
Ophold på Leeds City 
College, november 2015 
”Træning i optøjer” hos politiet, et 
plejehjem, hvor maden blev serveret af 
tjenere med butterfly, et Community 
centre, der viste bagsiden af England og 
masser af spændende undervisning. Det 
var blot nogle af de ting, vi oplevede på 
en uges Erasmus-ophold i Leeds i 
november.  

Vi var tre ansatte på Sosu-Fyn, der var 
afsted: Inge og Lisbeth, der er 
undervisere og læse- og 
specialvejledere i Odense Syd, og Rikke, 
der er administrativ medarbejder i 
Efter- og Videreuddannelsen i City. Vi 
havde fire dage på Leeds City College 
og en dag med et kulturelt program, 
som vi selv planlagde til Manchester. 

Leeds City College er et stort college 
fordelt over flere forskellige campusser 
i Leeds. Den del af college, hvor vi var 
det meste af tiden, var et hus i otte 

etager i centrum af Leeds. Et stort 
gammelt hus centreret om en række 
overfyldte elevatorer og med et mylder 
af mennesker. Klasselokalerne var små, 
men hyggelige. De havde et fint 
bibliotek og mange computere til 
rådighed for eleverne. En særlig ting 
var et ”Oase-rum” specielt til elever 
med fx autisme eller social angst: Et 
roligt rum, hvor man kunne gå ind og 
lade op og et ekstra lille aflukke med en 
sækkestol, hvor man kunne gå ind og 
lægge sig ned og få ro i kroppen. 

Vi var med i en del undervisning i løbet 
af ugen. Eleverne var primært helt unge 
elever, 16-20 år, men der var også 
klasser med ældre elever. Der var 
opstillet læringsmål for hvert eneste 
undervisningsmodul, og målene blev 
skrevet på den elektroniske tavle og 
gennemgået for eleverne, så de vidste, 
hvad de skulle lære. Stemningen var 
generelt god, eleverne var venlige og 
høflige over for hinanden og læreren.  

Der var klare regler, fx i forhold til at 
vente uden for døren, hvis man kom for 
sent, og først komme ind, når læreren 
gav tegn til, at det var i orden. Lærerne 
havde tydeligvis en opdragende rolle, 
især i forhold til de unge elever. Mange 
elever havde udfordringer i forhold til 
basale kundskaber i læsning, skrivning 
og regning, så der indgik opgaver, der 
trænede disse færdigheder, i al 
undervisning. Det kunne fx være en 
opgave som: ”Hvis Mrs. Schmidt flytter 
ind på plejecenter den 1. december og 
har 15 rene kjoler, hvornår skal 
hjælperen så planlægge at vaske, for at 
Mrs. Schmidt altid har en ren kjole at 
tage på?”  

Lærernes arbejdsforhold gjorde indtryk 
på os. Der var 24 lærere, der delte ét 
stort kontor, hvor de forberedte sig, 
samarbejdede og holdt pauser. Hver 
lærer havde en del af et skrivebord, 
telefon, et skuffemøbel og en stationær 
computer. Herudover var der hylder og 



reoler langs væggene, og mange havde 
også taget gulvet i brug. Overalt var der 
bøger, kopier, mapper og andre 
materialer. Lærerværelset rummede 
desuden en kopimaskine og et 
tekøkken. Men udsigten var flot.  

Administrationskontorerne var ligeledes 
præget af trange forhold, mørke rum og 
her kendte man ikke til ergonomiske 
forhold. Administrationspersonalet sad 
ved skriveborde, som var at se på 
danske kontorer for ca. 15 år siden 

Udover at deltage i undervisning var vi 
på besøg forskellige steder, som Leeds 
City College samarbejder med i forhold 
til elevernes praktik. Praktik er en 
integreret del af deres undervisning, 
men det er ofte i form af fx en dags 
praktik om ugen, eller nogle få uger 
undervejs i deres uddannelsesforløb. 
Praktikken er mere individuelt planlagt 
end hos os, der tages fx hensyn til 

elevernes ønsker til senere karriere, når 
man aftaler med praktikstedet.  

Mandag besøgte vi Twinkles Nursery. Det 
var en kombineret vuggestue og 
børnehave, der lå centralt i Leeds - et 
hyggeligt og imødekommende sted, hvor 
lederen selv viste os rundt. Der var 
meget personale; normeringen var 
tydeligt bedre end i Danmark. Til 
gengæld var lokalerne små, og der var 
mange børn i hvert rum, især de store 
børn. Stedet lå midt i byen, så det var 
meget småt med udearealer. Og da vi 
spurgte, om de havde en park i 
nærheden, så de lidt forvirrede på 
hinanden: Nej, det var der vist ikke?  

