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Sjælen på
tastaturet
Terapi via internettet rykker. Et engelsk terapiprogram er lige nu under
oversættelse og ikke mindst kulturel tilpasning til danske forhold.
SIDE 4

Mødet med krænkeren

Et fagligt løft

Man deler da børn

Efter incest: For børnene er det
vigtigste, at deres krænker giver
dem en undskyldning.

Psykologer skal nu træne og rehabilitere hjerneskaderamte efter
skærpede faglige retningslinjer.

Skilsmissebørn havner nu ofte i
deleordninger. Er det den bedste
løsning for barnet?
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10.000 studiepladser

R

egeringen sætter handling bag ordene og forøger bevillingen bag
øget studenteroptag på de videregående uddannelser. I det ny
finanslovsforslag må man glæde sig over, at det afsættes en mia.
kr. over de næste to år, og målsætningen er, at der skal ske en øgning med
10.000 studiepladser på universiteterne frem mod 2020.
Der er gode grunde til at hilse dette budskab velkomment. Skal Danmark gøre sig gældende som videnssamfund – og hvad er alternativet? – så er ambitionen nødvendig. Men vi må have skabt en anden forståelse af incitamentstrukturen og en mere sammenhængende forståelse
for, hvordan den studerendes ønsker og ambitioner er
skruet sammen. Tanken om, at reducere på SU, hvis
ikke alle fag inden for et givet semester bestås, kan
bedst sammenlignes med filosofien om, at man kan
straffe folk ind på arbejdsmarkedet.
Med til glæden over de afsatte finanslovskroner
hører imidlertid, at der er tale om en efterbevilling.
Kærkommen, men forventet. Pengene rækker kun
til at dække det meroptag på samlet 10 procent, der
er sket i indeværende år.
Længe har vi modtaget horrible beretninger fra
vores studerende om utilstrækkelige undervisningslokaler og pladsforhold, der nemt trækker et indre billede af en minkfarm frem. Smalhans udstrækkes også til
den utålelige mangel på afsat tid og ressourcer til tilbagemeldinger på opgaverne til de studerende. Det er
tilbage til blækregningen og de nonverbale røde stregers
tid. Læring på et universitært niveau kommer der ikke ud
af et sådant samspil.
Det forventer vi, der bliver gjort noget ved. Sammen
med løftet om 10.000 flere studiepladser må vi i al stilfærdighed bede om en ”2020-plan” for fremadrettet finansiering
af de videregående uddannelser. Huller kan man lappe i
Storstrømsbroen – og det holder som bekendt heller ikke.
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