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uddannelsesminister for inhabilitet

Hummel-ejer
bliver professor

DIMENSIONERING. Har uddannelses-

UDDANNELSESKARMA. Christian Sta-

minister Soﬁe Carsten Nielsen (R) lige lovlig tætte bånd til Ingeniørforeningen? Det mente lektor på CBS Lisbeth Verstraete-Hansen og adjungeret professor på Københavns Universitet Per Øhrgaard for nylig i et debatindlæg, som blev bragt i Universitetsavisen. De to problematiserer, at ministeren er på orlov fra et job i Ingeniørforeningen, samtidig med at
hendes nye plan for dimensionering
af videregående uddannelser ﬂugter
præcis med netop Ingeniørforeningens holdninger. Dimensioneringen
medfører blandt andet, at regerin-

gen vil nedlægge studiepladser på en
række humanistiske uddannelser. Til
gengæld kan der optages ﬂere studerende på blandt andet ingeniøruddannelser.
Soﬁe Carsten Nielsen har ikke villet
kommentere debatindlægget til Universitetsavisen, men Ingeniørforeningen afviser, at foreningen har
brugt ministerens ansættelsesforhold til at presse sine dagsordener
igennem. Folketingspolitikere og ministre skal kunne rekrutteres fra alle
tænkelige baggrunde, siger Ingeniørforeningens formand, Frida Frost.

dil, der blandt andet ejer sportstøjsﬁrmaet Hummel, bliver adjungeret professor i kreativt lederskab på CBS’ Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse. Stadil har proﬁleret sig på en ledelsesstil, som han kalder ’company karma’, der fokuserer på at skabe værdi for
både virksomhed, medarbejder og kunde. Han har tidligere samarbejdet med
studerende på CBS og udtaler, at han er
»beæret over titlen«. Tirsdag holder han
tiltrædelsesforelæsning om ’Skabelsen
af den kreative virksomhed iscenesat
på kanten af det muliges kunst’.
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time. Så hurtigt blev alle billetter solgt, da DTU åbnede for
tilmelding til arrangementet
Børnenes Universitet, som ﬁnder sted 22. november. Det er
anden gang, DTU samler mere
end 500 børn fra 3.-6. klasse til
Børnenes Universitet. Den store interesse er kommet bag på
DTU, der nu har oprettet en
venteliste, hvor 190 børn er
blevet skrevet op. »Noget kunne tyde på, at det ikke er
interessen for naturvidenskab
og teknologi, der er problemet
lige med denne aldersgruppe,
men måske snarere at fastholde den«, siger projekt Anne
Hansen fra DTU Fysik.
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Fravalget af SU kostede tilskud
SU-modtagere, og ikke
studerende generelt,
kan få tilskud på aftenskolernes træningshold
for gravide. Christine Sofie
Andersen, der har valgt
SU fra, føler sig forbigået.

Formand:
Tilskud
er for de
fattigste
Udvalg vil se på
retningslinjer, hvis
nogen kommer
»uhensigtsmæssigt
i klemme«.

