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“Kan jeg virkelig få et arbejdsliv til at gå med det her?”  Læs side 20-23.

Det tværfaglige 
kulturprojekt i praksis
Kompetenceudvikling af de faglige medarbejdere
i kulturforvaltninger og -institutioner 

For medarbejdere i kulturforvaltninger og -institutioner, der arbejder 
med projekter i tværfaglige teams og netværk udbydes et kompe-
tencegivende modul, hvor praksis og teori går hånd i hånd. 
Med afsæt i de kulturfaglige 
udfordringer arbejdes med team- 
og netværksledelse og ledelse af 
processer. Modulet gennemføres 
på 7 dage, hvoraf 2 dage afvikles 
som internat.

For mere information om modulet: www.phmetropol.dk, se under 
Videreuddannelser, eller kontakt chefkonsulent Ingelise Konrad på 
inko@phmetropol.dk. 
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Du er medlem af DM, når DM har modtaget din indmeldelse. visse 

ydelser opnår du dog først ret til efter 30 dages medlemskab. Du får 

et brev fra DM, som bekræfter indmeldelsen. Dimittender og studen-

ter opnår straks medlemsrettigheder.

Din kontingentsats og din ret til ydelser er afhængig af din med-

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

besked om ændringer i dit ansættelsesforhold eller selv rette dine 

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

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

Har du betalt for højt medlemskontingent, kan det maksimalt tilba-

gereguleres for de sidste to fulde kalenderkvartaler.

Kontingentet opkræves kvartalsvis, og du modtager automatisk et 

girokort fra os. vi anbefaler, at du tilmelder dig Betalingsservice.

Pr. kvartal

Fuldtidsansatte, deltidsansatte med mere end 

18 timer pr. uge samt ph.d. stipendiat 1.139,00 kr.

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

Dimittender fuld tid - 1. halvår (halvt kontingent) 569,50 kr.

Dimittender ledige - 1. halvår (halvt kontingent) 275,50 kr.

Studerende gr. 1 132,50 kr.

Studerende gr. 2 (bachelorer med akademisk studenterjob) 157,50 kr.

Studerende DALF og SUL 147,50 kr.

Ansat i udlandet (på dansk kontrakt) 1.139,00 kr.

Ansat i udlandet (på udenlandsk kontrakt) 551,00 kr.

Selvstændige 1.055,00 kr.

Pensionister 225,50 kr.

værnepligtige 225,50 kr.

Langtidsledige 114,00 kr.

Børnepasningsorlov (60% af dagpengemax) 114,00 kr.

Passive 225,50 kr.

Abonnent på Magisterbladet 225,50 kr..

nimbusparken 16

2000 Frederiksberg

vesterbro torv 1-3, 7. sal, 

8000 århus C

telefon 38 15 66 00

Fax 38 15 66 66

www.dm.dk

dm@dm.dk

åbningstid: Man.-ons. kl. 10-16, tors. kl. 10-18, fre. kl. 10-15

PENSIONSKASSEN FOR MAGISTRE 
OG PSYKOLOGER

Smakkedalen 8

2820 Gentofte

telefon 39 15 01 02

www.mppension.dk

mp@mppension.dk

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

Mimersgade 47

2200 København n

telefon 70 20 39 71 

www.ma-kasse.dk

www.ma-kasse.dk/email

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

Regionalkontorer  

Århus

vesterbro torv 1-3, 7. sal, 

8000 århus 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

DM – DANSK MAGISTERFORENING

MP PENSION

MA – MAGISTRENES 
ARBEJDSLøSHEDSKASSE

MEDLEMSKONTINGENT FOR 2010

WORKSHOP

KøBENHAVN

nimbusparken 16, 

2000 Frederiksberg.

Du kan få et adgangskort til

lokalerne i receptionen hos

DM (samme adresse).

ÅRHuS

vestgaarden, vesterbro torv 1-3, 7., 

8000 århus 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.

aal bOrG

Aktivitetshuset

Østerågade 19, 3. 9000 Aalborg.

åbningstid: Man.-fre. kl. 8.30-15.

Du kan få nøgle, så du har adgang

hele døgnet.
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Læs mere på www.dmefteruddannelse.dk  
eller ring på telefon 38 15 66 68

dmefteruddannelse.dk

gør det 
meget bedre

Facilitering i den dialogiske organisation
Kursus i hvordan du som facilitator kan hjælpe med 
at gøre organisationens processer mere flydende og 
givende. På dette mastermodul over seks dage lærer 
du at tilrettelægge processerne, så du navigerer i pro-
blemerne og mod målene. Kurset er meritgivende med 
10 ECTS-point på masteruddannelsen i International 
Virksomhedskommunikation på SDU.
Tid og sted: 1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 3/12 2010  
i København. Alle dage kl. 9-16
Pris: (ekskl. moms) medlemmer 21.900 kr. Andre 23.400 kr.

Træd i karakter som facilitator
Femdageskursus med fokus på udvikling af din per-
sonlige faciliteringsstil. På kurset arbejder vi med at 
forstå, hvordan du kan bruge facilitering i forbindelse 
med vanskelige møder og videndeling, samt med hvil-
ket konkret mandat du har som facilitator. Fokus er på 
praktiske øvelser og feedback.
Tid og sted: 23/9, 7/10, 28/10, 18/11, 2/12 2010  
i København. Alle dage kl. 10-17
Pris: (ekskl. moms) medlemmer 17.850 kr. Andre 19.850 kr.

Den faciliterende projektleder
Et vellykket projekt kræver både god styring af projek-
tet og gode processer med de mennesker, der indgår i 
projektet. På dette firedageskursus lærer du at hånd-
tere både projektstyringsværktøjer og at facilitere 
samarbejdsprocesser og innovative processer.
Tid og sted: 6/10, 7/10, 27/10, 28/10 2010 i København. 
Alle dage kl. 9-16
Pris: (ekskl. moms) medlemmer 13.775 kr. Andre 15.775 kr.

Grafisk procesfacilitering
Med ganske få visuelle virkemidler kan du styrke din 
facilitering af møder og processer. På dette todages-
kursus lærer du blandt andet enkle tegneteknikker, 
samt spørge- og dialogteknikker, der skaber engage-
ment, overblik og ejerskab hos deltagerne.
Tid og sted: 2/12, 3/12 2010 i København.  
Begge dage kl. 9-16
Pris: (ekskl. moms) medlemmer 8.025 kr. Andre 9.675 kr.

Se vores store udbud af faciliteringskurser
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Forleden overhørte jeg et ungt kærestepar, hvor 
kvinden var gravid, omtale barselsregler og fag-
foreninger. Den unge kvinde havde været med-
lem af Det Faglige Hus, da hun blev gravid, og 
havde kontaktet dem om sine rettigheder som 
gravid og de konkrete barselsregler gældende 
for ansættelsesområdet. Det Faglige Hus kunne 
ikke rigtig oplyse hende om de præcise regler, 
så hun ringede i stedet til en rigtig fagforening 
for at rådspørge dem. Fagforeningen forklarede, 
som naturligt er, at da hun ikke var medlem hos 
dem, kunne de ikke hjælpe. Det fik den gravide 
kvinde til at skifte sit medlemskab af discount-
foreningen Det Faglige Hus ud med et med-
lemskab af den rigtige fagforening, hvor hun 
naturligvis er blevet vejledt om sine rettighe-
der i forbindelse med 
graviditet og barsel. 
Og det havde øjen-
synligt givet hende 
mod til at kræve af 
sin leder, at barsels-
reglerne overholdtes. 
Kvinden følte sig nu 
tydeligvis rigtig sej 
og nærmest umulig at 
knægte, “for jeg har 
meddelt personalele-
deren, at jeg er med i 
en fagforening”. Det 
mest tankevækkende 
ved den samtale, jeg 
overhørte, var dog 
alligevel kærestens 
“fagforeningen ville 
ikke engang oply-
se om reglerne, bare 
fordi man ikke var 
medlem”.

For mig illustrerer 
denne tilfældige sam-
tale, hvor langt vi har igen, før vi får synliggjort 
forskellen på en rigtig fagforening og de billige 
discountforeninger. Og at vi især i forhold til 
de unge og nye på arbejdsmarkedet har gjort os 
skyldige i en alvorlig undladelsessynd ved ikke 
at satse mere på at tydeliggøre fagbevægelsens 
værdier og rolle i udvikling og vedligeholdelse 
af vores demokrati og velfærdssamfund.

Men måske er det ikke kun de unge, der har 
behov for at blive oplyst om fagforeningernes 
centrale rolle i et demokratisk samfund. Det gæl-
der tilsyneladende også det politiske flertal bag 
den såkaldte genopretningspakke. Hvordan skal 

man ellers kunne forklare nedsættelsen af fra-
dragsretten for fagforeningskontingent til 3.000 
kr. om året. Den øgede udgift i form af lidt hø-
jere skat betyder formentlig ikke meget for de 
veletablerede lønmodtagere på et akademisk ar-
bejdsmarked, men for unge og mindre vellønne-
de vil det være fristende at vælge en billigere løs-
ning. Og derfor jubler discountforeningerne, der 
ser det som en gave fra regeringen til dem.

Det lægger et pres på de rigtige fagforenin-
ger til at sikre, at deres højere kontingent ikke 
kan tilskrives nogen form for pamperi. At det 
for en privat medlemsfinansieret forening er 
en nødvendighed, hvis der skal være personale-
mæssige og økonomiske ressourcer til det seje 
og lange træk med at forhandle bedre løn- og 

ansættelsesvilkår på 
plads i centrale over-
enskomster og lokale 
aftaler, individuelle 
såvel som kollekti-
ve. For discountfor-
eningerne kører på 
fribillet og bidrager 
ikke til den kollektive 
indsats. Men da alle 
arbejdspladsens an-
satte, uanset medlem-
skab, nyder gavn af 
de centrale overens-
komster, der er for-
handlet hjem af fag-
foreningen, fortoner 
medlemskabets for-
dele sig, hvis vi ikke 
bliver bedre til at 
gøre opmærksom på, 
at medlemskab af en 
discountforening kun 
kan give støtte i sim-
pel discountudgave. 

Men frem for alt skal vi synliggøre fagbevæ-
gelsens samfundsmæssige rolle som en med- og 
modspiller til myndigheder og den aktuelle po-
litiske magt, uanset partifarve. Reelt demokrati 
forudsætter eksistensen af en uafhængig bevæ-
gelse, der kan levere modsvar til de herskende 
politiske og økonomiske holdninger til gavn for 
den menige borger. Kun en stærk fagbevægel-
se kan løfte den opgave. Men gratis er det ikke. 
Og discountforeningerne gør det ikke.

Hovedbestyrelsen for 

Dansk Magisterforening

Ingrid Stage (formand)

Peter Grods Hansen (næstfor-

mand), DM Offentlig

Eva Jensen, DM Offentlig

Nanna Bruun, DM Privat

Frederik Dehlholm, DM Privat

Hans Beksgaard, DM Forskning 

& Videregående Uddannelse 

Anders Hamming, DM Forsk-

ning & Videregående Uddan-

nelse

Claus Valling Pedersen, DM 

Forskning & Videregående Ud-

dannelse

Henrik Prebensen, DM Forsk-

ning & Videregående Uddan-

nelse

Leif Søndergaard, DM Forsk-

ning & Videregående Uddan-

nelse

Erik Alstrup, DM Forskning & 

Formidling

Niels K. Petersen, DM Forskning 

& Formidling

Ole Kentmark, DM Honorar- og 

timelønnede, deltidsansatte og 

arbejdssøgende

Kasper Ditlevsen, DM Stude-

rende

Hans Richardt Schmidt-Nielsen, 

DM Studerende

Charlotte Palludan, Fagfor-

eningslisten

Erik Nejrup, DM Pensionist

De rigtige fagforeningers forpligtelse

“Men frem for alt skal 
vi synliggøre fagbe-
vægelsens samfunds-
mæssige rolle som en 
med- og modspiller 
til myndigheder og 
den aktuelle politiske 
magt, uanset partifar-
ve. (…) Kun en stærk 
fagbevægelse kan 
løfte den opgave. Men 
gratis er det ikke. Og 
discountforeningerne 
gør det ikke”.
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I hånden sidder du med det sidste nummer af Magisterbladet in-
den sommerferien. Vi har bundet en sommerbuket med en bred 
variation af journalistisk flora – for nu at blive i billedet.

Læreruddannelsen er for 117. gang igen på dagsordenen. Med 
den uddannelse har det igennem lang tid været først den ene vej 
og så den anden vej – for så vidt der overhovedet var en vej, der 
førte noget sted hen. I artiklen “Skærpede adgangskrav er helt 
ude i hampen” på side 6-7 kan du bl.a. læse om, hvordan de pro-
fessionshøjskoleansattes formand vurderer den aktuelle situation 
på området.

Også ophavsretten er væsentlig for mange af DM’s medlem-
mer. Den er i sin traditionelle udgave under stærk beskydning (se 
artiklen “Ophavsret og popkorn” på side 10).

Om iværksættere, selvstændige og freelancere kan du læse en 
kommentar fra deres formand på side 27. Du kan også møde en 
af dem i artiklen “Naturvidenskab til folket” på side 12-13. Lone 
Bruun tømte hele sin sparebøsse for at kunne starte eget forlag. 
Intet mindre!

Og så er vi ikke færdige med vores kampagne mod de urime-
lige regler for grænsearbejdere. Nu går AK-Samvirke, som er a-
kassernes brancheforening, ind i sagen for at få ministeren til at 
ændre reglerne (side 15).

På side 16-18 finder du en artikel om det erhvervsmæssige po-
tentiale, der ligger i humanistisk forskning. Det skal bare lige 
opdages og aktiveres. Det sørger vandhuls-metoden for.

Ligeløn for kvinder og mænd er jo en mærkesag for DM. Et af 
midlerne til at opnå det er åbenhed om lønnen. Men det holder 
det hårdt med ifølge en undersøgelse, Magisterbadet har foreta-
get blandt dets læserpanel. Den viser, at to ud af tre holder mund 
om deres løn (side 14).

Endelig kan du også møde frømanden fra Lolland, som vi har 
kaldt ham. En af de mange “næsten alene magister”, som vi har 
kaldt den serie, der har kørt i bladet i et lille år. En af dem med 
en nøglepost, der giver værdi til virksomheden.

Serien “Verden på formler” tager vi afsked med i dette num-
mer. En serie artikler, der har givet rigtig megen god respons. 
Vi erstatter den med en anden serie, også fra naturvidenskabens 
verden, efter sommeren. Ligesom der vil være flere andre nye re-
daktionelle tiltag til efteråret. Men mere om det senere.

Redaktionen ønsker læserne en rigtig god sommer!

af Mogens Tanggaard, redaktør
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De danske skoleelever skal fagligt ligge 
i top fem i verden. 

Sådan lyder en af statsminister Lars 
Løkke Rasmussens (V) 2020-drømme. 
Vejen dertil går over en massiv oprustning 
på folkeskoleområdet – og ikke mindst 
en oprustning af de lærerkræfter, der skal 
sætte vores børn i stand til at konkurrere 
med lande som Singapore, Korea, Finland 
og Canada. Lærerne er nemlig den enkelt-
faktor i skolesystemet, der har størst be-
tydning for, hvad eleverne lærer, hedder 
det i de anbefalinger, der for nylig blev 
fremlagt af regeringens såkaldte rejsehold.

Et centralt paradigme i anbefalingerne 
er da også styrket kompetenceudvikling 
af lærerne, hvor Danmark halter bagefter. 
Skulle de danske lærere eksempelvis efter-
uddannes lige så meget som i de fem lan-
de, hvor lærerne får mest efteruddannelse, 
så skal de danske lærere efteruddannes tre 
gange så meget som i dag. Det er en beko-
stelig affære, og derfor foreslår rejseholdet 
en mere effektiv og rationel efteruddan-
nelsesform end 
den, der hidtil har 
været tradition for 
herhjemme.

“Først og frem-
mest skal man 
prioritere, at der uddannes flere specia-
lister. Ligesom vi har lavet læsevejledere 
til indskolingen, skal vi have vejledere til 
andre fag. Og så siger vi til skolerne, kom 
nu i gang med at lave jeres egen efterud-
dannelse med interne kompetenceforløb, 
studiekredse eller besøg på andre skoler”, 
siger Jørgen Søndergaard, formand for 
rejseholdet.

Efteruddannelsesfokus har været 
skævt
Et andet rejseholdsmedlem, Mats Ekholm, 
professor ved Karlstads Universitet, ud-
dyber:

“Traditionen i Danmark er, at nogle få 
fra skolen tager kurser på professionshøj-
skolerne. Men det er også den mindst ef-

fektive metode. Efteruddannelse af pro-
fessionelle mennesker handler meget om 
at sætte normer for arbejdet. Ikke kun om 
at lugte til og smage på en teknik, men 
også om at etablere en overenskomst for, 
hvordan man bedriver arbejdet. Og mange 
skal deltage samtidigt, hvis man reelt vil 
omsætte det til en ny praksis. Det viser 
de sidste 30-40 års forskning i in-service 
training”.

På professionshøjskolerne er man tilsy-
neladende enig i, at fokus i efteruddannel-
sen af lærere har været skævt.

“Jeg kan godt følge pointen, og den er 
delvis rigtig. Det er en god idé at organi-

sere efteruddannelse tæt på praksis og i 
direkte samarbejde med en skole eller en 
kommunalforvaltning. De sidste 6-7 år er 
bevægelsen også gået i den retning. Det er 
nemmere at gøre med større institutioner 
og kommuner og enkeltskoler, men ellers 
er jeg ret enig”, siger Steffen Svendsen, di-
rektør for Videreuddannelse og Kompe-
tenceudvikling ved VIA University Col-
lege.

