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Arbejdsmarkedet har altid været i 
forandring, men inden for det sidste 
årti har den teknologiske udvikling 
ændret vilkårene på arbejdsmar-
kedet markant. Den største hotel-
udlejer i verden Airbnb ejer ikke et 
eneste hotelværelse, internethand-
len har aldrig været større og robot-
terne er blevet en integreret del af 
produktionskæden. Nogle eksperter 
mener ligefrem, at middelmådige 
advokater snart vil blive afløst af 
chatbots, som kan levere den for-
nødne juridiske bistand, samtidig 
med at førerløse biler inden for en 
kort årrække vil se dagens lys. 

Nye krav til ufaglærte
De nye vilkår på arbejdsmarkedet 
4.0 stiller nye krav til de ufaglær-
tes faglige og sociale kompetencer. 
Derfor mener TAMU’s bestyrelse, at 
TAMU skal imødegå de nye krav, så 
vi fortsat sikrer, at eleverne er klar 
til arbejdsmarkedet.   

”Arbejdsmarkedet 4.0 stiller nye krav 
til fremtidens ufaglærte. De vil være 
kendetegnet ved stærke faglige kompe-
tencer inden for deres brancheområde, 
samtidig med at de har et højt service 
og kommunikationsniveau, der gør dem 
i stand til at arbejde på tværs af fag-
grænser på et omskifteligt arbejdsmar-
kedet, ” forklarer bestyrelsesmedlem 
og næstformand i LO Nanna 
Højlund.  

Nye uddannelsesbeskrivelser
De nye krav på arbejdsmarkedet 

medfører, at en arbejdsmarkedsud-
dannelse som TAMU hele tiden skal 
ses efter i sømmene, så den lever op 
til kravene på arbejdsmarkedet. Det 
har ifølge Direktør Peter Kastholm 
været den store drivkraft for at ud-
vikle TAMU 4.0.

”TAMU 4.0 er ikke en løsrevet ide eller 
bare endnu en fase i TAMU’s historie. 
Det er en nødvendig reaktion for at 
imødegå kravene på arbejdsmarkedet 
4.0. Undervisningsministeriet har givet 
os et år til at udarbejde nye uddan-
nelsesbeskrivelser, så vi lever op til de 
faglige krav inden for hvert brancheom-
råde. Det bliver en krævende og givende 
udviklingsproces, hvor alle medarbejde-
re vil blive inddraget, så vi sammen kan 
realisere TAMU 4.0 med udgangen af 
2018. ”

Fælles vision
Realiseringen af TAMU 4.0 kræver 
ifølge Peter Kastholm, at alle arbej-
der efter samme vision, mission og 
værdier. 

”At alle skal i arbejde er vores store 
vision. Derfor har vi en mission, om at 
levere uddannelse med jobgaranti. Det 
er vores fælles udgangspunkt, som vi 
hver dag arbejder sammen om at rea-
lisere. Selvfølgelig med udgangspunkt 
i at vi handler, tager ansvar og ser 
fremad.”

ARBEJDSMARKEDET 4.0

af Kristian Sørensen
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”TAMU 4.0 er ikke en løsrevet ide 
eller bare endnu en fase i TAMU’s 
historie. Det er en nødvendig 
reaktion på arbejdsmarkedet 4.0”
- Direktør Peter Kastholm



I TAMU har alle afdelinger siden 
fælleskonferencen skulle arbejde ud 
fra de tre overordnede værdier:  
Vi går til handling, vi tager ansvar, 
vi ser fremad.
Værdierne skal fungere som driv-
kraften i den måde, vi samarbejder, 
strukturerer uddannelse og ikke 
mindst den måde vi møder eleverne 
på.

Et afgørende grundlag for 
udvikling
Udviklingschef 
Rasmus Kjær 
mener, at værdier-
ne er et helt afgø-
rende fundament 
i udviklingen af 
TAMU 4.0. Det 
er værdierne, der 
sikrer, at vi i en 
tid med udvik-
ling fastholder en 
fælles kultur og en 
pædagogisk virk-
somhed præget 
af det samme 
menneskesyn.