Uddannelsesstøtte
ELISABETH ESKILDSEN
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hristine Soﬁe Andersen har meldt
sig ud af klubben for de offentligt
forsørgede. Hun har fravalgt at
modtage SU, fordi hun kan og vil tjene sine egne penge ved siden af studiet på
Copenhagen Business School.
»Det er jo ikke, fordi jeg har mange penge hver måned. Jeg arbejder nok til, at jeg
kan betale huslejen, og
lever stadig ret småt,
men mine forældre har
opdraget mig til at sætte en ære i at kunne forsørge mig selv«, siger 21ELISABETH
årige Christine Soﬁe
ESKILDSEN
Andersen, der mener, at
ﬂere unge burde tage
den samme tankegang til sig.
»Det er sådan, tror jeg, at hvis man kan
få penge fra det offentlige, så gør mange
det uden at overveje, om man egentlig
har brug for det«, siger hun.
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Tilskud er kun for SU-modtagere
Christine Soﬁe Andersen ﬁk sit første job
som 13-årig, og hun har arbejdet lige siden. Hun er på ﬂere måder pragteksemplet på den unge studerende, der arbejder sig gennem sin uddannelse uden omveje og lange pauser. En strategi, der nu,
hvor hun venter sit første barn, spænder
ben for, at hun kan få tilskud til træning
for gravide.
Gymnasiet fulgte lige efter folkeskolen,
og her ﬁk hun gode karakterer ved siden
af sit virke som elevrådsformand og sit
engagement i sociale aktiviteter. Hun
holdt et sabbatår, hvor hun først boede et
halvt år i Singapore. Det næste halve år
delte hun sin tid mellem to forskellige
jobs. Nu læser hun international business
på tredje år ved CBS. Studiet har landets
højeste adgangskvotient, og i 2014 kræver
det et snit på 12,1 at komme ind i varmen.
Det kom Christine, der stadig ﬁnder tid til
at arbejde ved siden af studiet i en større
ﬁnansafdeling.
Hun har, som hun selv siger, gjort alting meget korrekt.
»Men i stedet for at føle stolthed sidder
jeg nu med en følelse af at være dum.
Hvorfor melder jeg mig ikke ind i klub-

BARSEL. »Jeg ved ikke, hvor smart det
er at få børn under uddannelse. For mig
vil det i hvert fald være mere økonomisk
smart at vente, til jeg er færdiguddannet,
når jeg hverken kan få ekstra SU eller
tilskud, fordi jeg vælger at tjene penge
selv«, siger 21-årige Christine Soﬁe
Andersen. Hun venter sit første barn i
april. Foto: Lasse Kofod
ben for danskere på overførselsindkomst,
når jeg har muligheden for det?«, siger
hun.
Hos organisationen APA kan man gå til
alt fra fødselsforberedelse og mindfulness til vandgymnastik for gravide. Man
kan tilmed få tilskud, hvis man er SUmodtager og kan fremvise dokumentation for, at man har fået udbetalt SU forud
for holdets start. Christine Soﬁe Andersen
studser kort over formuleringen, men tilmelder sig svømning og pulstræning og
angiver, at hun er SU-modtager, for hun er
jo studerende. Hendes levevilkår er ikke
anderledes end for en, der betaler hus-

lejen ved hjælp af SU, og hun har brug for
rabatten, om end beløbet ikke er overvældende.
»Jeg kunne spare 90 kroner, men det er
også mere principielt for mig«, siger Christine Soﬁe Andersen, der lige inden holdstart modtager en mail fra APA.
Hun skal sende dokumentation for, at
hun har modtaget SU, og det kan hun naturligvis ikke, når hun har fravalgt den.
Hun skriver tilbage, at hun er SU-berettiget, men af politiske årsager har fravalgt
at modtage SU. Derfor mener hun, at hun
stadig har krav på tilskuddet.
»Beskeden, jeg får, er, at det er Københavns Kommune, der har nedsat reglerne
om, at man skal modtage SU i den måned,
holdet starter, for at få nedsat betalingen.
Altså den samme kommune, som jeg har
sparet for penge det sidste par år«, fortæller Christine Soﬁe Andersen, der kan forvente at få et girokort med posten til at betale den difference, hun mangler.
Christine Soﬁe Andersen tager kontakt
til kultur- og fritidsforvaltningen og Kul-

turministeriet. Hun modtager en mail fra
Styrelsen for Videregående Uddannelser,
hvori der står, at hvis hun har problemer
med sin SU, skal hun kontakte sit uddannelsessted. Ellers er
det en sag mellem
hende og APA, der
også den følgende
gang, Christine SoDet kan ikke
ﬁe Andersen henpasse, at man
vender sig, henvibliver straffet,
ser til kommunens
fordi man
retningslinjer.
vil forsørge
Kommunen yder
et såkaldt PEA-tilsig selv
Christine Soﬁe skud til aftenskolerne, så de kan
Andersen
nedsætte kursusprisen for særlige
grupper, og Christine Soﬁe Andersen er
ikke en del af den gruppe.