Også for børnenes læring var der klare 
mål, og målene var tydelige i 
personalets arbejde med børnene. 
Dette medførte blandt andet meget 
dokumentation, både skriftlig og 

fotodokumentation. Forældrene havde 
adgang til dokumentation fra barnets 
dag, også i en grad, som kunne virke 
overvældende, fx præcis hvad barnet 
havde spist i løbet af dagen, hvor 
mange gange det var blevet skiftet, og 
hvad der havde været i bleen.  

Onsdag var vi på besøg med Public 
Service- elever på Yorkshire politis 
træningsbane. Public Service-elever er 
elever som ønsker at læse videre til at 
blive redder, politi- eller brandmand.  
Public Service eleverne skulle agere 
demonstranter over for politiet i to 
trænings-scenarier. Dette foregik i en 
stor hal, hvor en falsk by var bygget til 
formålet.  
Det hele var meget virkelighedstro: 
Politiet var kampklædte i fuldt udstyr 
(dragt med beskyttelse, hjelm og stort 
skjold). Lyd med larm fra 
demonstranter, udrykning og hundegøen 
tonede ud af højtalere. Public Service-
eleverne kastede tennisbolde og 
træklodser efter politiet, som hele 
tiden pressede demonstranterne bagud 
gennem de falske gader.  
Vi oplevede nogle meget fokuserede 
Public Service-elever, som levede sig ind 
i rollen som demonstranter, og som blev 
en oplevelse rigere i forhold til politiets 
arbejdsforhold og samarbejdsevner. 

Torsdag var vi først på besøg på Ebor 
Gardens Community centre, der var 
noget af en øjenåbner for os. Vi er vant 
til at anse England for at være et rigt 



samfund, men Nordengland er et fattigt 
område med stor arbejdsløshed og 
mange mennesker, der kæmper med at 
få råd til basale ting som mad, tøj og 
skoleuniformer til deres børn. Hvis man 
ikke har den rigtige uniform, inklusiv de 
korrekte sko, bliver man nemlig sendt 
hjem fra skole. På Ebor Gardens viste 
lederen Annette os rundt; hun er en 
ildsjæl, der hver dag sammen med en 
gruppe frivillige kæmper for at hjælpe. 
Her kan folk få støtte til at søge om fx 
food vouchers til at få mad til sig selv 
og deres børn, til at anmelde vold til 
politiet eller få passet deres børn, mens 
de følger centrets kurser i engelsk, 
tegnsprog eller ”Stay Fit”. Eller de kan 
bare få et stykke toastbrød og en kop 
te, mens nogen lytter til dem og 
forsøger at hjælpe. Hvis der ellers er 
råd til brød på centret den dag… 
Centret var nedslidt og fattigt, konstant 
afhængigt af fonde og sponsorer og 
konstant i fare for ikke at kunne 
fortsætte. Vi var meget stille, da vi gik 
derfra. 

Om eftermiddagen den samme dag var 
vi på besøg på plejehjemmet 
Donisthorpe Care Home, et jødisk 
plejehjem i en velhavende del af Leeds. 
Vi blev budt velkommen og ventede i 
deres receptionsområde: Et stort 
område med lænestole, tæpper og en 
lille cafe, hvor det var tydeligt at 
beboerne nød at sidde og følge med i 
alting. Her manglede ikke noget; stedet 

havde egen synagoge samt en festsal, 
hvor man kunne holde familiehøjtider, 
så fx oldemor kunne være med uden at 
skulle forlade de trygge rammer. Hvis 
der var behov for det, havde man én-til-
én-pleje, og der var i det hele taget 
rigeligt personale. Dagens menu blev 
hængt op på væggen hver dag, og 
maden blev serveret af unge mænd i 
pænt tøj og butterfly. Men det mest 
fantastiske var en strand, primært til 
demente, gennemført fra stråhatte og 
palmer til liggestole, hvor man kunne 
sidde i det kunstige lys og nyde livet. 
Lyset kunne indstilles til at imitere en 
bestemt destination, her er vi fx i 
Miami.  

  

Nogle af vores mål med opholdet var at 
få større kendskab til social- og 
sundhedssystemet og børne-/
ungeområdet i England, at blive 
opdateret i sproget og at skabe 
kontakter, som vi kunne bruge bagefter. 

Vi ville desuden indsamle materiale fx 
brochurer, artikler, billeder osv. til brug 
i eller inspiration til vores undervisning. 
Vi nåede i høj grad vores mål.   


