
Vejlederen
magasin til vejledere

vejlederen #8 - janUar 2014

Vejledning bag 
murene
De indsattes fremtid i fokus

Flove unge
Unge står selv med ansvar for 
succes og fiasko. Går det galt 
skammer de unge sig, siger 
psykolog Ida Koch

Neoliberal styring
Kritik af Produktivitets- 
kommissionen.



2

VEJLEDEREN #8 
Januar 2014

UDGIVER
Danmarks Vejlederforening
www.vejlederen.org

FORMAND
Helene Valgreen
formand@danmarksvejlederforening.dk
40 44 41 08

REDAKTION
Torben Elsig-Pedersen (ansv.)
Magasinhuset. www.magasinhuset.dk
redaktion@danmarksvejlederforening.dk
40 94 57 40

the Boston Consulting group (BCg) har analyseret vejlednings-
indsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. 
deres rapport, som er dateret tilbage i juli 2013, udkom 7. januar 
i år, og det kan undre, hvorfor den først udkommer nu. måske for 
at sikre regeringen et ekstra sparekort i ærmet til de sidste hårde 
forhandlinger om eud-reformen?
BCg kommer med 13 såkaldte forbedringsforslag eller initiati-
ver, der alle fokuserer på at reducere udgifterne ved vejledning. 
Fra et vejledningsfagligt perspektiv er det forstemmende læsning. 
analysen er et grelt eksempel på, hvad der sker, når et konsulent-
firma ikke har føling med den virkelighed, det skal rådgive om.
et eksempel på et absurd resultat er forslaget om at skære UU-
centrenes antal ned til 26, alternativt 7 samtidigt med, at UU 
kræves primært at tilbyde gruppevejledning til unge med særlige 
behov for vejledning. argumentet ved det første er, at 26 centre 
er færre end 53 – altså er det billigere. argumentet for det andet 
er, at det er billigere at vejlede flere på en gang fremfor at vejlede 
de unge individuelt. Her knækker filmen. 
der kan være mange gode grunde til at supplere individuel vej-
ledning med gruppevejledning, men enhver vejleder ved, at det 
ikke er tidsbesparende. alene koordinering, planlægning og admi-
nistration vil tage lang tid. de unge gruppemedlemmer vil typisk 
ikke komme fra samme klasse, måske kommer de ikke engang fra 
samme skole, hvis de overhovedet stadig går i skole, og hvis de 
ikke går i skole længere, er de sandsynligvis spredt for alle vinde. 
Under alle omstændigheder har de vidt forskellige grunde til at 
være endt i kategorien ’særlige behov for vejledning’. jo ældre 
de unge er, desto mere regner BCg med at kunne spare ved 
gruppevejledning. 

Økonomisk analyse 
frakoblet virkeligheden 

Formandens hjørne

teKst// 

 HELENE VALGREEN, Formand, danmarKs vejlederForening

vejledningsfagligt set er et forløb med gruppevejledning ligegyl-
digt, hvis ikke der er tale om netop et forløb. det virker som 
om, BCg bilder sig ind, at gruppevejledning er noget, der foregår 
én gang. men tillid skal opbygges, før der kan komme et fornuf-
tigt resultat ud af gruppevejledningen. vejlederen skal dermed 
koordinere, at gruppen kan mødes for eksempel fire gange og 
løbende følge op på de gruppemedlemmer, der af forskellige 
grunde alligevel ikke dukker op. Unge mennesker er jo ikke ro-
botter. dertil kommer, at hvis det ender med 26 eller blot 7 
UU-centre, vil der være stor geografisk spredning, og afstanden 
til det nærmeste UU-center kan opleves uoverkommelig lang 
for den enkelte unge. de skal bruge meget tid på det – og hvem 
skal i øvrigt betale deres transport? Forestiller BCg sig, at de 
unge selv skal betale? i så fald er der tale om en udgift, der gøres 
usynlig ved, at den bliver flyttet til en målgruppe, som i forvejen 
har det svært. 
I det anførte eksempel flyttes omkostningerne her og nu over 
på de unge selv og på sigt til andre instanser som for eksempel 
kontanthjælpssystemet. men værst af alt er, at BCg har undladt 
at analysere et ellers yderst væsentligt økonomisk parameter, 
nemlig følgeomkostningerne. der mangler simpelthen en bereg-
ning på de følgeomkostninger, der vil være, hvis de unge på grund 
af manglende vejledning ikke kommer i uddannelse. det er vel 
næppe, fordi 95 % målsætningen pludselig er opgivet. 
BCg skriver, at gennemførelsen af initiativerne forventes påbe-
gyndt senest august 2014. det kommer ikke til at ske uden kamp.
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”Hvis man læner sig op ad 
fortiden, kommer man jo 
ikke videre. Hvis man stil-
ler sig tilfreds, står man 
stille.”

Bent Fabricius-Bjerre,
90-årig komponist.
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siden sidst

redigeret aF // 

 TORBEN ELSIG-pEDERSEN

 

Foto //  
 COLOURBOx 

Stærk kritik af Boston-rapport
en ny analyse, som kortlægger vejledningsindsatsen i overgangen 
fra grundskole til ungdomsuddannelse møder stærk kritik i et 
fælles høringssvar fra UU danmark og danmarks vejlederfor-
ening. Foreningerne anfægter helt overordnet analysens grund-
design og vederhæftighed.

Kritikken er rettet mod den analyse, som Boston Consulting 
group har leveret og som foreslår kraftige nedskæringer på vej-
ledningsindsatsen.

