskabelig tradition og livsoplysningsperspektivet således:
“I denne kombination af videnskabelighed og livsoplysning er det vigtigt, at
de vekselvirker med hinanden, for videnskabeligheden bliver elitær, abstrakt og
verdensfjern, hvis ikke den følger med i
folkets liv uden for de videnskabelige institutioner, mens livsoplysningen – ud-

dannelsen af børn, unge og voksne til at
varetage deres opgaver i folkestyrets fællesskab – bliver snæversynet og perspektivløs, hvis ikke den udvikler sig i dialog
med åndslivet og videnskaberne om helhederne og de bærende sammenhænge i fællesskabet “.2

At tage ansvar og turde skønne
Professionshøjskolernes opgave må altså
være at udvikle den pædagogiske forståelse
og de pædagogiske teknologier, som anerkender, at alle børn, unge og voksne har et
alment menneskeligt krav på at blive indført i historiske kulturelle sammenhænge
og udvikle personligt ansvar og engagement i forhold til samfundets forskellige
praktiske fællesskaber. Set på denne måde
er den udfordring, det ansvar og den opgave, vi påtager os på professionshøjskolerne, at uddanne og udvikle fornuftige bidrag til disse dannelsesprocesser. Hvis der
alene er fokus på videnskabelig-akademiske arbejdsformer og resultater, bliver det
i realiteten umuligt for de lærerstuderende
at indgå i dannelsesprocesser, der bidrager
til at udvikle pædagogisk forståelse. Det er
nødvendigt, at lærerstuderende – foruden
akademiske kompetencer – udvikler pædagogisk forståelse som fundament for den
personlige ansvarlighed, som professionel
pædagogisk praksis i et senmoderne samfund i stigende grad kræver.
En professionel pædagogisk praksis, der
ikke også er forankret i og bestandigt op-

MAGISTERBLADET 02 · JANUAR 2012

45

“Jakob Knudsen har i mødet
med Georg Brandes’ tekster
peget på forholdet mellem den
lærde skole (den videnskabeligakademiske) og folkehøjskolen
(livsoplysningsperspektivet) og
peger på nødve
endigheden af en
vekselvirkning mellem dem”.

Georg Brandes

taget af at bidrage til udviklingen af et stadig mere humant samfund, er måske nok
professionel, men hverken pædagogisk eller praktisk. Hvis man vil kvaliﬁcere pædagogisk praksis, kræver det mennesker og
personer, der tager ansvar og tør skønne.
Professionshøjskolen risikerer i modsat
fald at gøre sig fortjent til den kritik, som
Knudsen gav højskolen i 1904: Den bliver
i sidste ende blot kundskabsmeddelende,
moraliserende og prædikende. De videnskabelig-akademiske metoder og resultater
skal jo netop forstås ind i en handlingsorienteret pædagogisk, og det vil sige en
menneskelig praksis. Det kræver ikke ﬂere
eller mere videnskabelige og akademiske
metoder og indhold. Det kræver derimod
en forståelse for, at læreruddannelsens vej
til at udvikle et professionelt pædagogisk
læringsmiljø i folkeskolen går via dannelsen af de lærerstuderendes vilje og ansvar
til at påtage sig en egentlig pædagogisk og
derfor også personlig opgave. En opgave,
der på fornuftig vis ikke kun kan forankres i en konstrueret specialiseret ekspertstatus for læreren, men som samtidig også

må forstås som en betydningsfuld del af
et fælles menneskeligt handlingsområde.
Denne særlige pointe har den pædagogiske videnskab påpeget siden oplysningstiden. En afgørende pointe, der i disse år
står i fare for at blive glemt i de pædagogiske professionsuddannelser. Hvis man taber denne forestilling om lærerens professionsdannelse af syne, risikerer man at tabe
mere end blot lærerens professionalisme
på gulvet.