“Sæt fart for helvede”
En anden og mere langsigtet anbefaling 
fra rejseholdet går ud på at skabe en forsk-
ningsbaseret læreruddannelse, hvor for-

Rejsehold gør op  
med efteruddannelse

Regeringen skal satse massivt på forskning og efteruddannelse på skoleområdet, lød rådet fra den 
svenske professor Mats Ekholm ved præsentationen af rejseholdets anbefalinger for regerings
toppen: “Det er en lille satsning, men den er nødvendig, hvis I skal komme i klasse med Korea, 
Singapore, Finland og Canada. Det er investeringspenge. Så mit råd til jer er: Sæt fart for helvede”.
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skere underviser de studerende. Rejsehol-
det vurderer, at det først er realistisk at 
oprette skolen om 8-10 år, da de relevante 
lærerkræfter ikke findes i dag. I mellemti-
den foreslår rejseholdet, at der oprettes et 
sektorforskningsinstitut for skoleudvik-
ling. Instituttet skal uddanne 200 ph.d.er, 
der ifølge rejseholdet skal forske i “hvor-
dan undervisningen i folkeskolen påvirker 
forskellige børns læring”.

Ved præsentationen af anbefalinger-
ne for regeringstoppen var budskabet fra 
svenske Mats Ekholm kort og kontant:

“Det er en lille satsning, men den er 
nødvendig, hvis I skal komme i klasse med 

Korea, Singapore, Finland og Canada. 
Det er investeringspenge. Så mit råd til 
jer er: Sæt fart for helvede”.

Formanden for DM Professionshøjsko-
ler, Hans Beksgaard, maner dog til forsig-
tighed.

“Det vil være rigtig godt, hvis an-
befalingen fører til mere pædagogisk 
forskning og ikke mindst en alsidig pæ-
dagogisk forskning. Derfor er det be-
kymrende, at de meget specifikt peger på, 
at det skal være en sektorforskningsin-
stitution, for det lugter meget af en poli-
tisk styret forskningsindsats”, siger Hans 
Beksgaard.   

Rejsehold gør op  
med efteruddannelse

Drop de ineffektive kurser på professionshøj-
skolerne til fordel for intern efteruddannelse på 
folkeskolerne. Og opret et helt nyt sektorforsk-
ningsinstitut med 200 ph.d.er og – om 8-10 år 
– en forskningsbaseret læreruddannelse. Sådan 
lyder anbefalingen fra regeringens rejsehold. 

“SKæRPEDE 
ADGANGS-
KRAV ER 
HELT uDE I 
HAMPEN”

“Alle med en ungdomsuddannel-
se kan komme ind på læreruddan-
nelsen i Danmark”.

Sådan skriver rejseholdet i sit 
360-graders-eftersyn af folkesko-
len, og holdet anbefaler på den bag-
grund en skærpelse af adgangskra-
vene ikke mindst til linjefagene.

Men antagelsen er forkert. I for-
bindelse med den seneste reform af 
læreruddannelsen i 2007 blev netop 
optagelseskravene til linjefagene 
skærpet i bekendtgørelsen. 

Disse krav samt en indviklet 
linjefagsstruktur har siden været 
stærkt medvirkende til, at lærerud-
dannelsen har haft store problemer 
med at tiltrække studerende til en 
række linjefag, som ligger højt på 
den politiske prioriteringsliste.

Formanden for professionshøj-
skolelærerne i DM, Hans Beks-
gaard, kalder rejseholdets anbefa-
ling “helt ude i hampen”.

“Man risikerer at gentage de 
eklatante fejltagelser fra den sene-
ste reform, der førte til, at der stort 
set ikke var nogen, der søgte fa-
gene. Og følger man anbefalinger-
ne, vil det være nemmere at blive 
optaget på ingeniørhøjskolen eller 
som matematikstuderende på uni-
versitetet”.

REJSEHOLDETS ANBEFALINGER

Regeringens skolerejsehold har frem-

lagt deres bud på en opkvalificeret 

folkeskole. Blandt anbefalingerne er: 

Styrkelse af lærernes kompetencer

• Forskningsbaseret læreruddannelse 

• Skærpede optagelseskrav: mindst 7 

på A-niveau eller 10 på B-niveau for 

at kunne læse et linjefag  

• Mere efteruddannelse: Skolerne 

skal prioritere strategisk, og kompe-

tenceudviklingen skal i højere grad 

foregå på skolerne og for en bred 

kreds af lærere

Styrket forskning i skoleudvikling

• Etablering af et sektorforsknings-

institut for skoleudvikling. Bør 

oprettes allerede i 2011. Skal være 

frontløber i en tiårig periode, indtil 

den ny forskningsbaserede lærerud-

dannelse starter. Herefter flyttes 

forskningsindsatsen til læreruddan-

nelsen, og instituttet udfases 

• Instituttet skal uddanne 200 ph.d.er. 

De skal forske i undervisningens 

påvirkning af børns læring – i 

pædagogik og didaktik. Skal tage 

udgangspunkt i praksis og fokusere 

på forskellige typer elevers læring
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Regeringens varslede besparelser på ud-
dannelsesområdet var rammen om både et 
debatmøde og et studenterstormøde den 1. 
juni på Københavns Universitet. DM’s for-
mand, Ingrid Stage, deltog i debatmødet:

“Den seneste tid har været præget 
af talkrig mellem videnskabsminister 

Charlotte Sahl-Madsen (K) og rektor på 
KU Ralf Hemmingsen. Ingen kan dog 
betvivle, at besparelserne vil resultere i 
nedskæringer med fyringer og forringe-
de arbejdsvilkår for både ansatte og stu-
derende på såvel universiteter som pro-
fessionshøjskoler”, sagde Ingrid Stage, 

der var til stede på KU hele eftermid-
dagen.

En stor del af besparelserne kommer til 
at få hårde konsekvenser for de studerende 
på KU, som valgte at drøfte besparelserne 
på et stormøde.

Demonstration 1: 
DM uddelte mad og moralsk 
opbakning på stormøde

Demonstration 2: 
Nej til nedskæringer på uddannelse

Fo
to

: Ja
n

n
e

ke A
b

ild
sko

v

Ingen nedskæringer på uddannelsesom-
rådet og reelle ændringer i aktiveringspo-
litikken for nyuddannede var DM’s fokus 
ved demonstrationen 8. juni. 

“Det er kun fem måneder siden, at stats-
ministeren talte om viden som det pureste 
guld. Det er derfor himmelråbende fjendsk 
over for de nuværende og fremtidige grup-
per af studerende at skære ned på hele ud-
dannelsesområdet. USA og Tyskland – som 
også er hårdt ramt af krisen – har netop 
investeret massivt i viden. Hvorfor kan vi 
ikke det?, spørger DM’s formand Ingrid 
Stage retorisk ud i luften på Christiansborg 
Slotsplads, hvor hun har taget plads sam-
men med op mod 50.000 andre for at de-
monstrere mod regeringens og Dansk Fol-
kepartis genopretningspakke.

Et par timer inden hoveddemonstratio-
nen samledes en række DM-repræsentan-
ter på Frue Plads, hvor de studerende hav-
de arrangeret en fordemonstration. 

“Alle var ellers enige om – for ikke 
så lang tid siden – at der var behov for store 
investeringer på professionshøjskolerne. At 
spare på uddannelse, udvikling og viden 
gavner hverken velfærdsuddannelserne el-
ler dansk økonomi. Spareknivens raseren 
kan ikke undgå at få betydelig negativ ind-
flydelse på den forskning og udvikling, som 
er en forudsætning for at skabe bedre læ-
rere, pædagoger og sygeplejersker”, sagde 
Hans Beksgaard, formanden for DM-an-
satte på professionshøjskolerne.

Ingrid Stage har et helt konkret for-
slag til, hvordan regeringen kan spare en 

masse ressourcer hvert år: Lad de ledige 
dimittender være i fred for aktivering det 
første halve år, så finder langt de fleste 
selv et job.

“Der er jo ikke et eneste af vores med-
lemmer, der ikke gerne vil have et job det 
sekund, de står med eksamensbeviset i 
hånden. Som det er i dag, bliver de kostet 
rundt mellem kommunale jobcentre, pri-
vate jobaktører og a-kasser. Det dræner 
dem for ressourcer, som bliver taget fra 
den egentlige jobsøgning. Man burde give 
de nyuddannede frihed under ansvar. Det 
er jeg overbevist om, at de sagtens kan ad-
ministrere”, siger hun. 

Ingrid Stage er glad for, at demonstra-
tionen – på en trist baggrund – kan samle 
så mange mennesker en almindelig tirs-
dag. 

“Det ville selvfølgelig være sjovere, hvis 
vi demonstrerede for noget, frem for imod 
noget. Når det så er sagt, viser det her, 
hvad fagbevægelsen har kunnet i mange 
år og stadig kan. Den kan samle medlem-
mer og almindelige mennesker, der føler 
sig ramt både personligt og på andres veg-
ne, når den siddende regering foretager så 
urimelige og uigennemtænkte spareplaner 
som denne. Det giver et håb for fremti-
den, trods alt”.
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En stribe ordbøger fra Politikens Forlag, herun-

der Nudansk Ordbog, bliver nu tilgængelige på 

nettet. Det er webstedet ordbogen.com, der præ-

senterer denne nyhed i en pressemeddelelse. 

Ordbogen.com udbyder også den første dansk/

arabisk/dansk ordbog online. To andre klassiske 

opslagsværker bliver også tilgængelige på ordbo-

gen.com. Det er Kemisk Ordbog og Clausens Tek-

nisk Tysk. 

Ordbogen.com 
udvider

Kommuner og regioner skal have langt større frihed til at fastsætte både arbejdstid 

og lønforhold lokalt. Det fastslår Lønkommissionen som en af hovedkonklusioner-

ne i sin nye rapport. Ifølge Kommissionen er det både medarbejdere og ledere, der 

efterlyser den større lokale indflydelse. Det får finansminister Claus Hjort Frede-

riksen til i dagbladet Politiken at konkludere, at der i det offentlige er behov for et 

opgør med overenskomsterne, der opfattes som komplicerede og formynderiske: 

“Vi har med redegørelsen fået et klart signal fra medarbejderne om, at vores over-

enskomster er utidssvarende. Der er behov for at rydde op i antallet af overens-

komster på det offentlige område og give reel frihed til de lokale forhandlinger mel-

lem medarbejdere og ledere om blandt andet løn og arbejdstid”, mener Claus Hjort. 

BELøNNING TIL DE FLITTIGE

“Gør det du er bedst til. Det gør vi”. Sådan 

lød det slagkraftige slogan for Danske 

Bank igennem nogle år, indtil finanskrisen 

og andre omstændigheder pludselig gjor-

de det umuligt for banken at leve op til sit 

eget udsagn. Eksemplet viser, hvor meget 

virksomheder skal passe på med at opstil-

le værdier, som kan være vanskelige at leve 

op til eller ligefrem af medarbejderne kan 

opleves som værende i strid med virkelig-

heden. Mette Lund Kristensen, der forsker 

i organisatorisk identifikation og strate-

gisk kommunikation ved Syddansk Univer-

sitet, har interviewet en række ansatte og 

advarer virksomhederne imod for meget 

fokus på værdibaseret ledelse. “Det var et 

problem, at værdierne i deres virksomhed 

typisk blev præsenteret på et seminar, og 

at det hele foregik uden sammenhæng til 

deres daglige arbejde. På den måde blev 

organisationens identitet nærmest et ko-

stume, de skulle tage på”, siger SDU-forske-

ren til videnskab.dk.

VæRDIER 
KAN VæRE VæRDILøSE

DM’s formand, ingrid Stage, er valgt ind i rådet for Menneskerettigheder 

såvel som i bestyrelsen for institut for Menneskerettigheder.

rådet for Menneskerettigheder skal drøfte de overordnede retningslin-

jer for instituttets virksomhed, mens bestyrelsen har ansvaret for faglige 

spørgsmål. De aktuelle valg af ingrid Stage til arbejdet er sket via hendes 

sæde i Kvinderådets styrelse.

“Når det politiske system 
svækker den sociale sikkerhed, 

så bliver arbejdsgiverne nødt 
til at levere mere tryghed.  
Det kan de så gøre ved ek

sempelvis at gå med til større 
godtgørelser ved fratrædelser. 

Men så bevæger man sig ud  
af et spor, hvor vi får syd

europæiske tilstande med et 
mere stift arbejdsmarked”.

Flemming Ibsen, professor og arbejdsmarkedsforsker  
ved Aalborg Universitet, til Ugebrevet A4

INGRID STAGE 
IND I ARBEJDET 
FOR MENNESKE-
RETTIGHEDER
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Produktionen af popkorn 
afhænger af en stærk ophavsret. 

Det var nok den mest overraskende 
og på sin vis også mest sigende konklusi-
on, der kom ud af en stor konference om 
de danske forhold for kreative erhverv og 
ophavsretten på Christiansborg i midten 
af maj måned. En lang række centrale or-
ganisationer og flere politikere var repræ-
senteret, og det gav på forhånd forhåbnin-
ger om, at man nu kunne finde frem til en 
løsning på, hvordan de kreative erhverv 
sikres fortsat vækst. Branchen trues nem-
lig i stigende grad af den digitale udvik-
lings muligheder for frit at downloade, og 
det sætter ophavsretten for musik, bøger 
og film ud af spil. 

Der er al mulig grund til at handle nu. 
Danske kreative firmaer og “oplevelses-
virksomheder” vokser hurtigere og om-
sætter i dag for mere end de højteknolo-
giske it-brancher. Ophavsretsbranchens 
knap 11.000 virksomheder og mere end 
122.000 ansatte herhjemme omsætter til-
sammen for mere end 146 milliarder kro-
ner. Men effekterne er endnu mere om-
siggribende, fortalte lektor på CBS Mark 
Lorentzen, som forsker i kreative erhverv. 

“Der er endnu mere under overfladen, 
end de reelle tal viser. Man kan udvikle 
nye produkter af indholdet fra ophavsrets-
brancherne”, sagde Mark Lorentzen og 
henviste til en eksploderende udvikling 
inden for mobiltelefoni, som er afhængig 
af musik, spil og film, der i stigende grad 
integreres i telefonerne. 

Central for fødekæden
Opstiller man en fødekæde for erhverve-
nes afhængighed, som Mark Lorentzen 
gjorde det på konferencen, står de kreative 
erhverv som en central spiller for endnu 

flere branchers overlevelse. Det er lige fra 
mobil- og teleselskaber til tv- og radiofor-
handlere og altså også som ovenfor fortalt 
– popkornsproducenter. 

“Eksemplerne på fødekæden og bran-
chernes afhængighed af hinanden er nær-
mest uendelige, og potentialet for nye 
samarbejder og udvikling af nye produk-
ter er derfor enormt”, forudsagde Mark 
Lorentzen.  

Marketingdirektør for smykkefirma-
et Pandora Jewelry Mikkel Berg udtrykte 
stor bekymring for, at danske kunstnere 
og erhvervsliv bliver overhalet indenom.

“Hvis kunstnere og erhvervsvirksom-
heder ikke 
hjælper hin-
anden med 
at kom-
me ud over 
stepperne, 
risikerer 
vi at blive 
overhalet, 
for afstan-
den mellem 
indholds-
producen-
terne og annoncørerne bliver kortere og 
kortere i andre lande”, advarede han.

Forsanger og sangskriver i bandet 
Nephew Simon Kvamm havde noget nær 
dommedagsprofetier for sine egne og kol-
legers muligheder for overlevelse, hvis 
systemet for at beskytte kunstneres mu-
ligheder for at tjene penge på værkerne 
gennem ophavsretten ikke forbedres hur-
tigst muligt. 

“Der er et enormt behov for uafhæn-
gig musik, som er fri for reklamer, men 
man vil bare ikke betale for det. Alle tror, 
at alle andre betaler for det. Beskeden ly-

der ofte: Jamen det er jo god pr at få din 
musik med i den reklame eller i den film. 
Men der er altså nogen, som skal betale 
dig for at forbruge din musik. Det er værd 
at huske”, pointerede Simon Kvamm.

Teleskat eller ej
Simon Kvamm foreslog en slags teleskat, 
hvor digitalt forbrug gøres op for hver en-
kelt forbruger, på samme måde som det 
sker med forbrug af vand og el. Det for-
slag fik en lunken modtagelse fra de tilste-
deværende politiske kulturordførere Mo-
gens Jensen (S) og Pernille Frahm (SF) og 
erhvervsordførere Torsten Schack (V) og 

Morten Østergaard 
(R). De havde dog 
hverken løsninger 
eller forslag med 
sig som modsvar 
på, hvordan vi fin-
der en ny model, 
som kompenserer 
for det stigende tab 
af ophavsretspenge. 

“Jeg anerkender 
udfordringerne på 
dette område, men 

afgifter på teknologi, som er en af de vig-
tigste parametre for, at Danmark kan kla-
re sig i den globale udvikling, er jeg meget 
betænkelig ved”, lød svaret fra Torsten 
Schack til Simon Kvamms forslag. 

Mogens Jensen pointerede, at folk skal 
betale for det, de forbruger, og vi derfor 
skal finde en ny model. 

“Det rene snit kunne være ved at afsæt-
te penge til området via finansloven. Også 
Google bør bidrage til at betale for alt det 
indhold, som det ikke har rettighederne 
til, men som stilles gratis til rådighed for 
brugerne”, foreslog Mogens Jensen.   

OPHAVSRET 
OG POPKORN
Den digitale udvikling truer de kreative erhverv. 
Uden politisk handling får det også konsekvenser 
for erhverv længere ude i fødekæden. 

“Hvis kunstnere og 
erhvervsvirksomheder 
ikke hjælper hinanden 
med at komme ud over 
stepperne, risikerer vi 
at blive overhalet”.
Mikkel Berg, marketingdirektør, Pandora Jewelry
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LB Forsikring har en af landets 
bedste campingvognsforsikrin-
ger, som også dækker teltvogne.