”analysegrundlaget forekommer noget spinkelt. Blandet an-
det blev den del af analysen, som omfatter surveys til vejlederne 
foretaget i samme periode som en betydelig del af vejlederne 
var lockoutet, og derfor ikke havde mulighed for at svare. dertil 
kommer, at vejledningens målgruppe – de unge og deres foræl-
dre – slet ikke indgår i undersøgelsen,” skriver UU danmark og 
danmarks vejlederforening.

desuden peger foreningerne på en række uhensigtsmæssig-
heder ved de foreslåede omlægninger af vejledningen. 

se høringssvaret på www.vejlederen.org

Forbund: Fjern 
adgangsbegrænsning 
Uklogt med kvoter, når der er udsigt til 
elektrikermangel, mener dansk el-For-
bund. samtidig er der fare for fagligt ringe-
re grundforløb, hvis der i forbindelse med 
en erhvervsuddannelsesreform indføres 
adgangsbegrænsning i form af karakterer. 

»det er uklogt, hvis politikerne beslut-
ter, at der ikke må uddannes nok elek-
trikere. trods krisen har vi længe haft en 
lav arbejdsløshed, og vi risikerer snart 
mangel på elektrikere: dels har der længe 
været mindre tilgang, end der har været 
afgang fra faget, dels vil efterspørgslen 
stige blandt andet på grund af store an-
lægsprojekter, energipolitisk prioritering 
og udviklingen på offshore-området,« si-
ger lederen af uddannelsesområdet i deF 
Benny Yssing.

i dag er der adgangsbegrænsning til 10 
af de 108 erhvervsuddannelser, og elektri-
keruddannelsen er en af disse. den sætter 
ind, når eleverne efter grundforløbet skal 
fortsætte på hovedforløbet. nu lægges 
der op til, at der kommer et ’intro-forløb’ 
eller et grundforløb 1, som efterfølges 
af et grundforløb 2. her frygter Benny 
Yssing, at adgangsbegrænsningen – kvo-
tesystemet – fortsættes og bruges som 
bremseklods for kommende elektrikere 
mellem de to grundforløb.

»det er ikke vigtigt, hvilket antal man 
sætter som kvote eller grænse. der skal 
slet ikke være nogen kvote. det er afgø-
rende, at vi kan få så mange til uddannel-
sen som muligt.«

En af de                                              Se mere på: shskole.dk 

KOSTSKOLE?

lev, lær og vær
sammen 24 / 7

Få en fantastisk 10. klasse

Kost, kreativitet, idræt og it. 

fede oplevelser + gode venner.

Vi tilbyder også linier som Mad 

til mange, Sundhed, omsorg & 

pædagogik samt Botræning.
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siden sidst

Få VEJLEDEREN leveret direkte i 
din postkasse seks gange om året. 
Kontakt: 
stig@danmarksvejlederforening.dk

Dansk Erhverv vil hæve faglighed i gymnasiet 
ifølge en rapport fra Produktivitetskommissionen har det reducerede timeantal og et 
voldsomt meroptag af elever siden gymnasiereformen betydet, at stadig flere elever må 
tage supplerende fag efter gymnasiet.

det får dansk erhverv til at konkludere, at optaget i gymnasieskolen er for højt. 
»resultatet er, at mange unge, der kunne være blevet de bedste inden for erhvervs-

uddannelsessystemet, bliver de dårligste i det akademiske system. tabet er på denne 
måde dobbelt. derfor skal vi have gjort op med, at de gymnasiale uddannelser er vejen 
for alle,« siger uddannelses- og forskningspolitisk chef i dansk erhverv, mette Fjord 
sørensen.

samtidig vil dansk erhverv have mere fokus på de faglige krav i gymnasiet. 
56 procent af dem, der tager supplerende kurser efter gymnasiet, tager matematik. 

For at rette op på det, foreslår dansk erhverv, at matematik på C-niveau helt afskaffes.
»alle studenter skal som minimum have matematik på det, der svarer til B-niveau 

eller højere. der er ingen grund til, at eleverne skal bruge tid på at have matematik på 
så lavt et niveau, at det alligevel nærmest ikke er adgangsgivende til noget,« siger mette 
Fjord sørensen.

Hænger fast i kontanthjælp
hvis unge først har modtaget kontant-
hjælp i mere end et år, er risikoen for, at 
de bliver hængende i systemet stor. det 
viser en ny opgørelse fra styrelsen for ar-
bejdsmarked og rekruttering.

to ud af tre unge under 30 år, der har 
været på kontanthjælp i mere end et år, 
bliver hængende i systemet. 

18.000 personer under 30 år havde i 
juni 2012 modtaget kontanthjælp i mel-
lem ét og tre år. af dem modtog 12.100 
– eller to ud af tre – fortsat kontanthjælp 
ét år senere, viser opgørelsen.

Rollemodeller bliver del af Center for Socialt Ansvar 
i 10 år har rollemodeller motiveret unge med etnisk minoritetsbaggrund til at få og 
gennemføre en ungdomsuddannelse. rollemodellerne, som har været en del af ”Brug 
for alle unges” rollemodelindsats, har blandt andet besøgt skoler, fritidsklubber, sports-
foreninger og lektiecaféer for at inspirere andre unge gennem deres egne historier.

For at give plads til nye projekter i ”Brug for alle unge” bliver ansvaret for rollemo-
delindsatsen nu overdraget til Center for socialt ansvar, der er et netværk af sociale 
ngo-aktiviteter, og som har stor erfaring i at arbejde med netværksbaserede indsatser 
– blandt andet med Bydelsmødrene og erhvervsguiderne.

i Center for socialt ansvar hilser direktør erik thorsted overtagelsen af rollemodel-
korpsene velkommen.