De lærde og de folkelige
Jakob Knudsen har i mødet med Georg
Brandes’ tekster peget på forholdet mellem den lærde skole (den videnskabeligakademiske) og folkehøjskolen (livsoplysningsperspektivet) og peger her på
nødvendigheden af en vekselvirkning mellem disse:
“Hvad angaar selve det videnskabelige
Arbejde, ja, da maatte sikkert Folkehøjskolen baade anerkjende den lærde Skoles
Metode som den ene rette, og i Almindelighed også bygge paa de faktiske Resultater, som den lærde Skole ved sine Granskninger kom til. – Den lærde Skole kunde
derimod af Folkehøjskolen lære Folkelighed i Formen; stadig mindes om, at naar
man ikke skriver for Mennesker, saa har
man slet ikke ingen at skrive for”.3
Livsoplysningsaspektet handler om at
huske os på, at vi også må stå i et personligt forhold til metoder og teorier. Her
menes ikke et individuelt meningsforhold
eller et subjektivt følelsesforhold, men

det at forstå sin professionelle opgave og
sit ansvar som noget, der også er personligt. Man kan umuligt blive en fornuftig
lærer eller pædagog alene som en rolle.
Man er også en rolle. Med forholdet mellem pædagogiske professioner og personlighed er det som med forholdet mellem
borger og menneske: Her tvinges man ind
i en opgave, der hverken kan begribes eller håndteres alene ud fra et videnskabelig-akademisk perspektiv. Man er på én
gang altid begge – og det både kan og skal
være anledning til frustration og frugtbar
konstruktion i den lærerstuderendes dannelses- og uddannelsesproces. I et samfund, der bliver stadig mere moderne og
fragmenteret, bliver spørgsmålet om forholdet mellem menneske og borger stadig
mere påtrængende. Dette spørgsmål må
en professionsdidaktik for mennesker med
nødvendighed forholde sig både kritisk og
konstruktivt til – og det kræver, at man på
læreruddannelsen aktivt også forsøger at
generindre og revitalisere livsoplysningsperspektivet.

1) Knudsen, Jakob, Om folkelig Vækkelse og Dannelse i
Ole Wivels “Jakob Knudsen, At være sig selv”, Gyldendals Uglebøger, 1965.
2) Knud Rendtorff, oversættelse og efterskrift i Michael
Grimmitts “Religionskundskab og menneskelig
udvikling”, Odense Universitetsforlag, 1998.
3) Jakob Knudsen, Den lærde Skole og Folkehøjskolen i
Ole Wivels “Jakob Knudsen, At være sig selv”, Gyldendals Uglebøger, 1965.
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D E T ’ M I T J O B af Vivian A. Voldgaard · magisterbladet@dm.dk · foto: Henrik Petit

I serien DET’ MIT JOB tegner vi et portræt af et DM-medlem, der
har et job – eller måske lige har fået et – som han/hun gerne vil
fortælle om. Hvad er et godt job? Og hvorfor? Hvilke planer har
man med sin karriere? Hvilke muligheder er der for faglig og personlig udvikling? Hvad vejer tungest i valg af job og karriere?

KARRIERE:
2002

Omviser, Oluf Høst
Museet, Gudhjem, Bornholm

2004

Praktikant, ARoS Aarhus
Kunstmuseum

2005

Praktikant, Statens

2006

Kommunikationsmed-

Museum for Kunst
arbejder/marketingkoordinator/direktionsassistent, Statens Museum
for Kunst
2008

Fundraiser og udviklingskoordinator, Statens Museum for Kunst

2008

Intern Exhibition
Funding, Museum of
Modern Art, New York

2009

Intern Development,
Royal Academy of Art,
London

2009

Fundraising- og sceneansvarlig, Statens Museum
for Kunst

UDDANNELSE:
1998

Dele af jurastudiet,
Aarhus Universitet

2003

Tillægsuddannelsen,
Danmarks Journalisthøjskole

2005

Cand.mag. i kunsthistorie, Aarhus Universitet

2007

Kurset Direktionsassistenten/PA’en, Center
for Ledelse

2009

Kurset Fundraising,

2010

SponsorAkademiet,

Dansk Magisterforening
Promovator, København
2011

Påbegyndt diplomuddannelse i ledelse og
fundraising, Københavns Erhvervsakademi
og ISOBRO (bliver certiﬁceret fundraiser)

Måske kan det inspirere andre til at gå nye veje, hvad angår job og karriere, og til at reﬂektere over uprøvede muligheder.
Send en mail til magisterbladet@dm.dk med en kort
omtale af dig selv, din uddannelse og dit job.
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HANNE STØVRING, 33 ÅR
Head of Fundraising & Performances på Statens Museum for Kunst

