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TRAFIKDRAB. En 19-årig mand fra Herning miste-
de i går livet, efter at han nytårsnat forulykkede i
et skovområde mellem Aarhus og Silkeborg.
Manden mistede herredømmet over bilen og
kørte ind i nogle træer. Seks andre unge mellem
16 og 19 år, som var med i bilen, blev indlagt på sy-
gehuse i Aarhus, Viborg og Herning. Flere af dem
er udskrevet igen. De slap med knubs og chok.

Nytårsaften blev en 40-årig mand fra Skive på-
kørt på en mørk landevej ved Skive. Han døde se-
nere af sine kvæstelser. Dermed er antallet af tra-
fikdræbte i 2011 oppe på 213, hvilket dog stadig er
rekordlavt.
indland@pol.dk

Bil med syv ramte træer

17 
kommunale biler blev
nytårsmorgen smad-
ret i Svendborg. »Jeg
har vistnok gjort noget
dumt«, lød det fra en
29-årig mand, da han

nytårsmorgen ved 5.30-tiden ringede til politiet
og indrømmede omfattende hærværk på kom-
munale biler. Manden kan nu imødese en sigtel-
se for hærværk eller groft hærværk.

Danskerne er blevet
mere bekymrede for
fremtiden. Og det er
... bekymrende, me-
ner forbrugerøkonom

Ann Lehmann Erichsen, Nordea:
»Det kommer bag på mig. Bekymringen
er mere end fordoblet i forhold til 
sidste år og har aldrig ligget så højt. 
Og det overrasker mig«.

DRAB. En 81-årige kvinde, der lørdag blev fundet
dræbt i sit hjem på Nordfrontvej i Herlev, var bun-
det og kneblet, da man fandt hende. Det oplyser
efterforskningsleder Charlotte Skovby, Køben-
havns Vestegns Politi. »Der er tale om en ualmin-
delig grov forbrydelse. Kvinden blev fundet død,
bundet og kneblet«, siger Charlotte Skovby.

Politiet efterlyser vidner, der eventuelt ved no-
get om, hvad den 81-årige foretog sig op til drabs-
tidspunktet, eller som har set mistænkelige per-
soner eller biler i området. I går fortsatte politiet
undersøgelserne villaen, hvor den 81-årige nytårs-
aftensdag blev fundet af et familiemedlem, der
alarmerede politiet. Villaen blev undersøgt af po-
litiets teknikere og fingeraftrykseksperter.

Politiet har et muligt motiv til drabet. Men ef-
terforskningslederen ønsker endnu ikke at for-
tælle, om der er fjernet effekter fra villaen, så der
kan være tale om et rovmord.

»Vi har ikke en gerningsmand i kikkerten, men
et muligt motiv. Vi er imidlertid nødt til at være
sikre. Indtil videre har vi kun en formodning«, si-
ger Charlotte Skovby.
Ritzau

81-årig dræbt i Herlev

K ommende tømrere, murere og au-
tomekanikere har en efterlysning.
De savner deres lærere og klar be-

sked om, hvad de skal levere for at nå de-
res mål om at blive håndværkere. 

Hver anden elev på erhvervsuddannel-
serne ved ikke, hvad lærerne forventer af
dem. Eleverne synes, lærerne er svære at

få fat i, og at der er for meget ventetid ved
høvlebænken. Det viser en ny rapport fra
Center for Ungdomsforskning. 

»Undersøgelsen viser, at lærerne skal
være bedre til at formidle deres fag. Fag-
ligheden er der ikke noget i vejen med,
men det halter på det pædagogiske områ-
de. Det peger eleverne ret entydigt på«, si-
ger Arnt Vestergaard Louw, som er ph.d.-
stipendiat på Center for Ungdomsforsk-
ning, Aarhus Universitet, og en af tre for-
skere bag den nye undersøgelse.

»Det skal ikke forstås sådan, at der ikke
er gode lærere. Det er der. Jeg har set van-
vittig god undervisning, men jeg har også
set undervisning, som skriger til himlen«,
siger han og peger på, at erhvervsuddan-
nelserne kan blive bedre til at fokusere på
faglighed. Lige nu fylder frafald og ambi-
tionen om at kunne uddanne elever uan-
set forudsætninger for meget.

»At undgå frafald er også vigtigt, men
det er ikke derfor, vi har erhvervsuddan-
nelser. Nogle lærere siger, at de er mere

socialpædagoger end lærere. Undersøgel-
sen viser, at eleverne efterspørger, at ud-
dannelse og faglighed kommer i fokus«,
siger Arnt Vestergaard Louw og kommer
med en direkte opfordring til lærerne:
»De kan starte med et budskab til elever-
ne og sige: Vi er her for jer. Hvis I lægger
jer i selen, sørger vi for, at I får den bedste
erhvervsuddannelse i verden. Sådan gør
skolerne ikke i dag. Jeg har set velkomst-
breve, hvor der står: Du må ikke ryge hash
på skolen. Hvorfor starter skolerne så-
dan? Skolerne skal da de fortælle, hvad
eleverne kan lære. Ikke hvad der er for-
budt«, siger Arnt Vestergaard Louw .