Korrekthed betaler sig ikke
»Det kan ikke passe, at man bliver straffet,
fordi man vil forsørge sig selv. Jeg kan sag-

tens forstå, at man prisdifferentierer ved
at give rabat til studerende, rabat ved
mængdekøb og lignende, men ikke på,
hvordan man tjener sine penge«, siger
Christine Soﬁe Andersen.
I hendes tilfælde har det ikke betalt sig
at være politisk korrekt, føler hun. Hun
skal føde til april, og lige nu er det store
spørgsmål, om det kan betale sig for hende at sige ja til SU og dermed den ekstra
SU, der følger, når man har barn – samt de
tilskud, hun risikerer at gå glip af, hvis
hun ikke er SU-modtager.
Det vil uden tvivl komme til at betyde,
at hun må gå ned i timer på arbejdet eller
ﬁnde på en anden løsning for at kunne
blive ved med at tjene sine egne penge.
»Det ærgrer mig, at jeg så kan blive
nødt til at bede om et lønfald hos min arbejdsgiver, så jeg ikke tjener mere, end jeg
må, ved siden af SU«, siger Christine Soﬁe
Andersen, der ser tiden an, inden hun beslutter, om hun alligevel skal melde sig
ind i ’klubben’.
elisabeth.eskildsen@pol.dk

ikke Lauritzen er formand
for Folkeoplysningsudvalget, der fastsætter, hvor stort
et tilskud aftenskoler og foreninger
kan yde til bestemte grupper.
Hvorfor skelner I mellem studerende og SU-modtagere, når I vælger,
hvem der kan modtage tilskud?
»Det ene er, at vi gerne vil have, at
alle har mulighed for at deltage i
folkeoplysningen. Det andet er, at
det skal være nemt for københavnerne at modtage tilskuddet uden
for meget besvær, hverken for dem
eller os. Derfor skal der ikke bruges
for mange midler på bureaukrati.
Det er nemt at tage udgangspunkt i
SU-modtagere, for så ved vi, at der er
grænser for, hvad de kan tjene ved
siden af. Men det er ikke sådan, at
det er hugget i sten«.
Skal det forstås sådan, at I er villige
til at ændre retningslinjerne?
»Har vi lavet noget, der rammer
uhensigtsmæssigt skævt, er vi altid
villige til at kigge på det. Jeg skal lige have mit udvalg med, men hvis
der er ﬂertal og det ikke giver for
stort besvær, vil vi gerne lave retningslinjerne om. I bund og grund
handler det om, at de, der ikke har
så mange penge, skal kunne deltage. Måske kan man i stedet dokumentere det med en års- eller forskudsopgørelse«.
Hvorfor er det ikke tilstrækkeligt at
dokumentere, at man er studerende?
»Du kan tjene meget, selv om du
er studerende. Folkeoplysningen
har ikke så mange penge, så det er
noget med at målrette dem, vi har.
Ideen er, at det skal være for de fattigste«.
Hvor går grænsen for det?
»Hvis du tager en SU og lægger
det, du må tjene ved siden af, oveni,
så passer det cirka med andre former for overførselsindkomst. Det er
de andre grupper, der også kan få
støtte, så det er nok deromkring,
grænsen går«.