En stor del af dit job handler om at skaffe ﬁnansiering til museets aktiviteter og om sponsorvirksomhed. Hvorfor er du god til det der
med penge?
Jeg er kunsthistoriker, men allerede da jeg
læste, interesserede jeg mig for, hvordan
et samarbejde mellem museer og erhvervslivet kan fungere. Jeg skrev speciale om
kunstmuseet – mellem oplysning og oplevelse, og min grundholdning har egentlig
altid været, at det at drive museum også er
business. Som person er jeg sådan en, der
altid gerne handler om tingene. Jeg har et
medfødt salgsgen, så det er muligvis det,
der også slår igennem i mit arbejdsliv.
Statens Museum for Kunst har et erklæret
mål om at gå til kanten. Er du selv lidt kantet?
Statens Museum for Kunst skal være både
klassisk og have kant. Vi er en tung vidensinstitution, men vi skal også være
moderne, og med det mener vi, at vi skal
turde prøve noget af, der er nytænkende,
og som i sin succesrate kan gå begge veje.
Det må gerne være en overraskende og
berigende oplevelse at blive klogere, og
der er hård konkurrence på den kulturelle
front. Så hvis vi skal leve op til vores egen
målsætning, er vi nødt til at tænke anderledes og sætte vores kunst i spil på nye
måder. Og der hjælper det nok at være lidt
kantet selv. Hvis man kan sige det sådan.
Jeg er i hvert fald idérig og kreativ. Og
jeg har en ledelse, der viser en stor grad
af tillid til medarbejderne, og det hjælper, når man selv er født med en trang til
at bevæge sig ud til kanten. Som da vi var
nogle kolleger, der foreslog at ﬂytte en del
af Statens Museum for Kunst til Roskilde
Festival og sammen med festivalgæsterne
skabe kunstformidling på en ny måde. Det
gik i øvrigt rigtigt godt, og vi har været til
stede der to år i træk nu – med forskellige
projekter.
Hvad er god kunst for dig?
God kunst for mig er kunst, der udfordrer
mig. Når jeg bliver betaget eller beriget,
synes jeg, at kunsten lykkes. Og det kan
sådan set være alle former for kunst, der
er godt formidlet. Fra skarp samtidskunst
til en monograﬁsk udstilling med Ham-

mershøj, som vi åbner i februar. Jeg bliver
rørt af kunst, der går helt ind, som aktiverer mig, og som sætter mine tanker i spil.
Statens Museum for Kunst vil være et nationalgalleri i verdensklasse. Hvordan bidrager
du til den ambitiøse vision?
Sammenlignet med de store nationalgallerier ude i verden er Statens Museum for
Kunst et lille sted. Men med alt det, vi
præsterer, synes jeg, vi er et nationalgalleri i verdensklasse – selv om jeg godt ved,
at det nok bør være op til andre at vurdere. Jeg er personligt ret vild med ﬂere
museer i New York, The Metropolitan
Museum og Museum of Modern Art for
at fremhæve to forskellige, og Tate Modern i London, fordi de tør udfordre rammerne ved blandt andet at bruge de nyere
teknologiske formidlingsformer, at arrangere live aftenevents, samtidig med at de
respekterer kunsten. I mit arbejde prøver
jeg også på at tænke kreativt og opﬁnde
nye vinkler på vores udstillinger, og derved bidrager jeg til, at vi når ﬂere af vores
målsætninger. Men det er vigtigt at understrege, at det jo ikke er noget, jeg hverken gør eller kan gøre alene. Vi arbejder i
team, og jeg er bare så heldig at være ansat
et sted, hvor medarbejderne supplerer hinanden godt og generelt udviser et tårnhøjt
engagement.
Hvordan udvikler det dig at have Statens
Museum for Kunst som arbejdsplads?
Da jeg gik på universitetet, var jeg meget
bevidst om, at jeg ville sætte min uddannelse sammen, så jeg ﬁk en anderledes
proﬁl. Jeg satsede på at lære en masse om
marketing, events, salg, idéudvikling og
forretning, både mens jeg læste, og da jeg
var i praktik på henholdsvis ARoS i Aarhus og her på Statens Museum for Kunst.
Og at jeg ﬁk lov til at dyrke de sider, har
været en stor udviklingsmulighed for mig
og er det stadig. På Statens Museum for
Kunst er der en stærk kultur for at bakke
det skæve og utraditionelle op, og det giver blod på tanden i forhold til at udvikle
min faglighed. Det koster i perioder en
hel del arbejdstimer og ressourcer, men
det er også en fantastisk chance at få serveret hver eneste dag.
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NYT OM NAVNE