”For mig at se udtrykker værdierne 
noget helt grundlæggende for TAMU. 
TAMU’s hverdag hviler på, at alle 
går til handling, tager ansvar og ser 
fremad. Det afspejler både vores men-
neskesyn og vores praksis. Det er hand-
lingerne, der gør os til dem vi er. Det 
er os selv, der har ansvar for de valgte 
handlinger. Samtidigt med at vi holder 
fast i fremtidsblikket, da det altid er 

muligt for os at handle anderledes i 
morgen, end vi gør i dag. Det er driv-
kraften i TAMU. ”
 Faren er ifølge Rasmus Kjær, at det 
hele bliver ved de flotte ord. Derfor 
pointerer han, at alle ledere har et 
ansvar for at gøre værdierne synli-
ge i hverdagen.

Gør værdierne synlige
På TAMU Aalborg har de gjort vær-
dierne til omdrejningspunkt for alle 
medarbejdermøder. Afdelingsleder 

Helle Lærkegaard 
arbejder ud fra 
overbevisningen 
om, at det er det 
vedholdende og 
gentagne arbejde 
med værdierne, 
der vil bære frugt. 
Derfor har de i Aal-
borg valgt, at have 
folderen ’Sådan ar-
bejder vi i TAMU’ 
på skærmen og 
fysisk liggende på 
bordet i mødeloka-

let. At folderen er det eneste der er 
fysisk fremme på bordet, skærper 
ifølge Helle Lærkegaard deres be-
vidsthed om, hvad der er afgørende 
for pædagogiske beslutninger.

”Når vi drøfter elevsituationer, så spør-
ger jeg medarbejderne, om vi kan finde 
løsninger i folderen eller om en given 
indsats har været i overensstemmelse 
med værdierne. Medarbejderne læser i 
folderen og kommer med input. Når vi 

VÆRDIER I HVERDAGEN

af Kristian Sørensen 
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søger i folderen bliver vi mere bevidste, 
om måden vi arbejder på, og det skaber 
refleksion. ”

Det kræver vedholdenhed
Helle Lærkegaard mener, at det 
er en både svær og langsommelig 
proces, men at den i længden beta-
ler sig.

”Min påstand er, at vi langsomt bliver 
mere rummelige overfor elevens læ-
ringsproces, og at vi får en større sik-
kerhed i måden vi arbejder på. Vi bliver 
tydeligere på, hvordan vi handler, tager 
ansvar og ser fremad. Som leder er vær-
difolderen et godt redskab til at stille 
spørgsmål til medarbejderne, om vi gør 
det vi siger vi gør. ”

Ingen fast opskrift
Det vigtigste er ifølge Helle Lær-
kegaard, at man i hver afdeling 
kommer i gang med  at integrere 
værdiarbejdet i hverdagen. 

”Lige nu forsøger vi os frem for at 
komme i gang. I februar 2018 vil jeg 
sammen med medarbejderne evaluere, 
om vi skal fortsætte med eller ændre  
vores nuværende form. ”

Værdier i driften
Værdierne er et afgørende element 
i en driftsbaseret uddannelse som 
TAMU. Driftsleder Michael Huus 
fortæller, at værdierne allerede 
sætter sig igennem i mødet med 
kunden.

“Når vi siger, vi leverer, må vi tage 
ansvaret på os. Det kræver, at vi med 
det samme går tilbage og kigger på 
reelle handlemuligheder sammen med 
faglærerne. Er der udfordringer, er det 
vores opgave at finde en fremadrettet 
løsning. Det kombinerer jo både hand-
ling, ansvar og forpligtelsen på at se 
fremad. Nogle gange findes løsningen 
her og nu. Andre gange må vi kigge på 
leveringsfristen. ”

Værdimæssig kvalitetssikring
Michael Huus mener, at værdierne 
er af stor betydning for den måde, 
vi tilrettelægger uddannelsesopga-
verne på. 

“Vi skal i stigende grad samle produk-
tionerne på de enkelte centre. På den 
måde kan vi bedre følge de handlinger, 
som sikrer den endelige kvalitet. Det er 
også lettere for eleverne at tage ansvar 
for det samlede produkt. På den måde 
kan vi forhåbentlig langt hurtigere 
levere fremadrettede løsninger, hvis vi 
løber ind i udfordringer. ”

Michael Huus understreger, at den 
værdimæssige kvalitetssikring først 
og fremmest handler om bedre ud-
dannelse for eleverne, og at denne 
kvalitetssikring bliver afgørende 
for arbejdet med de fremtidige 
uddannelsestilbud.