LB har forbedret sin Camping-
vognsforsikring. Vi har sat prisen 
ned og samtidig gjort dækningen 
endnu bedre. Dette er som følge 
af, at campinglivet bliver mere og 
mere populært, og fl ere sætter 
pris på den uformelle og frie rej-
seform - om det er for at køre ud i 
sommerlandet eller for at udforske 
Europa.

Vores forsikring 
omfatter bl.a.:

•  Erstatning svarende til nyprisen 
for vognen inden for det første år.

•  Erstatningsvogn, hvis planlagt 
campingferie til udlandet ikke 
kan gennemføres.

•  Dækning af skade ved over-
svømmelse og el-skade.

•  Dækning af indbosum på 
20.000 kr. Summen kan forhøjes, 
så den passer dit behov.

Forsikringen dækker 
hele året og i hele Europa.

Du kan få mere at vide om vores 
Camping- og teltvognsforsikring 
på www.lb.dk - her kan du bl.a. 
beregne prisen og læse mere 
om dækninger og vilkår.

Rul ud med LB

www.lb.dk - Tlf.: 3311 7755

LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S

 

Campingvognsforsikringen
    dækker hele vejen rundt



Naturvidenskab 
til folket Blandingen af naturvidenskab og 

formidling har fra begyndelsen 
været den røde tråd gennem Lone 
Bruuns karriere. Derfor har hun nu 
oprettet sit eget bogforlag, der ud-
giver populærvidenskabelige bøger 
om naturvidenskab.

BLå BoG

Navn: Lone Bruun

alder: 56 år

Job: Selvstændig med ForlagetEpsilon.dk, der formidler 

dansk forskning inden for naturvidenskab og teknik

uddannelse: Licentiatgrad i botanik fra Københavns Uni-

versitet, biolog fra Københavns Universitet, matematisk 

student fra Birkerød Statsskole

Privat: Lever sammen med sin mand på Frederiksberg. 

Søn på 27 år, der læser nanoteknologi

kendetegn: Født optimist, social, energisk
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“En bog om alger sælger nok ikke 5.000 
eksemplarer, men måske 500. Det handler 
om, at den bliver udgivet og er der for ef-
tertiden. Jeg tror ikke på, at fagbogen er 
død, for når det handler om videnskab, så 
tror jeg på, at den trykte bog har en langt 
længere levetid end den digitale”, slår 
Lone Bruun fast.

Hun har siden april været indehaver af 
forlaget Epsilon, som udgiver både smalle 
og brede bøger om naturvidenskab.

Når man ser på hendes karriere, er det 
nærmest selvfølgeligt, at hun skal sidde 
her som bogudgiver i dag. Men sådan var 
det ikke i begyndelsen. I folkeskolen ville 
lærerne nemlig ikke lade hende fortsætte i 
realen, og forældrene fik besked på, at de 
lige så godt kunne tage hende ud efter 7. 
klasse, for hun kunne ikke blive andet end 
rengøringskone. Heldigvis opdagede en 
matematiklærerinde efterfølgende hendes 
talent, og hun endte – noget sent – med at 
komme i realen. Det nye fag biologi over-
beviste hende øjeblikkeligt om, at det var 
fremtiden. Derfor gik hun meget målbe-
vidst gennem gymnasiet og gik efterføl-
gende direkte på universitetet, hvor hun 
læste biologi. Hun fik job som studenter-
kustode på Zoologisk Museum og stiftede 
for første gang bekendtskab med formid-
ling af videnskab. 

På studiet fik hun et stipendium fra 
Danisco til specialet, og efterfølgende fik 
hun forskningsmidler til licentiatgraden 
(datidens ph.d.) i botanik.

“Jeg satsede på en forskningskarriere, 
for jeg syntes, det var rigtig sjovt. Men jeg 
havde også en formidler i mig, som blev 
vækket af, at jeg så, hvor meget dårlig for-
midling der var på universitetet. Det fik 
mig til at arrangere formidlingskurser for 
de studerende”.

Forskerne fortæller
I 1993 endte forskningskarrieren dog for 
Lone Bruun. 

“Pengene til min postdoc udløb, og 
samtidig kollapsede planteforskningen i 

Europa, så det var helt umuligt at skaffe 
midler. Jeg sagde til mig selv, at det måske 
ikke var på universitetet, jeg skulle lægge 
mit liv”.

Men kort efter den beslutning var truf-
fet, fik Zoologisk Museum brug for en 
koordinator til en udstilling om fabeldyr. 
Jobbet blev Lone Bruuns, og hun formid-
lede dermed igen viden. Hun nåede også 
at arbejde med formidling i Arbejdsmar-
kedets Feriefond og som kommunikati-
onsmedarbejder på Danmarks Akvarium. 
Men da hun så en stilling som skolebogs-
redaktør på forlaget Malling Beck, var 
hun solgt. Her blev hendes første opgave 
at videreføre et fysik-kemi-system til fol-
keskolen. 

“Det var rigtig sjovt at få så mange for-
skellige typer mennesker til at arbejde 
sammen. Og det hang godt sammen med, 
at jeg havde erfaring med at formidle na-
turvidenskab til børn”, fortæller Lone 
Bruun.

En stor fond var optaget af at få flere 
unge til at interessere sig for naturviden-
skab og satte derfor flere millioner af til 
det formål. Malling Beck fik fondspenge-
ne til at udvikle et it-baseret produkt hen-
vendt til folkeskolens 8.-10.-klasses elever, 
og Lone Bruun blev projektleder.

“Jeg tænkte for første gang tanken “for-
skerne fortæller”, for vi har så mange dan-
ske forskere, der ligger inde med en fan-
tastisk viden. Den viden ville jeg formidle 
til de unge, og det blev til materialet “Vi-
denskabet” med seks forskellige bøger 
skrevet af danske forskere om emner som 
formlen for evig ungdom, rejsen til tider-
nes morgen og stjernestøv. Bøgerne blev 
suppleret med en interaktiv cd-rom, hvor 
man fx kan arbejde med en reaktor eller 
sende et meteor mod jorden – alt det, man 
ikke kan lave i et almindeligt fysiklokale”. 

Da projektet sluttede, oprettede Lone 
Bruun firmaet LB-formidling og blev der-
med selvstændig for første gang for otte år 
siden. Samtidig fik hun tilbudt redaktør-
posten på tidsskriftet Naturens Verden, 

men hendes betingelse var, at hun kunne 
fortsætte som selvstændig og fakturere for 
sit arbejde. På Naturens Verden hjalp hun 
igen forskerne med at fortælle deres gode 
historier og formidle deres resultater, så 
de kunne forstås.

Hævede sparepengene
“Min forskerbaggrund trækker jeg utrolig 
meget på, for dels gør det forskerne tryg-
ge, at jeg kender deres verden og selv har 
forsket, dels ville det være nærmest umu-
ligt, hvis jeg skulle formidle noget, jeg slet 
ikke forstod”.

Lone Bruun blev kontaktet af Arktisk 
Station, som ville have skrevet bogen i for-
bindelse med deres 100-års jubilæum. Her 
skulle hun styre bidrag fra de 62 forskere, 
der skulle skrive til bogen.

“Jeg så det som min vigtigste opgave at 
sætte mig i læserens sted og sørge for, at 
bogen blev ensartet, så man ikke mærke-
de, at der var 62 forfattere. Det var rigtig 
sjovt at få så mange forskellige mennesker 
til at brænde for den samme ting, og det 
var på en måde min dåb, for hvis jeg kan 
styre 62 folk, så kan meget lade sig gøre”, 
griner Lone Bruun.

Undervejs fik hun sammen med en 
astrofysiker idéen til en bog om dansk 
astronomisk forskning. De fik fondsmid-
ler, men havde ikke lyst til at gå på kom-
promis med kvaliteten.

“Derfor tog jeg en beslutning. Jeg hæ-
vede mine sparepenge og lavede et forlag. 
ForlagetEpsilon.dk, der udgiver bøger om 
dansk naturvidenskab, så dagens lys i april 
i år, men der lå en del arbejde inden da, 
fordi jeg ville have, at der allerede var en 
bog. Derfor lå “Dansk astronomi i kikker-
ten” klar, da vi åbnede”.

Lone Bruun har flere bogudgivelser, 
der enten er i gang eller på tegnebrættet. 
Blandt andet en lidt smal bog om Grøn-
lands havalger, en bog om fiskesygdomme 
og en undervisningsbog om det danske 
retssystem.   

“Derfor tog jeg en beslutning. Jeg hævede 
mine sparepenge og lavede et forlag.”
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Det står med store fede typer på hver 
eneste side i Københavns Kommunes løn-
strategi for mere end 45.000 ansatte. 

Staten – med 175.000 ansatte – anbefa-
ler det i så høj grad som muligt. 

Og i lokalaftale efter lokalaftale slår ar-
bejdsgivere og lønmodtagere fast, at den 
skal være der fuldt ud. 

Det handler om åbenhed om løn. 
Ifølge statens arbejdsgiverorganisation 

er åbenhed nødvendig for at sikre en legi-
tim og troværdig løndannelse. På lønmod-
tagersiden er hovedargumentet, at jo mere 
viden der er om, hvem der får hvad, des 
bedre er man rustet til lønforhandlinger. 

Alligevel siger 62 pct. ud af 550 DM’ere 
i en elektronisk rundspørge, at de kun i 
ringe grad eller slet ikke taler åbent om 
lønforhold på arbejdspladsen. På offent-
lige arbejdspladser alene er tallet 58 pct., 
mens det på private arbejdspladser er 69 
pct., der afholder sig fra at tale åbent om 
lønnen. 

Og det er et stort problem, mener Klaus 
Liebing, konsulent i DM. 

“Der ser ud til at være en stor missions-
mark for vores tillidsrepræsentanter, for 
åbenhed og gennemsigtighed er forudsæt-

ningen for gode resultater i lønforhand-
linger”, siger han. 

Støjberg: Løn er en privatsag 
Selvom argumenterne for mere åbenhed 
er gode, er blufærdigheden omkring løn-
forhold ofte større, mener han. 

“Vi har lige haft emnet til diskussi-
on med en gruppe tillidsrepræsentanter. 
Det var et udbredt synspunkt, at de ikke 
har fuld opbakning til lønåbenhed på de-
res arbejdspladser. I visse tilfælde er der 
endda betydelig modstand mod åbenhed. 
Folk opfatter simpelthen løn som en pri-
vatsag. DM’s holdning er den, at løn er en 
form for karaktergivning fra arbejdsgive-
rens side – og det er jo nok det, der driver 
mange til at sige, at det vil de hellere hol-
de for sig selv”, siger Klaus Liebing. 

I dag skal offentlige og private virksom-
heder med mindst 35 ansatte og 10 perso-
ner af hvert køn lave en ligelønsstatistik. 
Men i praksis er det under fem pct. af de 
danske virksomheder, der er store nok til 
at møde dette krav. 

“Intentionerne er fine nok, men begræns-
ningen gør, at vi næsten ikke kan bruge den 
statistik til noget”, siger Klaus Liebing. 

Beskæftigelsesminister Inger Støj-
berg (V) har ved flere lejligheder afvist at 
skærpe kravene. For nylig sagde hun til 
dagbladet Politiken: 

“For mig er det helt afgørende, at løn er 
en privatsag. Hvis vi bad firmaer med blot 
10 ansatte lave kønsopdelt lønstatistik, så 
kunne man jo lige så godt hænge lønsed-
lerne op på opslagstavlen”.   

To ud af tre 
holder mund om løn
Åbenhed om løn er til gensidig gavn for ansatte. Alligevel 
holder de deres lønseddel tæt ind til kroppen.

“Folk opfatter simpelt-
hen løn som en privat-

sag. DM’s holdning er 
den, at løn er en form 

for karaktergivning fra 
arbejdsgiverens side 

– og det er jo nok det, 
der driver mange til at 

sige, at det vil de hel-
lere holde for sig selv”.

Klaus Liebing, konsulent, DM
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Hvis danske grænsearbejdere bliver 
ledige, kan de ikke få dagpenge fra de-
res danske a-kasse. Heller ikke selv om 
de har betalt til a-kassen i årevis. Men de 
regler er helt urimelige, og beskæftigel-
sesministeren bør kigge på reglerne for at 
lave dem om. Det udtaler formand for a-
kassernes brancheforening, AK-Samvirke, 
Morten Kaspersen til Magisterbladet. 

“Det vigtigste i dagpengesystemet er, 
at den ledige står til rådighed for arbejds-
markedet. Det burde være helt rimeligt, 
at man modtager ydelser i det land, hvor 
man står til rådighed og også betaler. Så 
er det lige meget, hvor man bor. Jeg fore-
slår, at ministeren kigger på reglerne”, si-
ger Morten Kaspersen. 

A-kasse-reglerne er i dag skruet sådan 
sammen, at man kun kan betale ydelse til 
en a-kasse i det land, hvor man arbejder. 
Men bliver man ledig, kan man kun mod-
tage dagpenge i det land, hvor man bor. 

Det går ud over danske grænsearbejdere, 
som betaler høje ydelser til danske a-kas-
ser, men får lavere dagpenge i eksempelvis 
Sverige, hvis de bliver ledige. 

Dispensation fjernet
Med en ny EU-forordning om sociale sik-
ringer har den danske regering fra den 1. 
maj desuden fjernet den sidste mulighed 
for, at danske grænsearbejdere kan få dis-
pensation for disse regler. Regeringen for-
tolker nemlig forordningen sådan, at det 
ikke længere er muligt at få en såkaldt Mie-
the-status, som var en dispensationsmulig-
hed for lovgivningen. Denne kunne opnås, 
hvis det blev vurderet, at grænsearbejderen 
havde en tættere personlig og faglig til-
knytning til arbejdslandet end bopælslan-
det. At regeringen nu også har fjernet den 
mulighed, vækker undren i AK-Samvirke.  

“Jeg forstår slet ikke, at regeringen har 
fjernet muligheden for at opnå Miethe-

status. Har man arbejdet i Danmark og er 
medlem i en dansk a-kasse, og står man 
fortsat fuldt ud til rådighed for arbejds-
markedet i Danmark under ledighed, så 
burde man kunne få dagpenge i Danmark 
– selvom man har bopæl i et andet land”, 
siger Morten Kaspersen. 

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg 
(V) har over for Magisterbladet tidligere 
udtalt, at man efter den nye EU-forord-
ning kan være tilmeldt som arbejdssø-
gende både i det land, man bor i, og i det 
land, man kom fra. Det skulle ifølge mi-
nisteren gøre det nemmere for arbejdssø-
gende at komme i arbejde igen, uanset om 
man bor i et andet land end, det som ud-
betaler ens dagpenge.   

Akasser: 
Danske grænsearbejdere skal 
have danske dagpenge
Selv om danske grænsearbejdere har været medlem af en a-kasse i  
årevis, kan de ikke få danske dagpenge. Det er helt urimeligt, mener a-kas-
sernes brancheforening, som vil have ministeren til at ændre reglerne. 

“Det burde være  
helt rimeligt, at man  
modtager ydelser i det 
land, hvor man står 
til rådighed og også 
be taler. Så er det lige 
meget, hvor man bor”.
Morten Kaspersen,  
formand for AKSamvirke 

Læs tidligere artikler 
om forhold for danske grænsearbejdere i 

Magisterbladet nr. 7-9/2010.
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“Humanistisk forskning kan være vær-
diskabende i virksomheders innovations-
processer. Derfor har vi skabt en platform, 
hvor vi gør forskningen tilgængelig for 
private og offentlige virksomheder”, for-
tæller Sigurd Lauridsen, projektleder på 
Human-Centered Research Hub (HRH). 

Projektet drives af Copenhagen Living 
Lab og Danmarks Erhvervsforsknings-
akademi (DEA) i samarbejde med samt-
lige danske universiteter med humanistisk 
forskning. 

HRH benytter sig af såkaldte vandhul-
ler, som er en form for sparring. Meto-

den lægger ikke direkte op til løsning af 
problemet, men forsyner virksomheden 
med kommentarer og input fra forskernes 
vidensmæssige baggrund. “Vi bruger me-
get tid på at finde virksomheder, der står 
over for komplekse udfordringer. Det er 
nemlig vigtigt for projektets succesrate, 
at vi finder dem i opstartsfasen, når virk-
somhederne stadig er lidt uklare over for, 
hvad problemet er. Vi tilbyder jo en form 
for erkendelsesproces og ikke en fuldstæn-
dig løsning på problemet. Efter forløbet 
skulle de gerne selv være klar til at fuld-
føre projektet eller i hvert fald være be-

vidste om, hvad det kræver”, siger Sigurd 
Lauridsen. 

Inden forskere og virksomheden mø-
des til et vandhul, har HRH først holdt 
møde og siden korresponderet med virk-
somheden for at coache den til at finde ud 
af, hvad den helt nøjagtigt ønsker belyst. 
Virksomheden er desuden blevet klædt på, 
så den er i stand til at fremlægge problem-
stillingen konkret og præcist og gøre rede 
for, hvad den ønsker af vandhullets for-
skere. Dernæst giver forskerne deres tan-
ker og erfaringer om problemet til kende. 
Efter mødet laver HRH en rapport for at 

Vandhuller
samler forskere og
virksomheder
Som små dråber vand skaber et vandhul, så sørger nyt projekt for, at 
forskeres ekspertise og viden drypper nye idéer på virksomheder.