redigeret af Mogens Tanggaard · mt@dm.dk

Har du fået nyt job? Er du blevet færdig med dine studier? Er du
blevet udnævnt til noget? Har du taget en ph.d.-grad? Har du
fået et legat? En pris? Er du blevet professor? Har du jubilæum?
Fylder du rundt?

Torben Grøngaard Jeppesen, museumschef, Odense Bys Museer, er udnævnt til adjungeret professor ved Syddansk Universitet. Med udnævnelsen
ønsker universitetet at anerkende Torben Grøngaard Jeppesens høje faglige
niveau og tætte tilknytning til universitetet. Hans videnskabelige arbejdsfelter har omfattet forskningsprojekter
med fokus på den danske bebyggelsesudvikling i vikingetid og middelalder, bygningskulturen på landet i 1800- og 1900-tallet og gennem de seneste mere end 10 år
udforskning af de skandinaviske immigranter og deres efterkommere i USA.
Torben Grøngaard Jeppesen holder tiltrædelsesforelæsning
den 15. marts på Syddansk Universitet.

N Y H E D E R F R A W W W. D M . D K

Skriv til NYT OM NAVNE, hvis du vil fortælle dine DM-kolleger
om din uddannelse, dit job og din karriere. Send en mail til
nytomnavne@dm.dk. Gerne med et foto.

Claus Ekstrøm er udnævnt til professor i biostatistik ved Syddansk Universitet, Institut for Sundhedstjenesteforskning. Claus Ekstrøms forskning
har været centreret omkring statistiske
metoder til analyse af genetiske og molekylærgenetiske data for at identiﬁcere
eksempelvis sygdomsgener hos mennesker, dyr og planter. Hans hovedfokus
har været på genetiske koblings- og associationsstudier samt på statistiske problemstillinger inden for
bioinformatik.
Claus Ekstrøm forsvarede sin ph.d.-afhandling i statistik fra
Biostatistisk Afdeling ved Københavns Universitet i 2002. Han
kommer fra en stilling som lektor ved Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

af Franciska Lee Becket · frb@dm.dk

Samarbejde til gavn
for kommunikationsfolk

Samarbejde mellem konkurrerende akademikerorganisationer er til gavn for
medlemmerne. Det mener DM’s formand, der har fornyet samarbejdsaftale med
Kommunikation og Sprog.

Ord som fritvalgsaftaler, optagelsesområder og bemyndigelsesaftaler er næppe
genkendelige for mange, der ikke dagligt

beskæftiger sig med fagpolitik. Det er
imidlertid indholdet i de aftaler om samarbejde, som fagforeninger indgår og fornyer med hinanden.
DM’s formand Ingrid Stage underskrev
sammen med formanden for Kommunikation og Sprog Per Lindegaard Hjorth en
såkaldt fritvalgsaftale. Grundlæggende betyder aftalen, at foreningernes medlemmer
frit kan vælge, hvilken af de to fagforeninger de ønsker at være medlem af frem for at
være tvunget til at vælge en bestemt.
“Vi tror på, at hvis medlemmerne har
mulighed for at være organiseret der, hvor
de føler sig mest hjemme, så er det fremmende for organisationsprocenten”, siger Ingrid Stage, der ikke ser problemer i

samarbejde med organisationer, DM samtidig konkurrerer med. Tværtimod.
“Vi kan sagtens have et konstruktivt
samarbejde, selv om vi er i konkurrenceforhold. Vi er jo også kolleger. Jeg er af
den opfattelse, at vi sammen kan mere.
Derfor sætter DM pris på samarbejdet
med Kommunikation og Sprog såvel som
med de øvrige organisationer i Akademikernes Centralorganisation. Det kommer
medlemmerne til gode i form af bedre
medlemstilbud”, siger DM’s formand.
Så sent som i efteråret stod DM sammen
med Kommunikation og Sprog bag en medlemskonference for sprog- og kommunikationsfolk om karrieremuligheder og udfordringer på det globale arbejdsmarked.