TAMU 4.0 sætter retningen for 
TAMU i 2018, så for at blive klogere 
på den uddannelsesmæssige del fik 
jeg en snak med uddannelseschef 
Jane Kristensen om TAMU’s fremti-
dige uddannelser. Hun har en klar 
strategi og starter vores samtale 
med at pointere, at TAMU hører 
under lov om Arbejdsmarkedsud-
dannelse (AMU). 

”TAMU’s uddannelser skal efter 2018 
stemme overens med AMU. Det er 
ikke et valg, men derimod et krav fra 
undervisningsministeriet, som vi skal 
realisere inden udgangen af 2018. Det 
bliver en krævende, men berigende ar-
bejdsproces, som i sidste ende vil sikre, 

at TAMU matcher det arbejdsmarked, 
som eleverne skal opnå varig tilknyt-
ning til. ” 

AMU’s opbygning
AMU består af et utal af kortere 
kurser. Alle kurserne er kompe-
tencegivende og har til formål at 
dække de faglærtes og ufaglærtes 
behov, så de kan leve op til kravene 
på arbejdsmarkedet. Alle branche-
områder såsom kantine og byg har 
deres egne kurser, som løbende op-
dateres af efteruddannelsesudval-
gene, så de stemmer overens med 
arbejdsmarkedets behov. 

HVAD BETYDER DEN 
UDDANNELSESMÆSSIGE DEL AF TAMU 4.0?
af Kristian Sørensen
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”AMU’s kurser kan sammenlignes 
med legoklodser, som man kan sætte 
sammen på kryds og tværs. Vores 
opgave er, at tage udgangspunkt i de 
eksisterende kompetencepakker inden 
for hvert brancheområde. De angiver 
nemlig, hvilke kurser den enkelte som 
minimum bør opnå for at kunne passe 
et job inden for branchen, ” forklarer 
Jane Kristensen. 

En omfattende proces
Jane Kristensen pointerer, at dette 
ikke bare kan klares på en efter-
middag. Det er en gennemgribende 
proces, hvor samarbejdspartnere 
og alle medarbejdere i TAMU skal 
inddrages aktivt. 

”TAMU’s bestyrelsen og chefgruppen 
satte i november 2017 retningen for 
arbejdsprocessen i 2018. Derfor vil fag-
lærercirklerne lige fra starten af 2018 
blive inddraget, så vi kan sammenholde 
den enkelte TAMU uddannelse med 
AMU’s kurser og herigennem beskrive, 
hvilke kompetencer eleverne skal opnå 
gennem praksis. ” 

Sociale og faglige kompetencer
Arbejdsprocessen vil afstedkom-
me mærkbare resultater for alle i 
TAMU. Faglærerne vil for eksempel 
opnå tydeligere rammer for deres 
undervisning samt opstilling af 
læringsmål. Desuden vil arbejds-
giverne kunne genkende elevernes 
faglige kompetencer, da de stem-
mer overens med AMU. Men Jane 
Kristensen fremhæver samtidigt, 

at det ikke er en nedprioritering af 
elevernes sociale kompetencer.

”Sociale og faglige kompetencer spiller 
hele tiden sammen. Vi må ikke glemme, 
at langt det meste af det sociale tages 
gennem det faglige. Det er jo ligegyl-
digt, om man ikke kan møde ind eller 
samarbejde, hvis man ikke har noget at 
samarbejde om. Der er altså intet nyt 
under solen. Det er derimod en tydelig-
gørelse og opkvalificering af det faglige, 
som tidligere har været for løst formu-
leret. Det skal vi sætte en stopper for, så 
eleven aktivt kan bruge sit uddannel-
sesbevis efter TAMU. ” 

Arbejdsmarkedets behov
Arbejdsmarkedet buldrer derud-
af og derfor er TAMU ifølge Jane 
Kristensen forpligtet på, at de kom-
petencer eleverne opnår er tids-
svarende og stemmer overens med 
arbejdsmarkedets behov.

”Vi skal sikre, at eleverne opnår varig 
tilknytning til arbejdsmarkedet og det 
kan vi kun, hvis vi giver uddannelse, 
der uddanner til det arbejdsmarkedet 
efterspørger. Det er jo det, som vi lover 
eleverne fra dag ét. ”  



TAMU 4.0

Status på Jobgarantien
Frafald af elever i 2 branche 4%
Branche 2 elever i arbejde 79%

Branche 2 elever i uddannelse 7%