“Humaniora er nok det forskningsmæssige felt, der er mindst  
i direkte interaktion med omverdenen, og det er en skam, for  
der ligger et kæmpemæssigt uudnyttet potentiale i det”. 
Sigurd Lauridsen, projektleder, HumanCentered Research Hub (HRH)

Vandhulsmetoden stammer fra Stanford Universitys innovationsforsk
ning og bruges oprindeligt internt i en organisation til at opdyrke nye 
idéer. Medarbejdere fra fødevarevirksomheden Chr. Hansen ses her sam
let omkring vandhullet. Projektet ledes af Sigurd Lauridsen (siddende ved 
bordenden til venstre) fra HumanCentered Research Hub.
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opsummere kommentarer og forslag fra 
vandhullet.

Humanistisk forskning er overset
Metoden stammer fra Stanford Universitys 
innovationsforskning og bruges oprindeligt 
internt i en organisation til at opdyrke nye 
idéer. “Vi har rykket det væk fra det inter-
ne i virksomheden og får i stedet de bed-
ste eksperter til at rådgive den. Det er der 
mange fordele ved”, fortæller Sigurd Lau-
ridsen. En af fordelene er, at HRH sørger 
for en forventningsafstemning og fungerer 
som en neutral mægler imellem forsker-
ne og virksomheden. Det er også projekt-
lederens erfaring, at firmaerne oplever, at 
de ikke kan gøre det lige så effektivt selv, 
hvis de ønsker at involvere forskere. Det 
vil normalt være mere tidskrævende at un-
dersøge muligheder i forskningsverdenen. 
“Universitetsverdenen er svært tilgængelig, 
og det kan være en labyrint at komme til de 
rette eksperter. Det har vi også brugt me-
get tid på i opstartsfasen”, siger han.

Allerede nu, et år efter at Human-Cen-
tered Research Hub (HRH) startede op 
som projekt, har de opbygget en betydelig 
forskerbank. Målet er at finde de bedste 
forskere inden for humanistisk forskning, 
som er interesseret i erhvervssamarbejde. 
Både virksomheder og forskere har vist 
stor interesse, og det ser Sigurd Lauridsen 
som tegn på, at der har været et behov for 
at forene humanistisk forskning med virk-
somhedernes udvikling. 

Stort uudnyttet potentiale
“Humaniora er nok det forskningsmæs-
sige felt, der er mindst i direkte interak-
tion med omverdenen, og det er en skam, 
for der ligger et kæmpemæssigt uudnyttet 
potentiale i det. Det er måske overset, for-
di humanistisk forskning ikke har direkte 
indflydelse på bundlinjen i firmaet”, siger 
Sigurd Lauridsen. 

HRH har blandt andet haft en pro-
jekt for Sundhedsstyrelsen, der ønskede at 
komme på forkant med den etiske diskus-

sion af forebyggelse og sundhedsfremme. 
De har også gennemført to vandhulsfor-
løb i samarbejde med fødevarevirksomhe-
den Chr. Hansen om henholdsvis udvik-
ling af en vinderkultur i virksomheden og 
om, hvordan talentudvikling blandt spe-
cialister bedst fordres. 

Et vandhulsforløb koster ikke noget for 
firmaet, og forskerne får et honorar for 
at deltage i mødet. De er blevet oriente-
ret om emnet, inden de deltager, men for-
skerne skal ikke forberede sig inden mø-
det, men blot bidrage med kommentarer 
og input fra deres forskningsmæssige bag-
grund. Rådet for Teknologi og Innovation 
medfinansierer HRH med det formål at 
fremme anvendelsesorienteret erhvervs-
forskning via øget samspil mellem forsk-
ning og erhvervsliv.    

Læs også artiklen 
“Forskere skaber nytænkning i  
virksomheder” på næste side.
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En win-win situation. Sådan beskri-
ver Jesper Allentoft udbyttet for forskere 
og virksomheder i Human-Centered Re-
search Hubs vandhul. Som Vice President 
for Stakeholder Relations i firmaet Chr. 
Hansen har han nu deltaget i et vandhul 
med to forskellige projekter. 

“Vi var helt oppe at køre efter mødet 
med forskerne. For det var så inspireren-
de og spændende at høre deres idéer og 
meninger om vores projekter. Det gode 
var, at det var tydeligt, at de også blev in-
spireret af at holde deres teori op mod 
vores meget praktiske tilgang”, fortæller 
han. Ph.d.-stipendiat Peter Busch-Jensen 
fra Roskilde Universitet var med til et af 
vandhullerne med Chr. Hansen, og det 
fortryder han ikke.

“Det var sjovt og lærerigt, men samti-
dig bekræftende for mig at opleve, at jeg 
med min akademiske baggrund har noget 
at byde på over for en erhvervsvirksom-
hed”, siger han.

Forskere bringer nyt til virksomheder
Fødevarevirksomheden Chr. Hansen 
skulle i sommer til at starte to nye kon-
cepter op i relation til medarbejderne, og 
i den forbindelse blev Jesper Allentoft op-
mærksom på Human-Centered Research 
Hubs vandhuller. “Da jeg hørte om vand-
hulsmetoden, var jeg ikke i tvivl om, at 
det skulle prøves af. Vi er jo ude at betræ-
de nyt land, og derfor er det interessant at 
få input fra nogle eksternt”, siger Jesper 
Allentoft. 

Det ene nye koncept hos Chr. Hansen 
kalder de winning culture, fordi firmaet har 
oplevet en stigende succes, siden det blev 
opkøbt af en fransk kapitalfond for nogle 
år siden. Fremgangen har de oplevet, både 
ved at omsætningen steg betydeligt, og 
at medarbejdernes tilfredshed og engage-

ment gik op. Derfor vil de gerne under-
søge, hvad de skal gøre for at bibeholde og 
skabe vinderkultur i fremtiden. “Før mø-
det i vandhullet var vi måske lidt for fo-
kuseret på, at vi skulle i gang med at gøre 
noget nyt for at skabe winning culture. 
Men som en af forskerne sagde, så havde 
vi allerede vinderkultur. Vi skal ikke til at 
gøre noget nyt, men høste af vores egne 
gode erfaringer og bygge videre på dem”, 
fortæller Jesper Allentoft. 

Det andet koncept, som skulle afprø-
ves i et vandhul, kalder de knowledge pilot, 
hvor de har fokus på, hvordan de kan vi-
dereuddanne deres specialister. Her følte 
Peter Busch-Jensen fra Roskilde Univer-
sitet, at han havde en del at byde ind med: 
“Som forsker har jeg jo også et personligt 
kendskab til de udfordringer, det moderne 
fleksible arbejdsliv kan byde specialister. 
Jeg ved af erfaring, hvor vigtigt det er, at 
der også er arbejdsro og plads til fordybel-
se. Hvis det forventes, at man tænker nyt, 
er der også brug for, at man kan bevæge 
sig ud af et spor uden at vide, hvor det en-
der. Det, fornemmede jeg, var et relevant 
og genkendeligt dilemma i virksomhe-
den”, siger Peter Busch-Jensen.

Vandhul er luksus for virksomheder
Jesper Allentoft oplevede, at allerede for-
beredelsen til mødet med forskerne var 
meget givtig. “Forarbejdet havde stor vær-
di for os, fordi vi i dialogen med Human-
Centered Research HUB blev tvunget 
til at være konkrete. Der blev skabt en 
konstruktiv dialog, der satte gang i nogle 
gode diskussioner og overvejelser, så vi 
blev meget skarpere på, hvad vi gerne vil-
le”, siger Allentoft. 

Selve vandhulsmødet beskriver han 
også som en meget positiv oplevelse, hvor 
forskerne gjorde sig stor umage med at 

forstå firmaets virkelighed. “Det er læ-
rerigt at få andre vinkler på ens arbejde. 
Forskerne skabte jo en teoriramme på no-
get, som vi beskæftiger os med hver ene-
ste dag. Det løftede det praktiske og gav 
os luft under vingerne til at tænke mere 
kreativt”, fortæller Jesper Allentoft. Flere 
forskere gav også udtryk for, at de satte 
pris på at få en mere realistisk indsigt i 
processerne i en virksomhed og i, hvor-
dan deres viden kunne bruges i fremtiden. 
“Der er nok forskel på, hvordan virksom-
heder og forskere vil gribe en problem-
stilling an, men i vandhullet var der stor 
gensidig lyttevilje og interesse for vores 
forskellige vinklinger og perspektiver”, 
fortæller Peter Busch-Jensen. Han sy-
nes, at det var spændende både at høre om 
virksomhedens problemstillinger, men 
også om, hvad de andre forskere havde af 
betragtninger. 

Trods en travl hverdag vil Peter Busch-
Jensen gerne tage turen fra Roskilde Uni-
versitet, hvis der bliver et nyt vandhul, 
hvor hans viden og kompetencer passer. 
“Det dialogiske og lidt uformelle setup 
gør det let at putte det ind i en travl hver-
dag. Men var jeg blevet bedt om at holde 
et længere oplæg med et forkromet over-
blik, så ville oplevelsen nok være anderle-
des, og jeg ville muligvis have svært ved at 
nå det. I vandhullet er det nok at springe 
ind i dialogen”, siger Peter Busch-Jensen.

Hos firmaet Chr. Hansen er man så be-
gejstret for vandhulskonceptet, at man så 
småt er begyndt at starte et tredje vandhul 
op. “Det er jo en luksus at blive præsente-
ret for de ypperste forskere, og at de gider 
bruge tid til at afprøve deres viden og teo-
retiske referenceramme på vores proble-
matikker eller koncepter”, siger Jesper Al-
lentoft.    

Forskere skaber ny-
tænkning i virksomheder
Teori får kreativiteten frem. Det oplevede fødevarevirksomheden 
Chr. Hansen, da den mødtes i et såkaldt vandhul med forskere fra 
forskellige universiteter. Forskerne skabte en teoriramme for firma-
ets udfordringer, og det satte gang i virksomhedens kreativitet. 
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Selv i en højteknologisk virksomhed er gummi
støvler et must, når markerne skal inspiceres. 

“Jeg husker tydeligt, 
hvordan jeg i starten en 
dag sad med en lille bunke 
frø spredt ud på mit skrive-
bord og tænkte: Kan jeg virke-
lig få et arbejdsliv til at gå 
med det her?”.
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En
frømand 

på
Lolland

Det er mange, mange år siden, at et frø var et 
frø, og udkommet alene afhængigt af vejrguder-

ne og jordens kvaliteter. Forædling og produk-
tion er blevet en højteknologisk affære. En af de 

fremmeste eksperter inden for plante- og frøtek-
nologien hedder Hans Christian Pedersen. 

Den fede lollandske muld har været et 
trækplaster for landmænd, siden sukker-
roeeventyret begyndte i slutningen af 
1800-tallet. Men også for en højteknolo-
gisk plante- og frøudviklingsvirksomhed 
i det nye årtusinde er de rigelige jordare-
aler, som siges at være blandt de bedste i 
Vesteuropa, fortsat en væsentlig grund til 
at have adresse på den flade ø. 

Maribo Seed International er således 
ikke den eneste virksomhed i branchen, 
som har fundet vej til områderne ved 
Holeby på Lolland. De ligger på række 
langs Højbygårdsvej uden for landsbyen 
med dertilhørende marker, der breder sig 
bagud i landskabet, så langt øjet rækker. 
Faktisk er det ikke så længe siden, at ud-
viklingsleder i Maribo Seed, Hans Chri-
stian Pedersen, måtte svare på en række 
nysgerrige spørgsmål fra en nystartet 
virksomhed i nabolaget, som vil forsøge 
sig med frøproduktion.

At det lige var ham, man spurgte, er 
næppe nogen tilfældighed.

et liv med frø
Den 54-årige cand.scient. i biologi og kemi 
har arbejdet for Maribo Seed International, 
siden det hed Forædlingsstationen Maribo, 
var en del af De danske Sukkerfabrikker, 
og han som helt nyuddannet kom til Lol-
land første gang i 1983. Først var plantefy-
siologi hans speciale, og siden blev frøtek-
nologi hans primære arbejdsområde. I dag 
er Hans Christian Pedersen en af de mest 
vidende på sit felt i virksomheden.

“Jeg kan stadig forbavses over, at ud-
viklingen inden for frøteknologien kan 
blive ved med at gå i nye retninger og 
antage nye former. Jeg husker tydeligt, 
hvordan jeg en dag i starten sad med en 
lille bunke frø spredt ud på mit skrive-
bord og tænkte: Kan jeg virkelig få et ar-
bejdsliv til at gå med det her?”.
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Det er nu godt 20 år siden, at HC, som 
han kaldes af kollegerne, stillede sig selv 
det spørgsmål. I dag er han udviklingsle-
der på området med ansvar for eget labo-
ratorium og en lang række projekter, der 
også omfatter forsøg med både ærter, sol-
sikker, bakterier og svampe. Sukkerroerne 
fylder dog fortsat mest i hans portefølje.

“Sukkerroer er en såkaldt højværdiaf-
grøde. Landmanden giver 1.500-2.000 
kroner for 100.000 frø, og det er bare nok 
til at dække en enkelt hektar. Kvaliteten 
skal være i top, og for hver fem kilo, vi 
høster, er der gennemsnitligt kun ét kilo, 
der klarer de skrappe kvalitetskrav. Resten 
ender derovre”, forklarer Hans Christian 
Pedersen og peger ud af vinduet, hvor en 
tung dagsregn står ned i tove. Bygningen 
lige over for produktionsområdet, hvor 
han har kontor, er fyret, der leverer energi 
til virksomhedens mange drivhuse, hvor 
sukkerroer plantes ud i beskyttede miljøer 
for at få deres levedygtighed testet.

Overdimensionerede hatteæsker
Maribo Seed kan fejre sin 90-års fødsels-
dag i år. Virksomheden har aktiviteter i 
over 30 lande, producerer mest til eksport, 
omsætningen er på flere hundrede millio-
ner – nærmere kommer vi ikke den forret-
ningshemmelighed. 125 ansatte – de fleste 

specialarbejdere, en del salgs-, shipping- 
og marketingfolk, enkelte agronomer og 
hortonomer og så den enlige cand.scient. 
– har deres arbejdsdag i hovedkvarteret på 
Lolland.

Det er frøsæsonen, der styrer årets 
gang, og derfor står de store maskiner i 
de store fabrikshaller helt stille denne tid-
lige regnfulde sommerdag. De kommer 
først for alvor i gang igen til august, når 
Maribo Seed høster markerne i Nordita-
lien og i det sydvestlige Frankrig. I lager-
hallen står række på række af ottekante-
de papkasser – som overdimensionerede 
hatteæsker – fulde af færdigpræparerede 
frøsorter, klar til videre pillerings- og coa-
tingsforarbejdning. 

På sin rundtur lægger Hans Christi-
an Pedersen vejen forbi “spiredamerne”, 
der holder øje med kvaliteten af de mange 
frøpartier. Såvel spirehastigheden som den 
egenskab, at alle spirer vokser lige hurtigt, 
er nogle af de afgørende konkurrencepa-
rametre, som man konstant udvikler på i 
Maribo Seed. Også i hans laboratorium er 
der liv. Et af de forsøg, han lige nu venter 
mest spændt på, er sponsoreret af Stra-
tegisk Forskningsråd. Her prøver han at 
overføre sine erfaringer fra et nu patent-
anmeldt stykke frøteknologi til udviklin-
gen af et pulver spækket med hundred-

vis af forskellige bakteriearter og svampe. 
Pulveret kan bruges til at rense både jord 
og spildevand for pesticider, hvis forsøge-
ne går, som han håber. 

Vi er ikke de eneste besøgende. En grup-
pe af tidligere ansatte, herunder en pensio-
neret direktør, skal lige hilse på. De kender 
alle sammen biologen, der har arbejdet her i 
27 år – også selvom det kan tage lollikkerne 
et par generationer at se folk an.

Gensplejsede sojabønner
Der er et stykke vej fra barndommens læ-
hegn ved vestkysten omkring Esbjerg til 
Holeby på det yderste af Lolland. Der er 
også et stykke vej fra Hans Christian Pe-
dersens oprindelige drøm til det job, han 
har i dag.

“Jeg holdt meget af at kigge på fugle, da 
jeg var dreng. Når man bor tæt på Vade-
havet, er der rige muligheder, og jeg til-
bragte mange timer med næsen mod him-
len. Problemet var, at jeg skulle helt til 
København, hvis jeg ville læse ornitologi. 
Den tanke appellerede på ingen måde til 
sådan en vestjyde som mig, så jeg drop-
pede ornitologien”, forklarer han, ganske 
uden ærgrelse i stemmen. 

“I stedet kastede jeg mig over plantefy-
siologien, og det var også fascinerende. Jeg 
skrev mit speciale sammen med en kamme-
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rat. Vi gjorde den opdagelse, at man kunne 
sætte gener ind i kommercielle sojabønner. 
Det var ret nyt på det tidspunkt, og det var 
ganske sjovt, at vi blot få år senere kunne 
se de første skibe lægge til kaj med lasten 
fuld af gensplejsede sojabønner”.

Også De Danske Sukkerfabrikker anede 
store muligheder i den bio- og gentekno-
logi, der endnu var i sin vorden i 70’erne. 
Hans Christian Pedersen havde jobkon-
trakten i hus, endnu inden han forlod uni-
versitetet.

“Det var altså en fed tid der i 70’erne og 
starten af 80’erne. Dengang troede alle i 
branchen, at bioteknologien var svaret på 
alle udfordringer. Alene i Holeby var vi 
20-25 mennesker ansat i laboratorierne, 
der arbejdede med alt fra jomfrufødsler 
og kloninger til transformation af plan-
ter, hvor vi satte forskellige gener ind, fx 
Roundup-resistens. Det beskriver måske 
meget godt den optimisme og optur, der 
var i virksomheden, at alle ansatte blev 
beordret til at rejse på første klasse, når vi 
skulle ud at præsentere vores viden i ver-
den. Det fik som bekendt en ende”, kon-
staterer Hans Christian Pedersen med et 
skævt smil.