jobsektion
L E D I G E
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S T I L L I N G E R

NYT JOB?
DM er din rådgiver,
når du skal forhandle
løn i dit næste job

En lønforhandling er ikke bare en lønforhandling. DM har udarbejdet
praktiske tjeklister og fagrelevante lønstatistikker, der ruster dig til lønforhandlingen, uanset om du skal arbejde i det private og selv forhandle
løn eller i det offentlige, hvor det typisk er tillidsrepræsentanten, der
forhandler for dig.
Og husk: Sig aldrig dit gamle job op, før du har en kontrakt på dit nye.
Læs mere på www.dm.dk/loen.
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MEDLEMSKONTINGENT FOR 2011

Nimbusparken 16

Du er medlem af DM, når DM har modtaget din indmeldelse. Visse

2000 Frederiksberg

ydelser opnår du dog først ret til efter 30 dages medlemskab. Du får
et brev fra DM, som bekræfter indmeldelsen. Dimittender og studen-

Vesterbro Torv 1-3, 7. sal,

ter opnår straks medlemsrettigheder.

8000 Aarhus C
Din kontingentsats og din ret til ydelser er afhængig af din medTelefon 38 15 66 00

lemsstatus. Derfor bør du hurtigst muligt give DM’s Medlemsservice

Fax 38 15 66 66

besked om ændringer i dit ansættelsesforhold eller selv rette dine

www.dm.dk

oplysninger via “Min side” på www.dm.dk. Du bedes også rette op-

dm@dm.dk

lysningerne, hvis du fx. er ﬂyttet eller har fået ny e-mail adresse.

Åbningstid: Man.-ons. kl. 10-16, tors. kl. 10-18, fre. kl. 10-15
Har du betalt for højt medlemskontingent, kan det maksimalt tilba-

MP PENSION
PENSIONSKASSEN FOR MAGISTRE
OG PSYKOLOGER

gereguleres for indeværende og forudgående kvartal for så vidt angår nedsat kontingent.
Kontingentet opkræves kvartalsvis, og du modtager automatisk et
girokort fra os. Vi anbefaler, at du tilmelder dig Betalingsservice.

Smakkedalen 8

Pr. kvartal

2820 Gentofte

Fuldtidsansatte, deltidsansatte med mere end

Telefon 39 15 01 02

18 timer pr. uge samt ph.d. stipendiat

www.mppension.dk

Arbejdsledige og deltidsansatte med højst 18 timer pr. uge 551,00 kr.

mp@mppension.dk

Dimittender fuld tid - 1. halvår (halvt kontingent)

569,50 kr.

Åbningstid: Man.-tors. kl. 9-16, fre. kl. 9-15

Dimittender ledige - 1. halvår (halvt kontingent)

275,50 kr.

1.139,00 kr.

Førsteårsstuderende (de to første kvartaler)

MA – MAGISTRENES
ARBEJDSLØSHEDSKASSE

Studerende

10 kr.
66,00 kr.

Studerende med dobbelt medlemskab af DM og SUL.
DM overfører 50 kr. af dette kontingent til SUL.
Studerende med dobbeltmedlemskab af DM og DALF

116,00 kr.
66,00 kr.

Mimersgade 47

Ansat i udlandet (på dansk kontrakt)

2200 København N

Ansat i udlandet (på udenlandsk kontrakt)

Telefon 70 20 39 71

Selvstændige

www.ma-kasse.dk

Pensionister

www.ma-kasse.dk/email

Værnepligtige

225,50 kr.

Åbningstid: Man.-tirs. og tors.-fre. kl. 9-15.30, ons. kl. 13-17

Langtidsledige

114,00 kr.

Børnepasningsorlov (60% af dagpengemax)

114,00 kr.

Regionalkontorer

1.139,00 kr.
551,00 kr.
1.055,00 kr.
225,50 kr.