Konsulenter skal få ﬂere virksomheder til at tage lærlinge
Rådgivning, vejledning og
hjælp til papirarbejdet skal
få flere virksomheder til
at oprette lærepladser.
Erhvervsskoler
MARIE HJORTDAL OG PERNILLE MAINZ
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et er ikke nok at sende virksomhederne et brev med en høﬂig forespørgsel, når man vil have dem
til at oprette ﬂere lærepladser. Allerede
fra næste måned skal 55 millioner kroner
fra den vækstplan, Folketinget i sommer
vedtog, bruges på at sende konsulenter

på besøg hos virksomheder for at få dem
overbevist om at tage lærlinge ind.
Den personlige samtale virker, siger direktør i Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
Henrik Bach Mortensen, der sammen
med LO har været med til at udmønte
pengene fra vækstplanen i konkrete initiativer.
»Vi ved, at det personlige møde mellem
dem, der markedsfører erhvervsuddannelser, og dem, der skal have lærlingene,
er helt afgørende. Der er mange virksomheder, som er vant til at tage elever og gør
det helt automatisk. Men det er helt afgørende, at de virksomheder, der ikke har de
positive oplevelser, får viden om, hvilke
ressourcer det faktisk kan give virksomheden at have en elev«, siger han.
Konsulenterne skal fremover en gang
årlig kontakte virksomheder, der er god-

kendt til at have elever, men som ikke har
nogen. Og virksomheder, der har elever,
som er ved at være færdige med deres
praktikperiode, skal kontaktes for at få
dem til at tage endnu en elev ind.
Undervisningsminister Christine Antorini (S) glæder sig over, at arbejdsgiverne
er med på opgaven med at skaffe ﬂere
praktikpladser:
»Nu er der ved at komme gang i væksten i vores virksomheder, så det er nu, vi
skal vise dem, at det er vigtigt, de opretter
praktikpladser«, siger hun.
Konsulenterne, der typisk selv har en
arbejdsmæssig baggrund i faget, skal vise
virksomheder, at det ikke er så besværligt
at tage en lærling. For eksempel ved at
hjælpe virksomhederne med papirarbejdet, skabe kontakten til ansøgere og få
mindre virksomheder til at oprette korte-

q
q

FLERE PRAKTIKPLADSER
PLANEN

 Praktiksøgende elever skal
forpligtes til at søge praktikpladser
aktivt og bredt.
 Der ansættes flere praktikpladskonsulenter til at skaffe flere
praktikpladser.
 Virksomhederne skal have mere
oplysning om at tage praktikanter.
 Virksomheder, der ikke tidligere
har ansat elever, skal have
starthjælp og hotline.
 Helt små virksomheder med op
til fem medarbejdere skal have
administrativ hjælp.

re praktikaftaler, som kan kombineres
med en periode i skolepraktik.
Dansk Erhverv, hvis medlemmer er
nogle af dem, som skal tage ﬂere lærlinge,
støtter den nye plan. Administrationen er
for mange virksomheder en barriere for
at tage lærlinge, og for dem vil det gøre en
forskel at få hjælp til papirarbejdet. Men
først og fremmest kræver det økonomisk
medvind og fulde ordrebøger i virksomhederne, siger chefkonsulent i Dansk Erhverv Louise Holm Sommer.
»Den helt grundlæggende forudsætning er, at virksomhederne skal have økonomien til at tage elever ind og opgaver,
så de kan udvikle og bidrage til elevens
faglighed og uddannelse. Så det handler
først og fremmest om ordrebøger og om,
hvordan de økonomiske konjunkturer
ser ud«, siger hun.

Hvis planen skal blive en succes, er det
ikke kun virksomhederne, der skal hjælpes, understreger adjunkt Arnt Vestergaard Louw, der forsker i erhvervsuddannelser ved Center for Ungdomsforskning
ved Aalborg Universitet. Også de unge
skal vejledes i, hvordan de ﬁnder praktikplads i virksomheder. Når skolerne fremover skal holde snor i de unge ved samtaler, skal de ikke blot kontrollere elevernes
praktiksøgning, siger han.
»Samtalerne skal indebære hjælp til,
hvordan de unge kan gøre sig lækre og attraktive for virksomhederne – hvordan de
kan præsentere sig godt og lave et godt cv.
Det er ikke almen viden for alle, og her
kunne skolerne sætte langt mere ind, så
ﬂere elever får chancen for at få hul igennem til virksomhederne«, siger han.
marie.hjortdal@pol.dk