EU’s politik satte en brat stopper for 
den dyre udvikling af bioteknologien, men 
erfaringerne er langtfra spildte, vurde-

rer biologen. Meget af den viden, man fik 
gennem forskningen dengang, bliver fx 
brugt i forædlingen af frø i dag.

en udsultet ø
Foruden markerne, drivhusene, laborato-
rierne samt fabriks- og lagerhallerne rum-
mer arealerne omkring Maribo Seed både 
egen smed, et elværksted og et snedkeri. Til 
trods for at det så langtfra er en akademi-

kertung virksomhed, er der et stort fagligt 
miljø at hente inspiration fra på Lolland.

“Historien har, som nævnt, placeret en 
hel del virksomheder af vores slags inden 
for et begrænset geografisk område, og 
alle vi, der er beskæftiget inden for det na-
turvidenskabelige felt, har en tilbøjelighed 
til at finde sammen, også uden for arbejds-
tid”, siger Hans Christian Pedersen. 

At han også befinder sig i et af de geo-
grafiske områder, der populært går under 
betegnelsen Udkantsdanmark, har han der-
for ikke oplevet som en faglig begrænsning. 

“Heldigvis er jeg en ivrig golfspiller, og 
vi har flere gode baner her på øen. Men i 
næsten alle andre sammenhænge ople-
ver jeg, at Lolland bliver udsultet. Mine 
to børn er voksne i dag og har haft en 
god skolegang og masser af tilbud, mens 
de voksede op i Nakskov. Men der bliver 
langsomt skåret ned på skole- og fritids-
området, sundhedstilbud forsvinder, og 
der er meget langt imellem kulturbegi-
venhederne, så måske får min kone og jeg 
lyst til at flytte tættere på København en 
dag”, vurderer han.   

Hans Christian Pedersen opgav drømmen om at blive 
ornitolog, men fortryder ikke: “Jeg kan stadig forbavses 
over, at udviklingen inden for frøteknologi kan blive 
ved med at gå i nye retninger og antage nye former”.

De ottekantede, overdimensionerede hatte
æsker i lagerhallen indeholder færdigpræpare
rede frøsorter, klar til videreforarbejdning.

“Det beskriver 
måske meget godt 
den optimisme og 

optur, der var i 
virksomheden, at alle 
ansatte blev beordret 

til at rejse på første 
klasse, når vi skulle ud 

at præsentere vores 
viden i verden”.
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Mandelbrotmængden og andre frakta-
ler banede vejen for en ny måde at beskri-
ve naturen på – og betød samtidig et gen-
nembrud for brugen af computeren. 

Farvestrålende fraktalbilleder med po-
etiske navne som Søhestedalen og Elefan-
ternes Dal er computerbilleder, som viser 
udsnit af den geometriske struktur kaldet 
Mandel brotmængden. 

Benoît B. Mandelbrot blev født i 
Polen og uddannede sig i Frankrig. I 
1950’erne fik han job som forsknings-
medarbejder hos IBM i New York – og 
her er han endnu i en alder af 85 år. I 
1982 udgav Mandelbrot bogen “The 
Fractal Geometry of Nature”, hvor han 
gør op med forestillingen om, at man 
kan beskrive naturen ved hjælp af tra-
ditionelle geometriske former. I bogen 
præsenterede han Mandelbrotmængden, 
hvor z og c er komplekse tal, og satte frak-
taler og kaosteori på den globale dagsor-
den.

Sommerfugleeffekten 
Matematikeren Bodil Branner fra DTU 
har siden starten af 80’erne forsket i frak-
taler og kaosteori og samarbejdet med 
nogle af pionererne på området. 

“Kaosteorien handler om systemer, der 
udvikler sig med tiden og har en uforudsi-
gelig opførsel – som en sky på himlen, der 
hele tiden forandrer sig”, siger hun. “I et 
kaotisk system kan en lille forskel i start-
betingelsen – svarende til at vi ændrer lidt 
på parameteren c i formlen – medføre store 
ændringer senere i forløbet. Meteorologen 
Lorenz kaldte det sommerfugleeffekten: 
En sommerfugl, der slår med vingerne i Ja-
pan, kan udløse en tornado i Florida”. 

En stor del af teorien bag Mandel-
brotmængden blev formuleret i starten 
af 1900-tallet. Men forskningen gik i stå, 
fordi ingen havde fantasi til at forestille 
sig de bagvedliggende strukturer. Først 
med computergrafikkens udvikling blev 
det muligt at visualisere systemerne, og 
hos IBM havde Mandelbrot adgang til den 
nyeste teknologi. 

Detaljer på detaljer 
Mandelbrotmængden blev et gennembrud 
for brugen af computergrafik. Det blev 
muligt at udføre avancerede computersi-
muleringer, og ved at oversætte talværdier 
til farver kunne man studere komplice-
rede mønstre, der før var usynlige for det 
menneskelige øje. 

“Samme princip udnytter man i dag i 
mange andre sammenhænge, fx ved at far-
velægge hjerneskanninger og vejrkort”, 
siger Bodil Branner og pointerer, at forsk-
ning i fraktaler og kaos bl.a. også har be-
tydet et paradigmeskifte i forståelsen af 
naturen. 

“Med fraktaler fik vi et nyt formsprog 
til at beskrive naturen med. De klassiske 
geometriske former som cirkler, kugler og 
kegler kan ikke bruges til at give en de-
taljeret beskrivelse af fx et blomkålshoved 
eller den norske kystlinje, men det kan 
fraktaler”, siger hun og tilføjer, at man-
ge fraktaler rummer de samme struktu-
rer, uanset hvor og hvor meget de bliver 
forstørret op. Men det er anderledes med 
Mandelbrotmængden. 

“Selvom den er skabt ud fra en helt en-
kelt formel, der gentages, rummer den på 
én gang kopier af sig selv og uventede og 
fascinerende lag af detaljer, som er helt 
forskellige, afhængigt af hvor man zoomer 
ind. Mandelbrotmængden er et eksem-
pel på, at der bag ved stor kompleksitet i 
naturen godt kan ligge en simpel natur-
lov”.    

Verden på formler er 11 korte 

artikler om en fysisk, matema-

tisk eller kemisk formel, der 

har haft afgørende indflydel-

se på vores opfattelse af ver-

den. Hvem udviklede formlen? 

Hvad betyder formlen kon-

kret? Under hvilke omstændig-

heder blev den til? Hvordan 

blev den modtaget i samtiden? 

Og hvad har den betydet for 

udviklingen af den verden, vi 

kender i dag?

Artiklen om Mandelbrot-

mægden er den sidste i se-

rien. De ti første artikler kan 

du læse i Magisterbladet nr. 

1-10/2010. Du finder også Ma-

gisterbladet på www.magi-

sterbladet.dk.

Zn+1 = Zn
2 +c

Benoît Mandelbrot, matematiker, (født i Polen i 1924, i dag fransk
amerikansk statsborger). Han slog fast, at naturen, fx et blomkåls
hoved, ikke kan beskrives af de klassiske geometriske former.
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“Åh nej”, udbrød den ene borddame, “det snakkede vi jo også 
om for et par år siden, og … nå ja, dengang gik det i øvrigt me-
get godt – jeg kunne faktisk på min lønseddel se, at der skete 
noget. Men det forventer I vel ikke nu? Hvis regeringen får sin 
vilje, tegner det da ganske anderledes, ikke? Der er ikke megen 
musik i højere arbejdstid, stigende inflation og udsigten til ar-
bejdsløshed, vel …?”.

“Næh”, sagde Niels og undlod at reagere på bemærkninger-
ne om arbejdstid og arbejdsløshed – han var udmærket klar over, 
at borddamen ikke følte sig helt tryg som ansat ved et universi-
tet. “Det kan godt være, at de offentlige arbejdsgivere gerne ser, 
at vi indstiller os på ingenting. Men vi finder det ikke urimeligt, 
at lønnen i det mindste skal følge med inflationen. Lægger vi os 
bare på ryggen, får vi færre penge mellem hænderne, så altså … 
vi fremsætter krav, der koster noget”.

“All right, hvad har så DM Natur & Kultur fundet på?”, spurgte 
den første borddame noget skeptisk og stak lidt til maden.

“Jo”, sagde Niels, “vi vil hæve sluttrinnet på lønskalaen. Det 
vil med tiden gavne alle. Men der er også lavtlønnede grupper 
på lokalarkiverne, museerne og i de kommunale teknik- og mil-
jøforvaltninger, der ikke bliver honoreret særskilt for de opgaver, 
som de varetager i henhold til lovgivningen, det være sig arkiv-
loven, miljøloven eller museumsloven – de skal have et tillæg for 
disse opgaver. Og ph.d.-stipendiaterne, som stadig kun får pen-
sion af 85 % af basislønnen og oveni blot et lille tillæg, skal have 
en bedre løn og pension. For slet ikke at tale om de regionalt an-
satte ph.d.-stipendiater på hospitalerne: De skal have samme løn 
som de statsligt ansatte”.

“Og det er jeres mærkesager”, sagde den anden borddame og 
fortsatte: “Jeg kan da godt finde mig selv i det første krav, og jeg 
kan kun være sympatisk stemt over for de to andre krav. Især sy-
nes jeg godt om tillægskravet på det kommunale område, når nu 
også andre i kommunerne helt automatisk får tillæg”.

“Tak”, indskød Erik, “det er faktisk det krav, jeg lægger særlig 
vægt på. DM Natur & Kultur har nogle gange undersøgt, hvor-

dan det ser ud med lønnen på lokalarkiv- og museumsområdet, 
og selv om der siden 2004 er sket fremskridt, så er der stadigvæk 
mange, der kun hæver sig lidt over basislønnen”.

“I vil altså øge lønnen, men hvad med arbejdslivet og familie-
livet?”, frittede den første borddame og tænkte på den barselsor-
lov, som var under nøje planlægning i sommerens løb.

“Jo”, svarede Niels, “vi ønsker at gøre det attraktivt for mænd 
at tage mere barselsorlov. Vi vil forlænge den lønnede orlovsperi-
ode, og vi lægger vægt på, at flere uger reserveres faderen – vi vil 
altså gerne tilgodese både familielivet og ligestillingen”.

“Det lyder jo rigtigt godt”, udbrød den første borddame og 
spekulerede over, om nu også det krav ville blive godt modta-
get af hendes mand …, “men alle de krav koster da rigtig mange 
penge, ikke?”.

“Der er nu også vigtige krav, som ligefrem er gratis”, sagde 
Niels afvæbnende, “det gælder de krav, der kan få de lokale løn-
forhandlinger til at fungere bedre. På hver arbejdsplads skal der 
udformes en lønpolitik og indgås forhåndsaftaler om medarbej-
dernes lønudvikling. Og hvis en ledelse ikke vil give en accep-
tabel løn, skal det være muligt at sige stop, fx ved at en nyansat 
medarbejder slet ikke kan tiltræde en stilling, før parterne er eni-
ge om lønnen”.

“Der skal afgjort gøres noget ved Ny Løn”, kommenterede den 
anden borddame, “men hvad nu, hvis I ikke kan komme igennem 
med alle de krav?”

“Nu må vi jo se på det samlede forhandlingsresultat, når vi 
skal anbefale medlemmerne at stemme ja eller nej til resultatet”, 
svarede Erik. “Overenskomstforhandlingerne handler også om at 
afværge de forringelser, modparten ønsker sig, fx højere arbejds-
tid, som du snakkede om før. Og det er væsentligt, at vi ikke la-
der os presse til forringelser alene for at få vores krav igennem. 
Men vi stiler altså efter nogle forbedringer, og kommer vi mere 
eller mindre tomhændede hjem, tøver vi ikke med at anbefale 
medlemmerne at stemme nej!”.   

OK 2011 I SIGTE …

“Men vi stiler altså efter  
nogle forbedringer, og  
kommer vi mere eller  

mindre tom hændede hjem,  
tøver vi ikke med at anbefale 

med lemmerne at stemme nej!”.
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Kontrolglade medarbejdere, som oftest 

har det store overblik, lever med en højere 

risiko for at blive stressede og sætte ar-

bejdsiveren over styr, skriver Weekendavi-

sen. Langt hellere skal man holde igen og 

strø sin energi ud på den lange bane, som 

om man deltager i et maratonløb. to isra-

elske arbejdspsykologers forskning doku-

menterer, at de mennesker, der ser sig selv 

som meget selvdisciplinerede, også hurti-

gere mister overblikket, hvis en uforudset 

arbejdsopgave lander på deres skrivebord. 

“Udholdenhed er som en muskel – den skal 

bruges klogt og rigtigt”, siger dr. Danit Ein-

Gar fra tel Avivs Universitet, den ene af for-

skerne bag undersøgelsen.

Arbejdsgivere har pligt til at anmelde alle arbejds-

ulykker og nærved-ulykker. I gennemsnit sker det 

45.000 gange årligt, i undervisnings- og forsknings-

sektoren 2.019 gange om året. Fra 1. juli har ar-

bejdsgiverne pligt til at foretage anmeldelsen digi-

talt til Arbejdstilsynet og forsikringsselskaberne. 

Formålet er at få foretaget en hurtigere undersø-

gelse af årsagen til ulykkerne og udarbejdelse af 

handlingsplaner til forebyggelse af nye ulykker. 

Samtidig får virksomhederne digital adgang til alle 

de sager, som sorterer under Arbejdstilsynet. “Det 

er vores erfaring, at man kan undgå rigtig mange 

arbejdsulykker ved en lille, men systematisk ind-

sats. Derfor stiller vi et redskab til rådighed, hvor 

virksomheden lærer af sine egne arbejdsulykker 

– og af dem, der var lige ved at ske – samtidig med 

at man trækker på erfaringer fra sin branche”, si-

ger Jan Møller Mikkelsen, 

tilsynscenterchef i Arbejds-

tilsynet. Læs mere på 

www.easy-forebyggelse.dk.

øKONOMISER  
MED KRæFTERNE

“Selv om vi arbejder hårdt 
og måske ikke altid laver  

noget, der er særligt spæn
dende, så er jobbet stadig et 

sted, hvor vi får anerkendelse 
enten i form af et klap på 

skulderen eller en bonus. Vi 
kan se, vi når vores mål. Det 

kan man ikke med familien”.
Christian Bjørnskov, lykkeforsker ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet,  

ifølge Videncenter for Arbejdsmiljø

Digital arbejds-
skadeanmeldelse

Det kan stadig lade sig gøre at få plads på den nye etårige masteruddannelse inden 

for hiv/aidsområdet, som får verdenspremiere i Danmark til september.

Det er Københavns Universitet, der udbyder mastergraden. Det er første gang, at 

man i et uddannelsesforløb forsøger at kombinere undervisning i de medicinske så-

vel som de politiske og organisatoriske aspekter ved sygdommen og dens behand-

ling. Interesserede kan læse mere på www.mhiv.ku.dk.

ENDNu FÅ PLADSER TILBAGE 
PÅ NY MASTERuDDANNELSE

i årevis har to-tre procent af de højtuddannede danskere ifølge de årligt 

tilbagevendende undersøgelser om danskernes rygevaner angivet, at de 

ryger enkelte gange om ugen eller til fester. Men tal, som gallup har ud-

arbejdet for blandt andre Sundhedsstyrelsen, viser, at mere end seks pro-

cent danskere med en uddannelse over fire år nu ryger lejlighedsvist – til 

fester, i krisesituationer på jobbet eller i parforholdet. Undersøgelsen vi-

ser samtidig, at omfanget af drypvise rygere vokser i takt med et stigende 

uddannelsesniveau. “Det tyder på, at mange af de veluddannede går fra at 

være dagligdagsrygere til 

at ryge i ny og næ. Og selv-

om det selvfølgelig er et 

fremskridt, tror jeg, de fær-

reste kender risikoen ved 

den lejlighedsvise rygning”, 

siger niels them Kjær, cand.

scient. og projektchef ved 

Kræftens bekæmpelse.

FLERE AKADEMISKE 
LEJLIGHEDSRYGERE

Foto: Colourbox
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En fagforening er jo til for at sikre lønmodtagere de bedste 
løn- og arbejdsvilkår. Og meget andet.

Faglig identitet for eksempel. Men en hurtigt voksende grup-
pe af højtuddannede mennesker arbejder i dag med sig selv som 
chef. 

Derfor har DM en sektion for freelancere og selvstændige 
med en bestyrelse, der gør, hvad den kan, for også at sikre denne 
gruppe de bedst mulige vilkår. Sektionen for Freelancere & Selv-
stændige er til for dig, der er selvstændig eller har forskellige for-
mer for job og opgaver, altså freelancer. 

Man behøver ikke at være fuldtidsselvstændig eller freelancer 
for at være med hos os. Er man fx i et fast job og har en eller an-
den form for selvstændigt virke ved siden af, vil vi gerne invitere 
til at blive associeret medlem af sektionen. 

Frem for at lægge vægt på de indsatser, som en fagforening 
normalt begrænser sig til, har vi fra starten indtaget den hold-
ning, at vi er til for at opfylde medlemmernes behov. Det vil sige 
de særlige behov, som højtuddannede selvstændige og freelancere 
har, og som adskiller sig væsentligt fra lønmodtageres vilkår. Det 
gør vi bedst ved at lægge flere kræfter i det praktiske end i det 
politiske. Sektionen for Freelancere & Selvstændige har i den nu-
værende form fungeret i mere end 5 år, og i de år er vi vokset til 
tredobbelt størrelse. Og vi vokser stadig.

Tillidsmandsfunktioner, overenskomstforhandlinger og så vi-
dere fylder meget lidt i de højtuddannede selvstændiges daglig-
dag, mens andre forhold er langt vigtigere. Aftaler og kontrakter 
med kunder, salg og markedsføring, forretningsudvikling, net-
værk, skat og moms og økonomisk fundament ved fx sygdom er 
blot nogle af dem.