Passive

225,50 kr.

Abonnent på Magisterbladet

225,50 kr..

Aarhus
Vesterbro Torv 1-3, 7. sal,
8000 Aarhus C
Telefon 70 20 39 71
Åbningstid: Man., tirs. og tors. kl. 9-15.30
Odense
Slotsgade 21 B, 4. sal
5000 Odense C
Tlf. 70 20 39 71
Åbningstid: Man. kl. 9-12 og tors. kl. 13-15.30
Aalborg
Østerågade 19, 3. sal,
9000 Aalborg
Telefon 70 20 39 71
Åbningstid: Man. kl. 9-12 og tors. kl. 13-15.30

WORKSHOP
KØBENHAVN
Nimbusparken 16,
2000 Frederiksberg.
Du kan få et adgangskort til
lokalerne i receptionen hos
DM (samme adresse).
AARHUS
Vestgaarden, Vesterbro Torv 1-3, 7.,
8000 Aarhus C.
Åbningstid: Man.-fre. kl. 9-16.
Nøglekort udleveres i MA.

ODENSE
Slotsgade 21 B, 4.
5000 Odense.
Åbningstid: Man. kl. 9-12
og tors. kl. 13-15.30
Nøgle udleveres mod depositum
hos MA på samme adresse.
AALBORG
Aktivitetshuset
Østerågade 19, 3. 9000 Aalborg.
Åbningstid: Man.-fre. kl. 8.30-15.
Du kan få nøgle, så du har adgang
hele døgnet.

SORTERET MAGASINPOST ID-nr. 41032: Al henvendelse; DM, magisterbladet@dm.dk, Tlf: 38 15 66 00

NYE KOMPETENCER

Kurser med ECTS-point
Facilitering og coaching af grupper og teams*
Femdages diplomfag. Lær at anvende teambaserede coaching- og
faciliteringsteknikker, så du bliver i stand til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere resultatorienterede processer, hvor du medvirker til
at skabe mening, klarhed og retning for den enkelte og for gruppen.
Start 7. marts 2012 i København
Pris 15.600 kroner
Forandringsledelse*
Firedages diplomfag i forandringsledelse. Få analytisk og praktisk
træning i at håndtere forandringsprocesser både på individ-, gruppeog organisationsniveau. Forløbet sætter fokus på din rolle som
forandringsagent og på de forskellige strategier, som du kan gribe
ændringer an ud fra.
Start 10. april 2012 i København
Pris 13.100 kroner
Facilitering: teori, refleksion, praksis
Seksdages mastermodul i hvordan du som facilitator kan hjælpe med
at gøre organisationsprocesser mere ﬂydende og givende. Du lærer
at tilrettelægge processerne, så du navigerer i problemerne og mod
målene. Kurset er meritgivende med 10 ECTS-point på masteruddannelsen i International Virksomhedskommunikation på SDU.
Start 13. april 2012 i København
Pris (ekskl. moms) 22.800 kroner

Mindfulness
Seksdages diplomfag om nærvær og autenticitet i kommunikation,
organisation og ledelse. Styrk din arbejdsmæssige autenticitet gennem træning af nærvær. Lær hvor, hvornår og hvordan du kan skabe
forskellige kommunikative rum og processer, der understøtter nærvær og autenticitet.
Start 11. april 2012 i København
Pris 16.600 kroner
Coaching*
Firedages diplomfag i systemisk coaching. På kurset arbejder vi med
forskellige tænkninger og metoder inden for coaching. Du lærer at
coache, så den coachede kan se nye handlemuligheder ved at opdage
andre vinkler på udfordringer og konﬂikter.
Start 16. april 2012 i København
Pris 13.100 kroner
Projektledelse*
Firedages diplomfag i projektledelse. Få dit projekt sikkert i land ved
at arbejde med motivation, organisering og evaluering i teori og praksis. Du lærer at håndtere de ledelses- og styringsmæssige udfordringer, der ligger i at være projektleder.
Start 25. april 2012 i København
Pris 13.100 kroner
* Søg Statens Voksenuddannelsesstøtte til dette kursus. Støtten udgør
p.t. 630 kroner om dagen.