»vi ser rollemodelkorpsene, som en naturlig udbygning af de tilbud, vi har til kom-
munerne, hvor vi star tede med natteravnene og siden Bydelsmødrene. senest har vi 
søsat erhvervsguiderne, som er en landsdækkende mentorordning til folkeskolerne og 
med planlagt star t af Bydelsfædre i 2014, ser vi store udviklings- og synergimuligheder 
i rollemodelkorpsene,« siger erik thorsted.

”Brug for alle unge” har siden 2003 taget ud på skoler, til forsamlingshuse osv. i hele 
landet for at fortælle deres egne historier om det at navigere som etnisk minoritets ung 
i uddannelsessystemet. der er tilknyttet 220 rollemodeller til projektet.
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teKst // 
 TORBEN ELSIG-pEDERSEN 

Foto //  
 pER FOLKVER/pOLFOTO

Individualiseringen betyder, at de unge selv 
har ansvaret for at få succes i livet. Men det 
betyder også, at de unge påtager sig ansvar 
for frafald, mistrivsel og ensomhed. Ungdoms-
psykolog Ida Koch mener, at mange unge går 
med problemerne for sig selv og lider i stilhed.

De unge skammer sig

Ungdomspsykologen ida Koch er 
blandt andet kendt fra radioprogram-
met tværs og hun har arbejdet i en 
række ungdomsrådgivninger og i skole-
tilbuddet den gule Flyver på nørre-
bro. i dag er hun freelance underviser 
og supervisor.
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_01
Hvis du skal beskrive ungdomsgenerationen, hvordan lyder det så?
»de unge er ambitiøse, de vil blive til noget, de gør sig umage og 
de er meget optagede af deres egne individuelle præstationer. 
de sørger for sig selv, fordi de er nødt til det. men så er der et 
mindretal, som er stået af. nogle kæmper for livet, men formår 
ikke at hænge på ræset.«

_02
Unge har i højere grad ansvaret for at styre deres liv. Er det ikke 
godt?
»individualiseringen rummer en dobbelthed. På den ene side er 
det for de fleste fedt at vide, at de har ansvar for at tage vare på 
sig selv og tilrettelægge deres fremtid. Det gælder de fleste, som 
har ressourcer og et godt bagland. men bagsiden af medaljen er, 
at det for nogle kan føles som et åg at have ansvar for noget så 
stort som at vælge uddannelse, at klare sig, at skabe sig selv, at 
træde i karakter som person. det kan føles som en kæmpe stor 
belastning, og det kan føles ensomt. når det så ikke går godt, pe-
ger fingeren indad. Hvis det er min fortjeneste alene, at jeg klarer 
mig godt og har succes, så er ansvaret for manglende succes også 
mit eget. Præstationsræset er blevet kraftigere, og risikoen for at 
falde ned i et grimt sort hul er blevet større. Blandt andet fordi 
alle partout skal igennem en ungdomsuddannelse og helst videre 
end det. Unge fra uddannelsesfremmede hjem kæmper og slås, 
men hvis de så ikke klarer det, er der risiko for, at nogle af dem 
falder helt af karrusellen.«

_03
Men er det ikke godt, at der er fokus på, at de unge skal have en 
uddannelse for at klare sig? 
»Jo, det er helt nødvendigt, at de unge kvalificerer sig. Men der 
er stadig et arbejdsmarked med job, der ikke kræver de lange 
uddannelser. derfor synes jeg, der er et mis-match mellem krav 
om de lange uddannelser og at vi samtidig har en lang række ar-
bejdsfunktioner, hvor vi køber udenlandsk arbejdskraft, fordi der 
ikke er værdighed i håndens arbejde længere. vi sender et signal 
til de unge om, at det kun er fint at tage stadig mere uddannelse. 
Normen er uddannelse. Det betyder så, at alt andet ikke er fint. 
det er altså et problem for de unge, som ikke egner sig til at 
tage uddannelse.« 

_04
Er det ikke en anerkendelse af de unge, at de nu har så mange 
muligheder for at skabe deres eget liv?
»når alt handler om at fokusere på egne præstationer, så får vi 
nemt et samfund af enkeltpersoner, hvor der ikke tænkes i fælles-
skab og solidaritet. man glemmer betydningen af at være der for 
hinanden og for at tage de svage med ind, så de også kan blive 
stærkere. jeg synes, vi får en mere og mere egoistisk kultur, hvor 
man kan tale om et ”hver-for sig-fund” frem for om et samfund.«

_05
Hvor ser du konkret det?
»et enkelt eksempel er på uddannelserne, hvor der er modstand 
mod at arbejde i grupper og få gruppekarakterer. Folk vil gerne 
stå på skuldrene af andre, men de vil ikke trækkes ned af de 
andre. det er ét blandt mange tegn på, at individualiseringen har 
omkostninger, der knuser fællesskabet. «

_06
Hvordan reagerer de unge, du møder, på de mange valgmuligheder?
»jeg ser mange velfungerende unge, men da jeg arbejdede i ung-
domsrådgivningen og specialskolen ”den gule Flyver” mødte jeg 
også opgivende unge, der var sat af. men også mange gymnasie-
elever, hf ’er og studerende gør meget ud af at vise verden, at de 
kan klare sig. de har ofte en maskeret facade, men inden under 
gemmer der sig meget tvivl og utryghed. når alt handler om at 
være god og klare sig godt, er det klar t, at tvivlen handler om, 
hvordan jeg kan klare mig og om jeg er god nok. det lurer i rigtig 
mange unge.«