Foreningen Danske Erhvervsskoler har
været med til at finansiere undersøgel-
sen, og direktør Lars Kunov siger, at rap-
porten viser, at erhvervsskolerne har brug
for et »massivt kvalitetsløft«

»Det er lærerne, som skal skabe de gode
elever. Derfor er det hamrende vigtigt, at
lærerne kan give faglighed og lyst videre
til eleverne«, siger Lars Kunov og peger

på, at lærernes efteruddannelse skal ske
gennem pædagogiske projekter og ved at
få lærerne til at samarbejde tættere sam-
men med virksomhederne, så de bedre
kan bringe virkeligheden fra værksteder-
ne direkte ind i undervisningen. Han er-
kender samtidig, at erhvervsskolerne kan
blive bedre til at bruge lærerne rigtigt.

»I dag tager elevplaner, registrering og
organisering for meget af lærernes tid.
Nogle erhvervsskoler arbejder med digi-
talisering, der kan aflaste lærerne«, siger
Kunov.

Også fra Uddannelsesforbundet, der
blandt andet organiserer lærere fra er-
hvervsuddannelser, nikkes der genken-
dende til rapportens resultater.

»Det er klart, at det store fokus på fra-
fald betyder, at nogle elever på erhvervs-
uddannelserne ikke er til tilstrækkelig
godt fagligt eller socialt funderet. Der går
meget tid med på at tage vare på den elev-
gruppe. Det fjerner muligheden for at gi-
ve resten af eleverne opmærksomhed«, si-

ger formand for Uddannelsesforbundet
Hanne Pontoppidan. »Vi vil nu gå i gang
med at spørge vores undervisere, hvad
det rent faktisk er for ting, de laver, der ik-
ke har nogen konsekvens for det, eleverne
lærer. Man skal ikke forvente, at pengene
vokser ud af lommerne på undervisnings-
ministeren. Derfor vil vi gerne pege på de
ting, som lærerne spilder deres tid med«.

Hanne Pontoppidan er ikke optimi-
stisk, når det gælder muligheden for at ef-
teruddanne lærerne. Tværtimod viser en
rundspørge blandt erhvervsuddannel-
serne, at det netop er lærernes efterud-
dannelse, der spares på: »Det er et kæmpe-
problem. Erhvervsuddannelserne skal
rumme både fagligt stærke og fagligt sva-
ge elever. En så bred gruppe kræver gode
lærere, der hele tiden får opdateret deres
uddannelse«, siger hun.

Det har ikke været muligt at få en kom-
mentar fra børne- og undervisningsmini-
ster Christine Antorini (S).
jacob.fuglsang@pol.dk

undervisning

JACOB FUGLSANG UDDANNELSESREDAKTØR

Lærerne på erhvervs-
uddannelser er for dårlige
til at hjælpe eleverne, for-
midle det faglige indhold
og fortælle, hvad de forven-
ter, viser ny undersøgelse.

Elever på erhvervsuddannelser savner deres lærere
q UNDERSØGELSEN 
q MOTIVATION I ERHVERVS-
UDDANNELSERNE 

Undersøgelsen bygger på: 
� En spørgeskemaundersøgelse
blandt alle landets elever på linjer-
ne: bygge og anlæg, mad til menne-
sker, det merkantile grundforløb og
medieproduktion. Over 7.000 elever
besvarede spørgeskemaet.
� Interview med 51 elever, 26 lærere
og 8 ledere på hver af de 4 linjer.
� Observationer af undervisning på
de fire grundforløb på 2 skoler.

Rapporten er skrevet af Noemi 
Katznelson, Rikke Brown og Arnt 
Vestergaard Louw og kan findes på
http://www.cefu.dk.
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 Få inspiration til dit soveværelse på IKEA.DK

2 stk. SULTAN SKAUN boxmadras. 90×200 cm. 
SULTAN TORÖD topmadras. 180×200 cm. 
BEITSTAD hovedgærde. 180×110 cm. Lysegrå. 
2 sæt SULTAN sengeben. Aluminium. H 20 cm

 11.794.-
= værdikort på 1.100.-

Lige nu giver vi dig et værdikort til køb i IKEA når 
du køber SULTAN madras for min. 1.000.-

Få en god morgen

Tilbuddet gælder ved ét samlet køb i IKEA fra 2. januar til og med 31. januar 2012.
Værdikortet er gældende i 5 år fra udstedelsesdato. Tilbuddet kan ikke kombineres 
med andre tilbud. Købet kan indeholde hele SULTAN eller VYSSA sortimentet. Eventu-
elle ekstra omkostninger til f.eks. transport ikke omfattet. Læs mere på IKEA.dk

VÆRDIKORT

 100.-

VÆRDIKORT

 200.-

VÆRDIKORT

 300.- ... osv.

1.000.- til 1.999.- =

2.000.- til 2.999.- =

3.000.- til 3.999.- =