Vores mission er at understøtte DM-medlemmer, der arbejder 
eller ønsker at arbejde som selvstændige eller freelancere. Vi er 
til for både de etablerede, de nystartede og de kommende. Vores 
vision er, at vi vil være alle freelancere og selvstændiges støtte til 
at skabe et økonomisk bæredygtigt, sjovt, trygt og udviklende ar-
bejdsliv.

Især har vores gratis medlemsseminarer været en flot succes. 
Der er stor søgning til dem, og medlemmerne er meget tilfredse 
med både indhold og form. Ny viden, netværksdannelser og for-
retningsforbindelser er opstået på kryds og tværs i kølvandet på 
seminarerne – og det er jo netop hensigten. Via evalueringer ved 
vi, at mange ikke lønmodtagende DM-medlemmer oplever, at de 
i denne sektion endelig har fået en grund til at blive i deres fag-
forening. 

At varetage disse emneområder i en traditionel lønmodtager-
organisation giver selvsagt nogle udfordringer, der ikke bliver 
mindre af, at vores initiativer for sektionens medlemmer er af-
hængige af stor velvilje og fleksibilitet fra både foreningens an-
satte og politiske repræsentanter. Så selvom fagpolitik fylder 
mindre i vores dagligdag normalt, så fylder det til gengæld meget 
i forhold til at få de rette løsninger på plads for sektionens med-
lemmer. 

I tiden fremover står nogle punkter mere centralt end andre i 
vores prioriterede indsats. Følgende er nogle områder, som vi i 
dialog med vores medlemmer har fundet frem til, er meget vig-
tige på både kort og langt sigt: 
• En sekretariatsbistand, der svarer til sektionens behov 
• Opdaterede kontakt- og baggrundsoplysninger på alle med-

lemmer og associerede 
• Pensions- og sygeforsikringsmuligheder
• Elektronisk netværk eller portal for selvstændige og freelan-

cere
• Et interesseforum af ligesindede
• Større synlighed i DM for sektionens tilbud – også eksternt
• Relevante fyraftensmøder og medlemsseminarer

Hvis der er spørgsmål, så kan bestyrelsen naturligvis altid 
kontaktes. Læs på www.dm.dk COM DMCSEKTORER OG 
SEKTIONERCFREELANCERER OG SELVSTÆNDIGEC
BESTYRELSEN.   

VORES CHEFER ER FANTASTISKE. VORES KUNDER FÅR UDSTRAKT 
SERVICE. VI HAR MOMSNUMRE … OG SKIFTENDE ARBEJDSPLADSER …  
VI ER SELVSTæNDIGE ELLER FREELANCERE.

“Vores mission er at under 
støtte DMmedlemmer, 

der arbejder eller ønsker at 
arbejde som selvstændige 

eller freelancere”.
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Sidste frist for debatindlæg til  nr. 12 er mandag den 2. august. Debat indlæg sendes til magisterbladet@dm.dk. Indlæg må maksi-

malt være på 3.000 tegn inklusive mellemrum. Er et   debat indlæg for langt, vil det blive forkortet af redaktionen. Længere indlæg i 

form af kommentarer eller kronikker bringes efter aftale med  redaktøren.

RESOLUTION FRA NORDISK  
UNIVERSITETSLæRERMøDE

Repræsentanter for universitetslærernes faglige organisationer i 
de fem nordiske lande samlet til møde den 27. maj på Hvedholm 
Slot på Fyn fremsætter følgende udtalelse:

I det sidste ti år har universitetslærerne i de nordiske lande op-
levet en stadig forringelse af deres fagmæssige arbejdsvilkår. I 
stigende grad er synet på forskning og uddannelse blevet alt for 
instrumentelt, hvor kandidater og forskningsresultater ses som 
produkter. Alt ensrettes og kontrolleres af snævre hensyn til øko-
nomiske interesser og kortsigtede nyttebetragtninger. Ensret-
ningen har bragt universiteternes autonomi i alvorlig fare, har 
reduceret forskningsfriheden, sat trange grænser for uddannel-
sernes indhold og gjort dem mere og mere skolemæssige med 
fare for den reelle forskningsbasering.

Vor overbevisning er, at det i et moderne videnssamfund base-
ret på demokrati er nødvendigt, at uddannelse og forskning ud-
folder sig kreativt og kritisk. Det må ske på vilkår, der respek-

terer faglige og menneskelige værdier med frihed og åbenhed i 
centrum. Kun på den måde kan skabere og formidlere af viden 
og kundskab opfylde deres mission: at udvikle videnssamfundet 
på langt sigt. Den økonomiske krise bør ikke stå i vejen for ud-
vikling.

Vi stiller som krav til de ansvarlige politikere i de nordiske 
lande, at de nu i dialog med universitetslærerorganisationerne 
finder vejen til en fremtidig udvikling af universiteterne, der sik-
rer akademisk og uddannelsesmæssig frihed og kvalitet. 

Anna Götlind, Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Bjarne Hodne, Forskerforbundet (Norge)

Gísli Már Gíslason, Professorsforbundet (Island)

Jörundur Gudmundsson, Universitets Læreres Forbund (Island)

Leif Søndergaard, Dansk Magisterforening (DM)

Mogens Ove Madsen, Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF)

Ragna Rönnholm, Forskerförbundet (Finland)

Risto Laitinen, Professorsförbundet (Finland)

Tuula Hirvonen, Universitetslektorernes förbund (Finland)

dm.dk/forskningspriser

DM’S FORSKNINGS-
PRISER 2010

Naturvidenskab og teknik
Samfundsvidenskab og humaniora

Priserne uddeles som en anerkendelse af fremragende grundforsk-
ning, og skæve vinkler er særligt prisværdige.

Indstillingsfrist: 1. oktober 2010
Prisuddeling: 23. november 2010

50.000 kroner i præmie

Er du selv forsker, og kender du en forsker, der bør indstilles til DM’s 
forskningspriser 2010? Priserne uddeles på baggrund af forskerens 
utraditionelle arbejde på tværs af etablerede discipliner og formid-
ling af forskningen til offentligheden.

DM uddeler to forskningspriser i år inden for:

Læs mere om, hvordan du indstiller til DM’s forsk-
ningspriser 2010 på www.dm.dk/forskningspriser

DM · Dansk Magisterforening

126315_88x110_Ny_viden.indd   1 31/05/10   14.39

N y t  O M  N a V N e

DøDSFALD

Lektor Anne Vibeke Borup, 50 år, er død.
Universitetslærerafdelingen Sektion 11, SDU, har mistet en 
betydelig kraft, lektor Anne Vibeke Borup. I de sidste 6 år 
var hun tillidsrepræsentant og medlem af lokalbestyrelsen 
for universitetslærerne i DM og humanioras samarbejdsud-
valg. Hun kæmpede for kollegerne, ikke mindst i de jyske af-
delinger af Syddansk Universitet, og vovede at gribe ind over 
for ledelsesmæssige urimeligheder, således at hun bidrog til, 
at samarbejdsregler og lokalaftaler blev respekteret. Hendes 
kolleger og øvrige tillidsrepræsentanter vil savne hende som 
person og som forsker, underviser, administrator og fagpoli-
tisk særdeles aktiv.

På lokalbestyrelsens vegne

Bjarne Andersen og Jørgen Chr. Bang
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3 0 af Vibeke Keck Olesen, bestyrelsesmedlem sektor HTDA

nye forringelser truer nuværende og kommende arbejdsle-

dige. dagpengeperioden skal nedsættes fra 4 til 2 år, og samti-

dig bliver det så sværere at komme tilbage i systemet igen, da 

genoptjeningstiden sættes op fra 26 til 52 uger. det bliver også 

sværere for dimittender at komme væk fra dimittendsatsen, og 

dem med børn rammes af nedsatte børnepenge.

det er den rene elendighed, men det værste er den men-

neskeholdning, der ligger bag. regeringen synes at basere 

sin lovgivning på en forudsætning om, at når folk er uden job, 

er det bare, fordi de ikke gider. den forudsætter, at ledighed 

er selvforskyldt, og at det er noget, der vælges – men som 

det næppe kan overraske Magisterbladets læsere, og da slet 

ikke dem, der selv har prøvet at være arbejdsløse – ja så er ar-

bejdsløshed noget, man bliver tvunget ud i. På grund af øko-

nomiske kriser, på grund af mangel på ledige job, der matcher 

de kvalifikationer, man har, på grund af arbejdspladser, der 

er psykisk og fysisk belastende i en grad, så man tvinges til at 

opsige jobbet, hvis man vil overleve som helt menneske, og 

så videre.

regeringen synes at tænke, at hvis bare man generer de 

ledige i tilstrækkeligt omfang, så skal de nok finde et job, og 

hvis de ikke gør det, så er det bare synd, men det er jo deres 

personlige problem. Ikke fordi denne tankegang er ny. Hele 

aktiveringssystemet har længe været gennemsyret af den. 

det kan dog i høj grad diskuteres, om man har kunnet se nog-

le positive effekter af den førte politik.

At der ikke er nogen job at få, det er en helt anden sag. nok 

råbes der op om mangel på arbejdskraft i fremtiden, men lige 

nu er der kun jobåbninger på nogle ganske få områder, og her 

mangler man kun særlig kvalificeret arbejdskraft. 10 ledige 

speciallægestillinger kan altså ikke umiddelbart besættes 

med 3 magistre, 4 slagteriarbejdere, 1 arkitekt og 1 industri-

syerske.

den nuværende arbejdsløshed på 4,1 % er som sådan ikke 

stor, hverken set i historisk perspektiv eller i sammenligning 

med forholdene i resten af verden i dag. den begrunder næp-

pe et så drastisk indgreb, som en halvering af dagpengepe-

rioden repræsenterer, og det er nok tvivlsomt, hvor stor den 

endelige besparelse vil blive, for det, man sparer på dagpen-

gekontoen, vil nok blive ædt op af ekstra udgifter andre ste-

der. Men selvom den nuværende arbejdsløshed er relativt lav, 

så er den slem for alle de enkeltindivider, der er ramt. Samti-

dig hetzes der mod arbejdsløse, så er de mere pressede end 

nogensinde før.

tænk, hvis man i stedet tænkte positivt og prøvede at være 

på forkant. Man kan ikke få en virksomhed til at blomstre, 

hvis man ikke tør satse og investere, og ligeledes skal plan-

ter have næring og kærlig pleje for at kunne vokse. tænk, hvis 

man fra regeringens side satte ind med pleje i stedet for pisk. 

Med opkvalificering og efteruddannelse, oprettelse af nye 

vækstcentre inden for klima, miljø, kultur, vidensformidling, 

innovation, eksportudvikling etc. 

I dag er der eksempelvis ca. 9000 ledige dagpengeberetti-

gede akademikere. tilsammen repræsenterer de en kæmpe-

sum af viden og ressourcer, der kunne udnyttes langt bedre. 

tænk hvis al denne viden blev brugt på innovation og nyska-

belse eller på et bedre liv for os alle sammen. nu står den 

bare og ruster på et sidespor, koster samfundet en formue og 

stresser en masse mennesker, der ville have en langt større 

tilfredshed ved at kunne få lov til at gøre en indsats.   

Faktor 4 er sektorblad for honorar- 
og timelønnede, deltidsansatte og 
arbejdssøgende medlemmer af DM. 
Bladet udkommer fire gange om 
året. Næste nummer udkommer  
26. november 2010.
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Danmark er i ubalance. der er hjerne-

flugt fra udkantskommunerne, og det skaber 

store huller i kommunekasserne og masse-

vis af problemer i de mindre bysamfund. det 

fastslår flere nye undersøgelser, og det har 

fået Venstre til at foreslå akut hjælp til 16 ud-

valgte kommuner. Men regeringen skal starte 

med at flytte fem af sine egne ministerier ud i 

udkantskommunerne først, for det vil virkelig 

hjælpe. det mener professor i regional udvik-

ling ved Aalborg universitet Henrik Halkier.

“en ambition kunne være, at der i 2020 var 

fem store statsorganisationer som ministerier 

og styrelser i yderkantsområderne. det er abso-

lut værd at overveje. det vil betyde, at arbejds-

kraften får tid til at omstille sig, i takt med at 

man flytter større blokke af højtuddannede tæt 

på yderområderne”, siger Henrik Halkier.

Kommunalordfører i Venstre Sophie Løhde 

virker dog ikke begejstret for den idé. 

“det giver jo ikke mening at udflytte et mi-

nisterium, hvis ministeriets arbejde ikke kan 

fungere optimalt, fordi det ligger i den anden 

ende af landet end på Slotsholmen, hvor be-

slutninger og arbejde går ud. derfor er det for 

snævert kun at kigge på ministerierne. Man 

skal kigge bredt på statslige institutioner”, 

siger hun. 

Den rådne banan

At det står værst til i udkantskommunerne, 

viser Arbejderbevægelsens erhvervsråd (Ae) 

i en nyere analyse af velfærdsindikatorerne 

indkomst, arbejdsmarked, uddannelse, sund-

hed og demografi. 

de 18 bedst stillede kommuner er placeret 

omkring København. derimod udgør kom-

munerne omkring nordjylland, hele Syddan-

mark og Vestsjælland de “tre rådne bananer” 

i danmark. Hel slemt ser det ud på Lolland 

og Langeland, hvor velfærdsindekset ligger 

helt i bund med bare 4. Herefter kommer en 

række ø-kommuner som bornholm, Ærø, Læsø 

og Samsø. I toppen af skalaen ligger egedal, 

Lejre og eksempelvis Allerød, som har 91 på 

velfærdsindekset.  

danmark vil ifølge Henrik Halkier være bed-

re tjent med, at der er en højere grad af balan-

ce mellem udkantskommunerne og storbyer-

ne. Ikke fordi det er synd for nogen, men fordi 

det vil skabe en bedre grobund for fornyelse 

og udvikling, som han siger.

“Man ved, at meget innovation kan gøre 

en forskel for væksten i mange år fremover, 

når forskellige former for viden mødes”, siger 

Henrik Halkier og understreger vigtigheden 

i, at man sørger for, at det er attraktivt for de 

højtuddannede at vende tilbage til yderom-

råderne, når de afslutter deres uddannelser i 

storbyerne. 

“det kan ske, hvis der er en passende mæng-

de af job, og den kommunale service er god 

eller endnu bedre i yderkantsområderne end 

andre steder. det kan være den form for vel-

færdsservice, der hjælper, men jobsituationen 

er den vigtigste. For at ændre den stigende 

centralisering mod storbyerne kræver det et 

højere niveau, hvor staten spiller ind”, siger 

han.    

M A G I S t e r b L A d e t  1 1  · F A K t O r  4  0 3  ·  j u n I  2 0 1 0

3 1af Martin Ejlertsen · me@dm.dk

Bund 15 udkantskommuner Top 15 udkantskommuner

Forsker: Flyt ministerier 
til udkantskommuner
Regeringen skal flytte ministerier med højtuddannet arbejdskraft til udkants-
kommunerne, hvis man vil skabe et Danmark i bedre balance. Det mener pro-
fessor i regional udvikling. 
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udkantsområderne i Danmark har det 

svært. Visse steder er særlig hårdt ramt af 

hjerneflugt, arbejdsløshed og lave indkom-

ster. en af de kommuner, som indtager bund-

pladsen på det danske velfærdindeks, er Ærø 

i det Sydfynske øhav. Her finder man blandt 

øens 6500 beboere de klassiske træk for et 

samfund i knæ. Faldefærdige huse er ganske 

vist ikke så udpræget et problem lige her, og 

der er flere højtuddannede på Ærø end i an-

dre udkantskommuner. Men butikker lukker, 

og alkoholmisbrug findes.  Her mærkes det i 

særlig grad, hvor svært udkantskommunerne 

har det, fortæller cand.phil. i nordisk sprog og 

litteratur og bestyrelsesmedlem i HtdA jakob 

buhl, som bor i søfartsbyen Marstal på Ærø.

“I storbyen er der mange flere tilbud og 

mange flere magistre som mig selv. det stil-

ler endnu flere krav til én at være bosat i en 

lille by i et udkantsområde. det kan både 

være en stor byrde og en spændende udfor-

dring, for man skal både tage mere ansvar 

for sin egen og lokalsamfundets situation. 

I udkantsområderne er det endnu mere vig-

tigt at have fokus på at skabe netværk og 

fællesskab”, siger han.  

Ladt i stikken

jakob buhl er opvokset på Ærø og vendte ef-

ter afsluttede studier og forskellige midlerti-

dige job i København og Stockholm og efter 

nøje overvejelser tilbage til sin fødeby.  

Han fortæller, at der på Ærø er en række 

magistre, der ligesom i andre udkantsområ-

der bliver ramt af hjerneflugten mod storby-

Et liv i  
yderkanten 
På Ærø lever bestyrelsesmedlem i HTDA Jakob Buhl 
midt i hjerneflugt og stor arbejdsløshed. Han mener, 
fagforeningerne skal være mere aktive og blive bedre 
til at hjælpe med at skabe netværk for medlemmer i 
yderkantskommunerne. 

erne. Og hvis der er for langt mellem ligesin-

dede, kan man nemt føle sig ladt i stikken. I 

sådan en situation er det vigtigt, at fagfor-

eninger som dM træder til og hjælper med at 

skabe netværk, pointerer han. 

“både dM og HtdA kan sagtens blive end-

nu mere synlige i udkantsområderne. jeg har 

selv været med til at lave medlemsseminarer 

på Ærø og Fyn for at sætte fokus på magister-

arbejdspladser i udkantskommunerne, men 

der kan gøres endnu mere”, siger jakob buhl. 