_07
Får de unge så den hjælp, de bør have?
»mange unge går med problemerne selv. en undersøgelse viser, 
at 23 procent af de unge er sårbare og har det så dårligt i hver-
dagen, at de egentlig burde have professionel hjælp. men over 
halvdelen har ikke talt med nogen om problemerne. Årsagerne 
er, at de ikke har tillid til voksne, ikke har tillid til at hjælp hjælper 
og desuden synes de, det er flovt. De føler sig uduelige. For vej-
lederne er det vigtigt at vide, at det faktisk er svært for de unge 
at tale om de her ting.« 

_08
Hvad er det gode råd til vejlederen, som har i opdrag at få de 
unge videre i uddannelse?
»de unge oplever at for megen samtale handler om de trusler, 
der hænger over hovedet på dem. altså for meget fravær, at de 
skal aflevere opgaver og møde til tiden. Det ved den unge godt. 
Fokus bør i stedet være på, hvad det er der stopper den unge og 
gør det svært at være i skolen. den voksne skal gøre det tydeligt, 
at han er her for at støtte og rådgive.« 

_09
Vi ser, at flere unge får diagnoser. Hvad er baggrunden?
»Spørgsmålet er, om vi er blevet mere syge og kvalificerer os til 
en diagnose, fordi vi lever under mere stressede eller på andre 
måder belastende forhold? eller er det sådan, at mere og mere 
almindelig adfærd bliver mødt med intolerance og bliver kaldt 
sygt? Når flere for eksempel får diagnosen ADHD, kan det jo 
godt være, fordi vi stiller flere krav om selvkontrol, disciplin, ro 
m.m. i institutioner og skoler. desuden skal der mindre til at kva-
lificere sig til en diagnose. Før skulle man for eksempel overspise 
og kaste op to gange om ugen for at få diagnosen bulimi, i dag er 
kriteriet en gang. hvis vores sociale strukturer og institutionerne 
bliver mindre tolerante, falder flere uden for normalen.«

_10
Men de mindre tolerante rammer skal samtidig inkludere flere?
»man siger, at vi skal holde os på måtten, indordne os efter ram-
merne. men hvis måtten bliver mindre, er det nemmere at træde 
uden for. derfor er det også svært, at forstå, at man ikke ændrer 
på rammerne, når flere skal inkluderes i skolerne. Inklusion er 
en smuk tanke. men det kræver, at vi bliver mere rummelige og 
tolerante. det kræver også lavere klassekvotienter, to lærere i 
klasserne og ikke mindst efteruddannelse. alt dette burde have 
været på plads, før man påbegyndte inklusionen.«
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På Bøgevangskolen hjælper vi unge med særlige 
behov til en god start på voksenlivet. Redskaberne 

er praktisk og kreativ undervisning i en god tone 
og trygge omgivelser. Det tror vi på giver de bedste 

forudsætninger for at komme videre.

Vi tilbyder:
• 42 ugers kursus i bo-, job- og fritidstræning.

• Helt eller delvis gennemførelse af den 3-årige  
ungdomsuddannelse STU.

Kom videre på www.boegevangskolen.dk eller ring til os på tlf.: 75 82 11 76
Bøgevangskolen, Bøgevang 18, 7100 Vejle

– e n  s u n d  o g  k r e a t i v  k o s t s k o l e

Et særligt tilbud til særlige elever

Gødvad Efterskole   |   Stavangervej 2   |   8600 Silkeborg

Tlf. 86 82 08 11   |   info@goed.dk   |   www.goed.dk

Gødvad Efterskole er for elever 
med særlige behov eller generelle 

indlæringsvanskeligheder.

Se vores resultater på www.goed.dk.

HØJ OVER-
GANGS-

FREKVENS

www.teaterbygningen.dk

Teaterbygningen
FANEFJORD

Vi optager såvel elever med generelle vanskeligheder, f.eks. koncentrations- og
hukommelsesbesvær, retningsforstyrrelser o.l. som elever med specifikke vanskeligheder
som autisme, Asberger-, OCD-, ADHD, Tourettesyndrom m.v. og tilbyder:

Skole for livet...

Fiberneti alle
elev-

boliger

Internetmed højhastighed
Stor
TV

pakke

Nyteknologi iundervisningeniPad 4 (32 GB)til alle elever
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MinFremtid sætter fokus på 
erhvervsuddannelserne

Schultz Uddannelse og Vejledning er Nordens største private aktør inden for hjælp til uddannelses- og erhvervsvejledning og står 
bl.a. bag IT-værktøjer, VejlederForum (vejlederforum.dk), bøger samt informationsmaterialer målrettet lærere, vejledere og sagsbehandlere.

Schultz | Tlf.: 72 28 28 27 | www.schultz.dk

MinFremtid er et unikt, pædagogisk og visuelt afklaringsværktøj, 
der matcher den unges interesser og kompetencer med jobs og 
uddannelse. MinFremtid hjælper både stærke og svage unge 
med at foretage deres uddannelsesvalg, fordi MinFremtid:

 y udfordrer det automatiske valg af gymnasiet
 y sætter stærkt fokus på erhvervsuddannelserne
 y  leverer EUD-uddannelsesbeskrivelser med aktuelle ret-

ningslinjer for personlige krav til den unge.

MinFremtid kan bruges alene, i fællesskaber og grupper, i skolen 
og derhjemme. Kontakt os for mere information.
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teKst // 
 SVEND KROGSGAARD JENSEN

Fra vejen ligner det mest af alt en fabrik. 
rygende skorstene, ventilationskanaler, 
parkerede biler og en masse forskellige 
bygninger. men ved parkeringspladsen 
fortæller et lille skilt på en let skrånende 
pæl, at her har vi statsfængslet møgelkær. 
ved nærmere eftersyn opdager man også 
en bom, som ser ud til at have stået i sin 
lodrette position meget længe. Central-
vagten ligger lige ved bommen og her sid-
der tre mænd i uniform. den ene tager 
telefonen og ringer op.

»du har besøg,« siger han og kort 
efter kommer fængslets vejleder, lonny 
Brinn. 

På vej til hendes kontor udspiller der sig 
en kort og let hørbar samtale mellem hen-
de og en indsat, der er på vej ind i en byg-
ning på den anden side af en større plads.

»jeg skal vente lidt mere,« råber den 
indsatte.

»jo, men der er ikke problemer vel.«  
»nej, men jeg skal vente.«
»ja, men husk nu at vælge dine kam-

pe.« 
lonny Brinn fortæller, at den indsatte 

går og venter på at komme i uddannelse 
i København.

»det her viser en af de store udfor-
dringer ved vejledningen i et fængsel. alt 
går langsommere end uden for,« siger hun 
og forklarer, at man måske skal vente på 
svar på en urinprøve, at socialrådgiveren 
måske skal ind over en beslutning, eller at 
det måske lige skal tjekkes, om den ind-
satte har overholdt sine aftaler.

»alt sammen noget der er nødvendigt, 

men det kan godt frustrere de indsatte en 
gang imellem,« siger hun.

Aldrig love noget konkret
»og jeg skal være meget opmærksom på 
ikke at skubbe til de indsattes frustration,« 
siger lonny Brinn og tilføjer, at hun derfor 
aldrig lover nogen, at de kan få et eller an-
det ønske opfyldt, men konsekvent lover 
at vende tilbage og give et svar. et svar der 
altid vil indeholde ord som ”måske” eller 
”hvis ikke”.

»i mit arbejde er det vigtigt at have et 
tillidsforhold til de indsatte, og rigtig man-
ge af dem fortæller historier om svigt på 
svigt,« siger hun og forklarer, at hun kon-
takter den indsatte meget hurtigt efter, at 
afsoningen er påbegyndt. 

»der er selvfølgelig nogen, som er 
nedtrykte over deres situation og ikke 
magter at tale ret meget med mig, men 
mange gange er jeg måske den første 
uden uniform, som de møder, og det gør 
tit kontakten lidt lettere,« siger lonny 
Brinn, som gør en dyd ud af, at det første 
møde ikke foregår på kontoret.

Du skal møde mennesket, ikke 
den indsatte
»jeg foreslår altid at gå en tur. en walk-
and-talk,« siger lonny Brinn og fortæller, 
at hun i det hele taget gør meget for at 
møde de indsatte i øjenhøjde. 

»For mig handler det om at møde 
mennesket og ikke den indsatte,« siger 
hun og fortæller, at hun altid har været 
optaget af mødet med andre mennesker. 

at hun altid gerne har villet hjælpe andre. 
og at respekten for folk i den sammen-
hæng er afgørende.

»det her skal man gøre med hjertet, 
og det handler om at hjælpe folk til selv at 
kunne se lyset, se at der findes muligheder 
og til selv at tage stilling til, hvad de vil 
med deres liv,« siger hun og forklarer, at 
målet er den gode afsoning og løsladelse.

Uddannelse i fokus
»det handler jo om at undgå, at de ind-
satte kommer igen,« siger Carl johan 
Bjørnsholm, der er fængselsinspektør i 
statsfængslet møgelkær. han peger på, at 
uddannelse i den sammenhæng er vigtig, 
da en stor del af de indsatte har lidt eller 
ingen uddannelse.

»med blandt andet satspuljemidler har 
vi derfor ansat en fuldtidsvejleder, og må-
ske skal vi have yderligere en deltidsan-
sat,« siger han.

lonny Brinn er den fuldtidsansatte vej-
leder. hun begyndte i fængslet i septem-
ber 2013. og hun vil meget gerne have en 
kollega. dels oplever hun, at der er nok af 
opgaver, men hun ville også gerne have 
en, hun kunne sparre med om det vejled-
ningsfaglige.

Den motiverende samtale
»der er virkelig bud efter mine vejled-
ningskompetencer her,« siger hun og for-
tæller, at hun har en baggrund som UU-
vejleder og har været med til at star te 
evejledningen op. at hun har taget en 
diplom i vejledning og har undervist i fol-

Mennesket er vigtigt, 
ikke den indsatte

Vejledning i fængsler kræver motivations-
arbejde, men det kræver også, at man mø-
der de indsatte som mennesker, respekterer 
dem og er tålmodig. Og fokus skal være på 
det der kommer, ikke på fortiden
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keskolen, på en social- og sundhedsskole 
og på vUC.

»min diplomopgave handlede om den 
motiverende samtale, og motivationsop-
gaven er til at få øje på,« siger hun og 
fortæller, at det i den grad handler om at 
indgyde de indsatte mod til at turde gå i 
gang, og at holde dem fast i det, de har 
besluttet.

»mange har adskillige nederlag. er be-
gyndt på noget og faldet fra. så mange 
gange er det lettest for dem at give op 
igen. en samtale er derfor ikke nok,« siger 

lonny Brinn og tilføjer, at det måske ikke 
altid er den første samtale, der er den gode 
samtale, så det handler om hele tiden at 
være parat, når en mulighed byder sig.

Være klar når det er nødvendigt
lonny Brinn rejser sig og åbner døren. 
Udenfor står en mandlig indsat og taler 
med et par piger, der vifter med deres 
malede negle. de er på amU-kursus i det 
tilstødende lokale. her lærer de blandt 
andet at lave smukke negle .