Han har selv bakset med midlertidige job 

på Ærø. Ofte flere deltidsjob samtidig. Lige 

nu har han arbejde på et sprogcenter og for 

et firma, som laver naturgenopretning. Men i 

det øjeblik en a-kasse eller anden aktør under 

ledighed kræver aktivering, kan det betyde 

lang rejsetid for folk bosat i udkantskommu-

nerne. jakob buhl står på den baggrund selv 

med overvejelserne om, hvordan man kan 

leve med den udvikling.

“en mulighed er at flytte væk en gang for 

alle. jeg har nemlig haft skiftende arbejds-

pladser og typisk midlertidige job, som har 

krævet midlertidig bolig udenøs. Så jeg har 

skullet være meget fleksibel og har også sat 

en ære i at være det”. 

Bolsjerne er mere blandede

et centralt problem ifølge ham er, at også i 

yderkanten af danmark oplever man i stigen-

de grad presset for, at alt skal være underhol-

dende, for at det er attraktivt at blive boende: 

“Også herude er der kommet et main-

streams-paradigme, som får den grundtvigske 

tanke om fællesskab til at vende. det gælder 

nok store dele af danmark, men mærkes sær-

ligt stærkt i et lille samfund. Hvis der ikke er 

underholdning og let salgbare begivenheder, 

så er det svært”, siger jakob buhl.

der er ifølge ham alligevel nogle ting, som 

er langt bedre i en udkantskommune, end 

hvad øjet umiddelbart viser. det kan skyldes, 

at “bolsjerne er mere blandede” i udkantsom-

råderne som på Ærø, som dels består af dele 

med meget forskellig historie og udvikling, og 

dels har tiltrukket højst forskelligartede typer 

tilflyttere. 

“det kan pirre ens faglighed, når man ople-

ver at kunne bidrage til lokalsamfundet. På den 

måde kan man hurtigt mærke effekten af ini-

tiativer og dynamikken i foreningslivet herude, 

når aktive folk har gang i noget. det er forhold, 

som gør det mere attraktivt at bo i yderkants-

området”, siger jakob buhl, som dog oplever, at 

på trods af at der er vilje til at udrette noget, så 

mangler der hænder til at udvikle tingene. 

“Hvis man kommer til visse udkantskom-

muner, vil man kunne se, hvad folk med res-

sourcer virkelig kan udrette. Personer, der vil 

gøre noget, kan virkelig gøre en forskel. det 

ser man blandt andet på Strynø, hvor udvik-

lingen virkelig er vendt, på trods af at der bare 

bor nogle få hundrede mennesker. det kunne 

magistre også være en del af”.     

Flere kommuner i yderkanten af Danmark som på Ærø i det Sydfynske 
Øhav kæmper man med hjerneflugt og stor arbejdsløshed. Her nogle 
husmure i søfartsbyen Marstal på den sydøstlige side af øen. 
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Mens krisen langsomt har vokset i styrke 

herhjemme, eksploderede den i 2008 fra den 

ene dag til den anden på Island. det har kun-

net mærkes. Ledigheden steg i starten af maj 

til 7,2 procent, hvilket er det højeste på øen 

siden 1991, mens lønningerne er raslet ned. 

Mange islændinge er derfor rejst fra vulkan-

øen for at finde arbejde andetsteds i norden. 

det gælder især akademikerne, fortæller Ste-

fán Vilbergsson, som arbejder i organisatio-

nen nordjobbs islandske kontor i reykjavik, 

som siden 1985 har formidlet sommerjob i 

alle de nordiske lande. 

“Islændinge har været vant til, at det er 

nemt at finde arbejde. Så mange er flyttet 

herfra til eksempelvis norge. Her er der mulig-

hed for at finde midlertidigt arbejde i blandt 

andet bygge- og konstruktionsbranchen”, si-

ger Stefán Vilbergsson. 

den 39-årige islænding fortæller, at det is-

landske universitet har satset hårdt på at bli-

ve blandt de bedste i europa, men de store eli-

Islandske akademikere 
må rejse udenlands

teplaner er lagt på is, fordi der mangler penge 

til at finansiere forskningen. den udvikling 

rammer de omtrent 9000 studerende og de 

mange ansatte på universitetet ekstra hårdt, 

og derfor har man været nødt til at finde på 

løsninger hurtigt. 

 “de sidste to år har det været meget svært 

for akademikere og også alle andre at finde 

arbejde. Sidste år var første gang, at Islands 

universitet var nødsaget til at udbyde som-

merkurser på grund af arbejdsløsheden, fordi 

flere tusinde mennesker stod uden arbejde 

og simpelthen ikke havde noget at lave”, siger 

Stefán Vilbergsson. 

islandsk løn ikke attraktiv

universitetsstuderende plejer at arbejde om 

sommeren, men det kan de ikke længere, for-

di der mangler arbejdspladser. det vil ramme 

mange i den kommende sommerferie. Lige 

nu satser den islandske regering derfor på 

at skabe nye sommerjob som forskningsar-

bejde, kontorarbejde og gartneriarbejde for 

at få bare nogle af de mange ledige i arbejde. 

Sådanne tiltag har slet ikke været nødvendigt 

tidligere, fordi arbejdsløsheden var så lav, at 

alle nemt kunne finde arbejde, fortæller Ste-

fán Vilbergsson. 

“det er frustrerende for os på nordjobb 

lige nu, fordi det er svært at finde arbejds-

pladser til alle de mennesker, som gerne vil 

arbejde her på Island. Vi plejer at finde som-

merarbejde, som ofte er helt almindelige job, 

men det kan vi ikke nu, og vi har derfor ikke 

mange arbejdspladser til akademikere”. 

I følge Stefán Vilbergsson vil der for dan-

ske akademikere med gode erfaringer allige-

vel være muligheder for at finde arbejde på 

Island. Men lønnen er langtfra attraktiv, hvis 

man sammenligner den med danske forhold. 

en gennemsnitlig månedsløn for akademike-

re i det offentlige og private ligger i øjeblik-

ket sædvanligvis på omkring 400.000 island-

ske kroner, hvilket svarer til ca. 15.500 danske 

kroner. 

“Vi oplever derfor ikke, at der kommer 

hverken mange danske akademikere eller 

andre folk fra norden til Island. Ifølge en råd-

giver fra arbejdsformidlingen, som jeg talte 

med for nylig, har man ikke set en jobansøg-

ning fra et andet nordisk land på Island i to 

år”, siger Stefán Vilbergsson. 

ikke slemt

trods den enorme krise på Island er det nu 

ikke så slemt at være på vulkanøen. der er 

hverken depression eller urolige miner for 

fremtiden, pointerer Stefán Vilbergsson. 

“Vi har tidligere været et meget fattigt 

land og har derigennem lært at tilpasse os. 

Vi er vant til ikke at have mange penge og 

tage dårligt betalt arbejde for at leve. Vi er 

ikke så gode til at planlægge fremtiden, men 

derimod gode til at tilpasse os til en ny situa-

tion, og det er vi i gang med igen”, siger han 

og understreger, at skulle han selv nødt til 

at søge job udenlands, vil han være parat til 

at rejse. 

“jeg bliver helst på Island, da jeg kom tilba-

ge hertil for bare to år siden. det var mærke-

ligt at komme her stort set samtidig med kri-

sen. På den anden side undgik jeg derved at 

blive ramt på samme måde, som mange andre 

blev. jeg kender mange, som har tabt mange 

penge trods det, at folk ikke snakker højt om 

det. Folk vil videre med deres liv”.    

Det er lidt af en daglig 
kamp for jobformidler 
i Nordjobb Stefán Vil-
bergsson at finde job til 
akademikere på Island, 
som på grund af økono-
miske krise og stor ledig-
hed ofte er nødsaget til 
at rejse udenlands. 

“Vi har tidligere været et  
meget fattigt land og har deri-

gennem lært at tilpasse os.” 
 

Stefán Vilbergsson, jobformidler i Nordjobb
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Selvforvalter på 

grønlandsk museum
Det er både en faglig og social udfordring at være eneste magister i en lille lands-
by i det østligste Grønland. Som eneste ansatte på byens museum er Carl-Erik 
Holm blevet et kendt ansigt i byen.

til dem og få en bekræftelse, for før ville jeg 

ikke opsige min anden stilling”, siger han. 

Lidt ensomt

Museet, som er fra 1990, har til huse i byens 

gamle kirke fra 1904. den har en kunst- og kul-

tursamling af masker og tupilakker, værktøj og 

dragter, en kajak og en plancheudstilling over 

udviklingen i Østgrønland de seneste 125 år. 

tasiilaq har knap 1800 indbyggere. I byen 

bor der andre danskere, men de er ikke ma-

gistre som Carl-erik Holm, og 50 procent af 

byens befolkning har meget svært ved dansk. 

der er én dansker i byen, som kan østgrøn-

landsk. det kan godt blive lidt ensomt en 

gang imellem. 

“Især i den forstand, at man ikke har nogen 

at diskutere fagligt med i byen. jeg har skole-

lærerne, og de udgør også i vid udstrækning 

min omgangskreds”, siger Carl-erik Holm og 

nævner desuden, at han også ofte har kon-

takt med erfarne folk i Museumsforeningen i 

Grønland. 

I det lille samfund går det langsomt, og 

derfor må Carl-erik Holm ofte skrue sit ambi-

tionsniveau til de faglige ønsker og udstillin-

ger på museet ned.  

“det er svært at erkende. der meget brede 

rammer for, hvad jeg kan og må lave, men 

det er langtfra alt, der har interesse for by-

ens indbyggere. jeg gør mig mine erfaringer 

i et af de yderste hjørner af det danske 

rigsfællesskab bor og arbejder Carl-erik Holm 

som den eneste magister i Østgrønlands hoved-

stad, byen tasiilaq. Han er museumsleder og 

eneste ansatte på Ammassalik Museum. Som 

den eneste magister i byen er han vant til at 

have mange kasketter på i løbet af en hverdag. 

“jeg vidste fra starten, at jobbet som mu-

seumsleder indebar alt, for jeg var og er den 

eneste ansatte. jeg er guide, gør rent, får kas-

sen til at stemme, og indimellem tager jeg 

forskerkasketten på. jeg formidler historie til 

gæsterne og skal ikke bare være en del af den, 

og det kan være svært”, siger han. 

Carl-erik Holm er cand.comm. fra ruC og er 

vant til rejselivet. Han har boet en fjerdedel 

af sit liv uden for danmarks grænser – i uSA, 

bruxelles, berlin og på Cuba og han har været 

på feltarbejde i Sydøstasien. 

Indtil nu har han været på Grønland i knap 

to år. Han startede i et job hos Filatelia, der er 

frimærkesamlingen i Post Greenland, som key 

account manager. For halvandet års tid siden 

så han på byens opslagstavle et jobopslag for 

stillingen som museumsleder på Ammassalik 

Museum. den søgte han og fik. 

“I starten var jeg i tvivl, om jeg overhove-

det var blevet ansat. jeg fik intet brev. Man 

mente åbenbart, at det var tilstrækkeligt, at 

jeg havde været til samtale, og der havde væ-

ret positiv kemi. Så jeg måtte henvende mig 

om, hvad der kan lade sig gøre. Meget af det 

afhænger vel i bund og grund af forskellen 

i kulturelle værdier. Hvis det er vigtigt for 

beboerne, er de med og kommer på museet, 

men det kan stadig være svært at blive klog 

på”, siger han. 

ingen rejseplaner

Som eneste ansatte på museet oplever Carl-

erik Holm, at mange tror, han bare rundviser 

de tre timer om dagen, museet har åbent, og 

ellers holder fri og nyder livet. Sådan er det 

ikke, forsikrer han. 

“der er meget, som skal fungere – også bag 

facaden. jeg har to store opgaver. jeg skal for-

midle historie og kultur for skolebørn og den 

grønlandske befolkning. den anden og mere 

eksterne opgave er at give turister, som kom-

mer her en god oplevelse. Hele samlingen skal 

desuden registreres elektronisk, ligesom jeg 

ofte kontaktes af udenlandske journalister”, 

siger Carl-erik Holm, som i 2009 blandt andet 

gav interview til Al-jazeera, Associated Press 

og tele5 fra Frankrig.  

de fleste danskere rejser tilbage til dan-

mark efter et par år på Grønland, men Carl-

erik Holm bliver der lidt endnu. 

“jeg har været museumsleder i halvandet 

år, og jeg har stadig forskellige ting, jeg gerne 

vil have lavet og følge til dørs, så jeg har fore-

løbig ingen rejseplaner”.    

“Jeg har været museumsleder i 
halvandet år, og jeg har stadig 

forskellige ting, jeg gerne vil have 
lavet og følge til dørs, så jeg har 

foreløbig  ingen rejseplaner.”
Carl-Erik Holm,  museumsleder på Ammassalik Museum
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Løntilskud viser 
stadig ingen effekt
Rapport om magistres muligheder for beskæftigelse fastslår, at løntilskud har 
god effekt for at opnå selvforsørgelse. Men en sådan konklusion er slet ikke på-
vist, pointerer bestyrelsesmedlem i Magistrenes A-kasse. 

skæftigelsen for magistre var meget høj. det 

gør det meget tvivlsomt at sige noget fast om 

2010, hvor ledigheden også blandt magistre 

er steget meget. 

Langtfra hovedvejen

det er en forsvindende lille del akademikere, 

som kommer ind på arbejdsmarkedet via løn-

tilskudsordninger, fortæller sekretariatschef 

i AC jens Mølbach. 

“det er ikke mere end omkring 1000 ud af 

mere end 12.000 dimittender hvert år, som 

kommer ind via løntilskud. Løntilskud er 

langtfra hovedlandevejen ind på arbejdsmar-

kedet”, siger jens Mølbach.

Han understreger dog, at i det omfang det 

nytter, og hvis selve løntilskudsjobbet virker 

fornuftigt som indgang til arbejdsmarkedet, 

skal man forsøge det. 

“Løntilskudsordninger har vist sig at virke 

i visse private virksomheder som lige netop 

det afgørende smøremiddel for at få den en-

kelte ind i virksomheden. Men vi er bestemt 

ikke begejstret for løntilskudskarruseller, 

som vi har set i den offentlige sektor, hvor 

den ene person afløser den anden på disse 

ordninger”, siger jens Mølbach.

Fagforeningerne slækker

Per Clausen frygter, at fagforeningerne er be-

gyndt at slække på den ellers relativt klare 

Er løntilskud en farbar vej til varigt ar-

bejde eller ej? Pilen peger forskellige veje, 

alt efter hvem man spørger, og hvilke un-

dersøgelser der lægges på bordet. I rappor-

ten “Magistrenes beskæftigelses- og ledig-

hedsmønstre” har man forsøgt at kortlægge 

magistrenes og andre akademikeres be-

skæftigelsesmønstre i Østdanmark for be-

skæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, 

Akademikernes Centralorganisation (AC), Ma-

gistrenes A-kasse (MA) og dM. Og ifølge rap-

porten er konklusionen klar: effekten viser, 

at det er “lettere at bevare kontakten til ar-

bejdsmarkedet på længere sigt, hvis man har 

modtaget supplerende dagpenge frem for at 

have været helt uden for arbejdsmarkedet i 

fuld ledighed”. desuden giver “privat og of-

fentlig løntilskud en hurtig og høj effekt på 

selvforsørgelsen”, lyder konklusionen. Men 

der er store metodiske problemer ved rappor-

ten, og analysen kan derfor ikke bruges til at 

konkludere noget som helst. det påpeger fol-

ketingsmedlem for enhedslisten og bestyrel-

sesmedlem i MA Per Clausen. 

“denne rapport påviser ikke, at der er nogen 

beskæftigelsesmæssig effekt af job med løntil-

skud i forhold til alt mulig andet. der er ingen 

dokumentation for påstanden, at offentligt 

støttet arbejde skulle være en god metode til 

at få folk i arbejde”, siger Per Clausen.  

Han kritiserer, at rapporten kun fokuserer 

på aktiverede i løntilskud, så man ikke ved, 

hvordan effekten er for magistre, der ikke har 

været aktiverede. det ved man til gengæld i 

AC, som laver såkaldte overlevelseskurver for 

nydimitterede, påpeger Per Clausen. desuden 

bruger man i rapporten registerdata om be-

skæftigelse fra en udvalgt uge i 2009, hvor be-

negative holdning til løntilskud for i stedet at 

acceptere, at det nok skal få medlemmerne i 

arbejde. 

“det er en dødsensfarlig udvikling, for så 

opstiller man ingen grænser for, hvor langt 

man er villig til at gå, og det er helt uaccepta-

belt”, siger han.

Per Clausen savner en tilbundsgående ana-

lyse af, om løntilskudsordninger overhove-

det har nogen betydning for, om folk kommer 

hurtigere i varigt arbejde.

“der findes ingen undersøgelse, som viser, 

at løntilskudsordninger og gratis arbejde er 

en løsning, i forhold til udfordringen om, at 

vi skal konkurrere internationalt og hjælpe 

til med at få lønniveauet for grupper i andre 

lande op på samme niveau som herhjemme”, 

siger Per Clausen.     

Per Clausen, bestyrelsesmedlem for MA, kritiserer, at løntilskudsord-
ninger skulle have en positiv effekt for selvforsørgelsen, som anført 
i nyere rapport om magistres og akademikeres beskæftigelse.
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Flere er ikke beret tiget 
til offentlig støtte 
Et voksende antal danskere kan ikke få dagpenge eller kontanthjælp. Nye skærpe-
de regler for retten til dagpenge vil bidrage til endnu større problemer, pointerer 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Mere end 50 procent. Så meget er grup-

pen af danskere vokset på bare et år, som 

hverken er berettiget til dagpenge eller kon-

tanthjælp. Over 66.000 personer står nu i den 

uheldige situa-

tion, viser tal be-

regnet af LO på 

baggrund af tal 

fra danmarks Sta-

tistiks arbejds-

kraftsundersø-

gelse. 