»nå, jeg troede ellers ikke, det her var 
for drenge,« siger lonny Brinn og spør-

det her skal man gøre med hjertet, 
og det handler om at hjælpe folk til 
selv at kunne se lyset, se at der findes 
muligheder og til selv at tage stilling 
til, hvad de vil med deres liv

Møgelkær Statsfængsel har flest ind-
satte i den åbne del af fængslet, hvor 
der ikke er så mange låste døre. men 
hvis lonny Brinn skal have en samtale 
med en indsat, der har overtrådt nogle 
af fængslets regler, er hun nødt til at 
lukke sig ind i strafafdelingen.
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andet: 
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ger, hvad hun kan hjælpe med. den ind-
satte fortæller, at han er blevet sendt op 
til hende, fordi han trænger til lidt mere 
udfordring og gerne vil gang med flere fag 
på vUC.

»jeg er lige midt i et møde, men hvad 
med at du kommer igen lige over mid-
dag,« siger hun, lukker igen døren og for-
tæller, at den indsatte var en, hun gennem 
en række samtaler havde vejledt til at tage 
et par fag på vUC.

»Nu vil han have flere, det er da fedt,« 
siger hun og tror, at succeser som denne 
også hænger sammen med, at hun fast-
holder sin autenticitet i mødet med de 
indsatte.

Man skal se fremad
»jeg er, som jeg er, både her og uden for 
fængslet. jeg tænker ikke over, at jeg skal 
være anderledes her,« siger lonny Brinn 
og forklarer, at det betyder, at hun taler 

med de indsatte om det, der lige falder 
hende for. de indsatte sidder inde for vidt 
forskellige forbrydelser, og hvad, de er 
dømt for, er ikke noget, hun bruger me-
gen tid på.

»hvis en indsat fortæller mig om sin 
forbrydelse, vil jeg typisk sige noget i ret-
ning af ”ok det var måske også dumt gjort, 
men lad os nu se fremad”. og det er li-
gegyldigt, om der er tale om mord eller 
en mindre alvorlig forbrydelse,« siger hun 
og fortæller, at hun har gode erfaringer 
med at tale om den indsattes totale situa-
tion. høre hvordan det er med børnene, 
også selv om de måske er fjernet, eller for 
eksempel høre lidt til hvor den indsatte 
stammer fra.

»I den sammenhæng er det også fint 
at fortælle lidt om sig selv. det handler 
selvfølgelig ikke om at blive bedste ven-
ner, men mere om at fremstå som en hel 
person, og så hele tiden være opmærk-

som på, at jeg er en professionel. hele 
tiden spørge hvordan jeg kan hjælpe, og 
hvordan vi kommer videre,« siger hun og 
peger i den sammenhæng på vejledning i 
fællesskaber, som et rigtig godt redskab i 
fængslet.

Vejledning i fællesskaber
»jeg opsøger gerne og ofte de indsatte i 
de fællesskaber, der findes i fængslet. Jeg 
går ud på værkstederne og taler med 
dem, for på den måde at skaffe mig et bil-
lede af, hvad der rører sig og forstå, hvor-
dan de tænker,« siger lonny Brinn. hun vil 
meget gerne væk fra kontoret og opsøger 
ofte de indsatte i fællesrum og banker af 
og til på til en celle for at få en eller flere 
indsatte i tale 

»Jeg bringer rigtig gerne flere indsatte 
sammen. der er en stor styrke i, at de 
sammen taler om, hvilke muligheder der 
findes, og hvad der skal til for at komme 

8 ANBEFALINGER

en rapport, ”vejledning og kompetenceafklaring i danske fængs-
ler”, udarbejdet af nationalt Center for Kompetenceudvikling 
giver otte anbefalinger i forhold til vejledning i fængsler. rap-
porten er lavet af rie thomsen, Charlotte mathiassen og Bjarne 
Wahlgren, udgivet i 2013 og anbefaler :
•  At der udarbejdes en klar målsætning for uddannelses- og er-

hvervsvejledning i fængsler og arresthuse.
•  At der udvikles systematisk praksis baseret på vejledningsfag-

lige teorier og metoder.
•  At man er opmærksom på, at vejledning er en proces, der 

består af forskellige aktiviteter og at der kan være behov for at 
skabe (bedre) adgang til nye vejledningsaktiviteter.

•  At vejledningen integreres i fængslets praksis og koordineres 
mellem faggrupper i fængslet med tydelig ansvarsfordeling.

•  At der udvikles procedurer for udslusning af indsatte, som 
medvirker til deres fastholdelse i uddannelse efter endt afso-
ning, og at det overvejes, hvordan fængslets vejledere i samar-
bejde med andre institutioner kan medvirke aktivt til fasthol-
delse af indsatte i uddannelse eller beskæftigelse.

•  At uddannelses- og erhvervsvejledning i fængsler og arrest-
huse varetages af personer med vejledningsfaglig viden, kom-
petencer og kvalifikationer svarende til diplomuddannelse i 
vejledning.

•  At der udvikles et kompetenceforløb for det undervisende 
personale med henblik på styrkelse af den pædagogiske vej-
ledningskompetence.

•  At udvikling af procedurer, rutiner, praksis for uddannelses- og er-
hvervsvejledning i fængsler og arresthuse understøttes af en cen-
tral konsulentfunktion med vejledningsfaglige kompetencer og at 
der etableres netværk for vejlederne på tværs af institutioner.

hele rapporten, som blandt andet indeholder en uddybning af 
de otte anbefalinger, kan ses på Kriminalforsorgens hjemmeside. 
www.kriminalforsorgen.dk under statistik og publikationer.
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videre,« siger hun og forklarer, at hun i 
den forbindelse gerne vil have etableret 
et vejledningscenter med en café.

Situationsbestemt vejledning
døren går op og en kollega stikker ho-
vedet ind for at fortælle, at en indsat, der 
ikke er dukket op til ”neglekurset”, ikke 
kommer, fordi hun er syg.