Men langt 

flere risikerer at 

komme i samme 

situation. Ifølge 

Arbejderbevægel-

sens erhvervsråd 

(Ae) står op imod 

370.000 personer til ikke at kunne få offentlig 

støtte, hvis de mister jobbet. 

“de gode konjunkturer og den høje beskæf-

tigelse, vi havde frem til krisen, har betydet, 

at mange folk ikke har sikret sig mod ledig-

hed. Og mange er blevet overrasket over, at 

de ikke er berettiget til kontanthjælp”, siger 

senioranalytiker i Ae jes Vilhelmsen. 

Han understreger, at det for den enkelte er 

et stort problem, når forsørgelsesgrundlaget 

forsvinder. uden indkomst afhænger proble-

mets størrelse nemlig af, hvor længe der går, 

før man finder et nyt 

job, og med en stigende 

arbejdsløshed kan den 

periode vokse. Men 

også for samfundet kan 

denne udvikling blive 

en stor og stigende om-

kostning. For vejene 

tilbage til beskæftigel-

se kan blive længere, 

hvis man først er røget 

ud af systemet, og der-

med går en stigende ar-

bejdskraftreserve tabt. 

“ryger man først ud 

af systemet, kommer man som ledig ikke i sam-

me grad ind i den aktive beskæftigelsespolitik, 

og man mister dermed retten til opkvalifice-

ring og hjælp til at få et nyt arbejde. det kan 

vise sig at være et stort samfundsøkonomisk 

problem”, siger jes Vilhelmsen. 

Han anbefaler, at man letter kravene til at 

opnå retten til dagpenge. Man kunne samti-

dig gøre det billigere at sikre sig mod ledig-

hed, hvis man fandt en anden måde at skrue 

systemet sammen på. For der er mange knap-

per at skrue på i dagpengesystemet, man 

skal bare finde ud af hvilke, udtaler jes Vil-

helmsen. 

“desværre er regeringen gået den modsat-

te vej med deres spareplan, hvor dagpenge-

perioden halveres. der er kommet loft over 

fradrag for faglige kontingenter og skær-

pede krav til at optjene retten til dagpenge. 

disse tiltag vil bidrage til, at endnu flere vil 

stå uden offentlig støtte i tilfælde af ledighed 

fremover”, siger jes Vilhelmsen.     

ArBEjDsLøsE

Fra 2008 til 2009 er antallet af arbejdsløse 

mellem 15 og 66 år, der hverken kan få 

dagpenge eller kontanthjælp, steget med 

53 procent fra 43.000 personer til 66.000 

personer.“De gode konjunktu-
rer og den høje be-
skæftigelse, vi havde 
frem til krisen, har 
betydet, at mange 
folk ikke har sikret 
sig mod ledighed”. 
 
Jes Vilhelmsen, senioranalytiker i AE
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MA-formand: 
VKO-pakken er 
forfærdelig
Regeringens nye stram-
ninger på dagpenge-
området får formand i 
Magistrenes A-kasse til at 
opfordre til protester og 
demonstration. 

Det sidste års nedtur for danske økonomi 

topper nu med regeringens og dansk Folke-

partis genopretningspakke. I hvert fald fra et 

a-kasse-synspunkt. Formand i Magistrenes A-

kasse er rystet over de stramninger, som VKO-

pakken medfører for ledige.

“VKO-pakken er forfærdelig. det er ikke 

kun dagpengeperioden, der bliver halveret, 

men også genoptjeningsretten, som gør det 

meget sværere”, siger Frederik dehlholm. 

reformen af dagpengesystemet sker i ste-

det for regeringens oprindelige planer om at 

fastfryse alle overførselsindkomster. I pakken 

strammes reglerne for optjening af dagpenge 

også. tidligere skulle man have 962 arbejdsti-

mer inden for en periode på tre år. Fremover 

skal man have 1924 arbejdstimer inden for de 

tre år for at generhverve retten til dagpenge, 

hvis man først har været uden for systemet. 

Frederik dehlholm er ikke i tvivl om, at det for 

MA vil betyde, at der er flere, som ryger ud af 

dagpengesystemet.

“det er virkelig alvorligt. Hvis reglen trådte 

i kraft i dag, ville 366 personer i MA ryge ud af 

dagpengesystemet. Pakken vil desuden gøre 

det rigtig svært for mange, som prøver at fin-

de deltidsbeskæftigelse og småjob, som kan 

give noget ordentlig beskæftigelse på længe-

re sigt”, siger han. 

I 2009 var der 48 MA-medlemmer, der faldt 

ud af dagpengesystemet. I første kvartal 

2010 faldt der 13 personer ud, og derfor teg-

ner det samlede tal for dette år ifølge MA-

formanden til at blive endnu højere i år end 

sidste år. Inden genopretningspakken kunne 

man desuden få foretaget beregninger af 

dagpengesatsen på baggrund af de seneste 

13 ugers arbejde. nu skal det være indtjening 

de seneste 12 måneder, pointerer Frederik 

dehlholm. 

“For medlemmer, som er på dimittendsats, 

bliver det derfor nu rigtig svært at komme 

op på den høje dagpengesats. de må vente 

mindst et år”, siger han og understreger, at 

pakken vil skabe et ekstra stort pres på hele 

arbejdsmarkedet, hvor folk underbyder hin-

anden for overhovedet at komme i arbejde. 

“det vil også skabe øget frygt for dem, som 

er i arbejde, for at blive arbejdsløse, og det vil 

derfor skabe et dårligere arbejdsmiljø”, siger 

Frederik dehlholm, som frygter, at ledighe-

den blandt magistre nu vil stige efter et par 

ellers rigtig positive fremgangsår.

“jeg kan frygte, at ledigheden for magistre 

nu vil stige. de mørke skyer på baggrund af 

stigende ledighedstal på undervisningsområ-

det kan trække den ellers positive beskæfti-

gelsesudvikling for magistrene den helt gale 

vej. jeg er stærk bekymret for, hvad alle de for-

ringelser i pakken vil betyde. det er svært at 

se lyst på lige nu. Men vi må prøve at gøre no-

get. Vi må protestere og demonstrere”.      

“For medlemmer, som er på dimittendsats, bliver 
det derfor nu rigtig svært at komme op på den høje 

dagpengesats. De må vente mindst et år”. 
 

Frederik Dehlholm, formand i Magistrenes A-kasse

“VKO-pakken er 
forfærdelig. Det er 

ikke kun dagpenge-
perioden, der bliver 

 halveret, men også 
genoptjeningsretten, 

som gør det meget 
sværere.” 

 
Frederik Dehlholm, formand i  

Magistrenes A-kasse



Hvad skal du lave i dit nye arbejde?
Jeg er blevet ansat som skoleleder på en 
døgninstitution for drenge mellem 15 og 
23 år, som ikke rummes i almindelige sko-
ler og generelt i samfundet, men som skal 
være under skarpt pædagogisk opsyn. Det 
handler om at få disse drenge gjort alders-
svarende i skolen. Derudover er der en 
masse andre delmål med drengene, som 
også skal opfyldes. Som leder er jeg lidt 
af en novice. Jeg havde nok tænkt, at der 
ville være mere administration og arbejde 
ud af huset som eksempelvis udarbejdelse 
af tilsyns- og elevplaner. Men jeg er lige 
så meget lærer som leder og underviser i 
dansk, engelsk og idræt. De to andre lære-
re her er kun ansat på deltid, så en dag om 
ugen er jeg alene. Der handler det meget 
om at komme ud af huset med drengene. 

Hvordan lever dette arbejde op til dine faglige 
forventninger og drømme?
Min drøm var og er stadigvæk, at jeg vil 
ud at undervise – men jeg havde i tan-
kerne, at det skulle være pædagoger. Jeg 
blev uddannet som pædagog i 1991. I 2007 
tog jeg pædagogisk diplom i psykologi og 
fortsatte derefter på DPU, hvor jeg blev 
færdig i februar. Så jeg arbejder nu med 
en hel anden målgruppe, end jeg havde 
regnet med, men jeg har allerede lært rig-
tig meget, og jeg er blevet bidt af det. Jeg 
får desuden masser af erfaring i ledelse. 
Men jeg drømmer stadig om at komme ud 
at undervise pædagoger. Der har jeg min 

faglighed, og det har jeg haft i hovedet i 
hele den sidste del af min studieperiode. 

Hvordan ser din jobmæssige fremtid ud?
Jeg er blevet ansat på kontrakt, og den 
skal genforhandles, inden det nye skoleår 
starter i august. Stedet her vil nok gerne 
se mig an, og det er forståeligt, men det er 
da en lidt speciel situation. Jeg tolker det, 
som om de har tillid til og tro på mig, når 
der ikke er sat en konkret dato i min kon-
trakt. For vi snakker stadig planer næste 
år, og der er jeg en del af snakken. Inden 
næste skoleår i august skal der være en af-
klaring, og det er jo snart. Inden da skal 
jeg have mere afklaring på min funkti-
onsbeskrivelse i jobbet, for lige nu har jeg 
bare kastet mig ud i det her, og der har 
været en masse at sætte sig ind i. Men der 
er stor frihed her for mig. Og der er en 
positiv stemning på institutionen for at 
bygge om på lokalerne og samtidig for at 
udvikle fagligheden, så længe det er rea-
listisk. Så jeg kan se mange kommende 
muligheder for også at berige mig selv 
fagligt, og så må vi se på sigt med mine 
drømme.    me

Fra ledig kandidat i pædagogisk sociologi 
til skoleleder på Den Selvejende Institu-
tion Storskoven

ANNE MøLGAARD RAuN,  
44 ÅR

KARRIERE:

2010:   Leder af den interne skole 

på opholdsstedet Storsko-

ven.

2009:   vikararbejde i naturbør-

nehaven “Krummeluren”, 

Assens.

1996 – 2006:   Fuldtidsansat i Idrætsbør-

nehaven “Mælkebøtten”, 

tommerup.

1995:   Fuldtidsansat på nystartet 

aldersintegreret institution 

“Dragemøllen”, nibe. 

1992:   orlov fra Gl. Hasseris Skole 

til et halvt års studie- og 

arbejdsophold i italiensk 

børnehave “Scuola dell’in-

fanzia Manzini”, Bologna. 

1991:   Fuldtidsansat på Gl. Has-

seris Skole, Aalborg, i nystar-

tet fritidsordning (DUS). 

uDDANNELSE:

2010   Kandidat i pædagogisk 

sociologi, DPU, Aarhus Uni-

versitet. 

2007   Pædagogisk Diplomuddan-

nelse i psykologi, University 

College Lillebælt, odense. 

1991   Fritidspædagog, Aalborg 

Børnehave- og Fritidspæda-

gogseminarium, Aalborg.
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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 for-

handle løn eller i det offentlige, hvor det typisk er tillidsrepræsentan-

ten, 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.

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

– ma-kasse.dk

i MA kan give dig 13.368 kr.
Tjek ud på ma-kasse.dk

Gratis  
studiemedlemskab

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

Foto: Rie Neuchs
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Du er medlem af DM, når DM har modtaget din indmeldelse. visse 

ydelser opnår du dog først ret til efter 30 dages medlemskab. Du får 

et brev fra DM, som bekræfter indmeldelsen. Dimittender og studen-

ter opnår straks medlemsrettigheder.

Din kontingentsats og din ret til ydelser er afhængig af din med-

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

besked om ændringer i dit ansættelsesforhold eller selv rette dine 

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

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

Har du betalt for højt medlemskontingent, kan det maksimalt tilba-

gereguleres for de sidste to fulde kalenderkvartaler.

Kontingentet opkræves kvartalsvis, og du modtager automatisk et 

girokort fra os. vi anbefaler, at du tilmelder dig Betalingsservice.

Pr. kvartal

Fuldtidsansatte, deltidsansatte med mere end 

18 timer pr. uge samt ph.d. stipendiat 1.139,00 kr.

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

Dimittender fuld tid - 1. halvår (halvt kontingent) 569,50 kr.

Dimittender ledige - 1. halvår (halvt kontingent) 275,50 kr.

Studerende gr. 1 132,50 kr.

Studerende gr. 2 (bachelorer med akademisk studenterjob) 157,50 kr.

Studerende DALF og SUL 147,50 kr.

Ansat i udlandet (på dansk kontrakt) 1.139,00 kr.

Ansat i udlandet (på udenlandsk kontrakt) 551,00 kr.

Selvstændige 1.055,00 kr.

Pensionister 225,50 kr.

værnepligtige 225,50 kr.

Langtidsledige 114,00 kr.

Børnepasningsorlov (60% af dagpengemax) 114,00 kr.

Passive 225,50 kr.

Abonnent på Magisterbladet 225,50 kr..

nimbusparken 16

2000 Frederiksberg

vesterbro torv 1-3, 7. sal, 

8000 århus C

telefon 38 15 66 00

Fax 38 15 66 66

www.dm.dk

dm@dm.dk

åbningstid: Man.-ons. kl. 10-16, tors. kl. 10-18, fre. kl. 10-15

PENSIONSKASSEN FOR MAGISTRE 
OG PSYKOLOGER

Smakkedalen 8

2820 Gentofte

telefon 39 15 01 02

www.mppension.dk

mp@mppension.dk

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

Mimersgade 47

2200 København n

telefon 70 20 39 71 

www.ma-kasse.dk

www.ma-kasse.dk/email

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

Regionalkontorer  

Århus

vesterbro torv 1-3, 7. sal, 

8000 århus 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

DM – DANSK MAGISTERFORENING

MP PENSION

MA – MAGISTRENES 
ARBEJDSLøSHEDSKASSE

MEDLEMSKONTINGENT FOR 2010

WORKSHOP

KøBENHAVN

nimbusparken 16, 

2000 Frederiksberg.

Du kan få et adgangskort til

lokalerne i receptionen hos

DM (samme adresse).

ÅRHuS

vestgaarden, vesterbro torv 1-3, 7., 

8000 århus 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.

aal bOrG

Aktivitetshuset

Østerågade 19, 3. 9000 Aalborg.

åbningstid: Man.-fre. kl. 8.30-15.

Du kan få nøgle, så du har adgang

hele døgnet.
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Læs mere på www.dmefteruddannelse.dk  
eller ring på telefon 38 15 66 68

dmefteruddannelse.dk

gør det 
meget bedre

Facilitering i den dialogiske organisation
Kursus i hvordan du som facilitator kan hjælpe med 
at gøre organisationens processer mere flydende og 
givende. På dette mastermodul over seks dage lærer 
du at tilrettelægge processerne, så du navigerer i pro-
blemerne og mod målene. Kurset er meritgivende med 
10 ECTS-point på masteruddannelsen i International 
Virksomhedskommunikation på SDU.
Tid og sted: 1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 3/12 2010  
i København. Alle dage kl. 9-16
Pris: (ekskl. moms) medlemmer 21.900 kr. Andre 23.400 kr.

Træd i karakter som facilitator
Femdageskursus med fokus på udvikling af din per-
sonlige faciliteringsstil. På kurset arbejder vi med at 
forstå, hvordan du kan bruge facilitering i forbindelse 
med vanskelige møder og videndeling, samt med hvil-
ket konkret mandat du har som facilitator. Fokus er på 
praktiske øvelser og feedback.
Tid og sted: 23/9, 7/10, 28/10, 18/11, 2/12 2010  
i København. Alle dage kl. 10-17
Pris: (ekskl. moms) medlemmer 17.850 kr. Andre 19.850 kr.

Den faciliterende projektleder
Et vellykket projekt kræver både god styring af projek-
tet og gode processer med de mennesker, der indgår i 
projektet. På dette firedageskursus lærer du at hånd-
tere både projektstyringsværktøjer og at facilitere 
samarbejdsprocesser og innovative processer.
Tid og sted: 6/10, 7/10, 27/10, 28/10 2010 i København. 
Alle dage kl. 9-16
Pris: (ekskl. moms) medlemmer 13.775 kr. Andre 15.775 kr.

Grafisk procesfacilitering
Med ganske få visuelle virkemidler kan du styrke din 
facilitering af møder og processer. På dette todages-
kursus lærer du blandt andet enkle tegneteknikker, 
samt spørge- og dialogteknikker, der skaber engage-
ment, overblik og ejerskab hos deltagerne.
Tid og sted: 2/12, 3/12 2010 i København.  
Begge dage kl. 9-16
Pris: (ekskl. moms) medlemmer 8.025 kr. Andre 9.675 kr.

Se vores store udbud af faciliteringskurser
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Frømanden
fra Lolland

2910Ophavsret
og popkorn 14To ud af tre

holder mund om løn6“Skærpede
adgangskrav er
helt ude i hampen”
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SOrteret MagaSinPOSt iD-nr. 41032:
al henvendelse; DM, magisterbladet@dm.dk, tlf: 38 15 66 00

“Kan jeg virkelig få et arbejdsliv til at gå med det her?”  Læs side 20-23.

Det tværfaglige 
kulturprojekt i praksis
Kompetenceudvikling af de faglige medarbejdere
i kulturforvaltninger og -institutioner 

For medarbejdere i kulturforvaltninger og -institutioner, der arbejder 
med projekter i tværfaglige teams og netværk udbydes et kompe-
tencegivende modul, hvor praksis og teori går hånd i hånd. 
Med afsæt i de kulturfaglige 
udfordringer arbejdes med team- 
og netværksledelse og ledelse af 
processer. Modulet gennemføres 
på 7 dage, hvoraf 2 dage afvikles 
som internat.

For mere information om modulet: www.phmetropol.dk, se under 
Videreuddannelser, eller kontakt chefkonsulent Ingelise Konrad på 
inko@phmetropol.dk. 

ledelse_magisterbladet_215x238.indd   1 04-06-2010   12:54:55