»det er sårbare mennesker, vi har med 
at gøre her. mange kæmper med misbrug 
og depression, så det er vigtigt, at vi er 
tålmodige, og at vi hele tiden kan rette 
os ind efter en ny situation,« siger lonny 
Brinn, og kalder det situationsbestemt vej-
ledning. Forklarer at hun hele tiden skal 
være lyttende, kunne gribe situationen og 
udnytte den til at hjælpe den indsatte vi-
dere.

Spændende og anderledes
oftest er det uddannelse der hjælper de 
indsatte videre. derfor samarbejder lonny 
Brinn med forskellige amU-centre og andre 
uddannelsesinstitutioner om dels at oprette 
kurser i fængslet, dels om at skaffe pladser 
på kurser i omkringliggende byer.

»men her i fængslet har vi også en 
række forskellige producerende værk-
steder, hvor de indsatte dels skal arbejde, 
men også kan uddanne sig,« siger hun og 
fortæller, at hun synes, at fængslet er et 
fantastisk sted at være.

»det er et utroligt spændende arbejde 
og meget anderledes end mit hidtidige vej-
ledningsarbejde,«  siger lonny Brinn, der 
dog godt kan føle sig lidt alene som vejleder.

Manglende organisatorisk 
tilknytning
»det er klar t, at det vil hjælpe mig, hvis 
jeg får en kollega her, og jeg kan også 
blive bedre til at kontakte kolleger i an-
dre fængsler, men jeg synes, at vi mangler 
tilknytningen til en eller anden form for 
organisation,« siger lonny Brinn og tæn-
ker, at danmarks vejlederforening kunne 
være en del af svaret.

»men det kunne måske også være 
godt med en organisering i en eller an-
den fagforening, selvom vi nok er så få, at 
ingen rigtig vil have os,« siger hun, låser 
døren til sit kontor og stikker hovedet ind 
til ”negleholdet”, hvor der straks er no-
gen, der synes, at hendes negle trænger 
til en omgang.

lonny Brinn gør meget for at komme væk 
fra sit kontor. hun opsøger de indsatte i 
værksteder og fællesrum og banker ofte på i 
deres celler for at høre, hvordan det står til.

jeg opsøger gerne og ofte de indsatte i de 
fællesskaber, der findes i fængslet. Jeg går ud 
på værkstederne og taler med dem, for på 
den måde at skaffe mig et billede af, hvad 
der rører sig og forstå, hvordan de tænker
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Produktionsskolens målgruppe er en me-
get broget elevgruppe. desværre har en 
stor del af eleverne netop det fællestræk, 
at de har negative skoleoplevelser bag sig. 
disse elever har mistet lysten til det bog-
lige, og der skal nogle gange alternative til-
bud til for at pirre deres nysgerrighed og 
for at give dem lysten til det boglige igen.

en del af produktionsskolens elever 
har, som følge af de dårlige skoleoplevel-
ser, skiftet skole 1-3 gange eller flere. De 
har haft dårlige relationer til deres lærere, 
og har måske ikke været en aktiv del af et 
klassefællesskab.  det boglige og den sko-
lastiske læring er for de fleste af disse ele-
ver en enorm udfordring. især dem, som 
også har fulgt specialundervisningstilbud; 
i 2011/12 var 33,3 pct. af de elever der 
fulgte almenundervisningen på Produkti-
onsskolen i greve og høje-taastrup tidli-
gere specialundervisningselever. i 2012/13 
var tallet af tidligere specialundervisnings-
elever steget til 57,1 pct.. elevernes van-
skeligheder omfatter typisk ordblindhed, 
indlæringsproblemer og læse/forståelses-
vanskeligheder. nogle af eleverne er også 
diagnosticerede unge.

Produktionsskoleeleven kan have al-
menundervisning som del af skolens 
værkstedstilbud. almenunderviseren ind-
går således i værkstedets hverdag, hvis 
værkstedet for eksempel har nogle prak-
tiske måleopgaver eller skal skrive invita-
tioner til et fastelavnsarrangement. eleven 
kan også have nogle egentlige timer, der 
er øremærket almenundervisning, løben-
de hen over en uge (op til ti timer pr uge). 
eleven begynder måske så sin dag med 
nogle timers værkstedsundervisning, så 
har han/hun to timers almenundervisning 
og slutter til sidst dagen af på værkstedet 
sammen med en fast værkstedslærer.

De fleste steder går eleven fra værkste-
det – og hen til et andet lokale, hvor der 
er en almenunderviser. Undervisningen er 
her ofte lidt anderledes end i folkesko-
len. der er blandt andet færre elever på 
et hold. samtidig kan almenunderviseren 
også tage andre undervisningsmetoder i 
brug - undervisningen kan for eksempel 
være praktisk funderet. 

i løbet af nogle måneder får mange af 
eleverne skrevet deres første danske stile 
eller laver procentregning for første gang. 

eleverne har her succesoplevelser med 
det boglige og opdager, at ting, der tid-
ligere var vanskeligt for dem, nu kan lade 
sig gøre.

Eleverne – nogle cases
I det følgende bringer jeg fire cases, hvor 
jeg præsenterer nogle arketypeelever fra 
Produktionsskolens almenundervisning:

KATJA var egentlig en velfungerende 
ung, allerede da hun begyndte på produk-
tionsskolen. hun havde bare aldrig fået sit 
grundskolebevis, blandt andet fordi hun 
gik i specialklasse. hun valgte derfor at 
tage både dansk og matematik på produk-
tionsskolen. i skolens almenundervisning 
benyttede læreren undervisningsmetoder, 
der blandt andet var knyttet til Katjas læ-
ringsstil og dette var ret banebrydende 
for Katja. det var samtidigt vigtigt hele 
tiden at arbejde udviklingsorienteret med 
Katja og lade hende selv vide, at hun med 
tiden kunne rykke sig rent fagligt. 

Katja endte med at tage afsluttende 
prøver på vUCs g-niveau og var meget 
stolt den dag, hun kunne begynde på so-
cial- og sundhedsskolen. 

produktionsskolen har succes med 
almenundervisning

Ifølge tal fra undervisningsministeriet læser, skriver og regner 20 pct. af 
en 9. klasse ikke som alderssvarende. produktionsskolen hjælper en stor 
del af denne gruppe til at kunne håndtere et reelt skoletilbud. på pro-
duktionsskolen har mange unge succes med almenundervisningens ud-
fordringer, også dem, som er i fare for at stå tilbage som marginaliserede 
unge uden ungdomsuddannelse
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i modsætning til Katja, så var BJARNE 
meget socialt indadvendt, da han begyndte 
på produktionsskolen. Bjarnes værksteds-
lærer kan berette om, at Bjarne de første 
par måneder på skolen nærmest stod og 
kiggede ind i væggen på værkstedet, og 
han ville således ikke tale med nogle af de 
andre elever. Bjarne begyndte langsomt at 
falde til på skolen og sad pludselig én dag 

hos skolens almenun-
derviser.

nu ville han 
lære dansk og mate-

matik; Bjarne kom også 
fra specialskoleophold og 

i det faglige, men indhentede det hurtigt. 
i matematik begyndte hun at hjælpe de 
andre elever og fik også succeser, når hun 
lærte ting videre til andre. rachel klarede 
sig fint til afgangsprøven i matematik og 
dansk. efter produktionsskolen begyndte 
hun i et fuldt 10. klasseforløb på vUC og 
målet er, at hun efterfølgende skal på hF.

eleven JAKOB var en af de drenge, 
som kedede sig i folkeskolen og på et tids-
punkt fik han for meget fravær. Han havde 
svært ved at sidde stille og lavede lidt for 
meget uro i klassen. Han fik ikke taget sine 
afsluttende prøver i folkeskolen, og kunne 
blandt andet ikke dividere, da han begynd-

skolens 9. klasse. Produktionsskoleelever, 
som følger skolens almenundervisning, 
vælger måske at tage en slutprøve i et 
eller to fag. erfaringerne er, at disse ele-
ver består deres prøver med både mel-
lemgode og tocifrede karakterer ; således 
opnår 90-96 pct. af de elever, som vælger 
almenundervisning på produktionsskolen 
i greve og høje-taastrup, gode resultater. 

Karakterernes største bedrift er, at de 
bidrager til, at eleven får større selvtil-
lid og lyst til at lade sig udfordre af det 
boglige. denne motivation er utrolig vig-
tig i et dynamisk samfund, hvor alle skal 
have en ungdomsuddannelse. de unge 

havde gevaldige huller i især 
sin matematiske grundviden. 

i dansk viste det sig snart, at 
han kunne skrive nogle fantastiske stile, 
selvom han aldrig havde skrevet stile før. 
han gik til prøve og afsluttede med blandt 
andet flere tocifrede karakterer, og året 
efter tog han også engelsk. 

Udover at bestå sine afgangsprøver, 
var én anden af Bjarnes succeser i øvrigt, 
at han i almenundervisningen pludselig 
kunne indgå i en anden social kontekst 
end værkstedets. efter Produktionsskolen 
begyndte Bjarne på en uddannelse som 
sikkerhedsvagt.

RACHEL har gået i ordinær folke-
skole, men klarede ikke afgangsprøven så 
godt. På produktionsskolen var hun ikke så 
mødestabil, ligesom hun også havde glemt 
at komme i folkeskolen blandt andet pga. 
familiemæssige problemer. da hun be-
gyndte til almenundervisning blev hun 
mere mødestabil. hun havde en del huller 

te på produktionsskolen. han sagde selv, 
at dette havde hans lærer gennem fire år 
forsøgt at lære ham. i det øjeblik jakob var 
motiveret nok – og i mødet med en læ-
rer, der troede på ham - lærte han at lave 
division på 20 minutter og kunne også hu-
ske det efterfølgende. Han fik i den grad 
tillært sig nogle matematiske færdigheder, 
han bruger på teknisk skole.

På Produktionsskolen kan eleven der-
med indgå i en ny relation til en lærer, der 
tror på dem. der er samtidig her plads til, 
at eleven møder en autentisk lærer, der 
arbejder udviklingsorienteret med hver 
enkel elev. der er her plads til at have 
øje for, hvad den enkelte elev har brug 
for. samtidig er tilgangsvinklen på produk-
tionsskolen, at alle unge kan lære noget. 

Får papirer på det, de kan
nogle produktionsskoler har samarbejds-
aftaler med andre skoler, hvor man fører 
til prøve, svarende til for eksempel folke-

opdrages til at blive refleksive individer, 
der lever efter troen på, at hver enkel har 
uanede valgmuligheder. denne kontekst 
af de mange valgmuligheder skaber dog 
et utroligt paradoks for især skoletrætte, 
marginaliserede unge; På den ene side 
virker mulighederne utrolig åbne og på 
den anden side virker de hæmmende, 
da der altid vil være en øvre grænse for, 
hvad der rent faktisk er muligt. det er i 
denne sammenhæng ikke alle unge, der 
kan blive astronauter, kemiingeniører eller 
del af frømandskorpset. men med nogle 
basale, almene skolekompetencer, nogle 
boglige succeser og motivation er disse 
unge godt på vej til at få et godt liv. med 
en alternativ skoleramme og nytænkende 
undervisningsstrategier kan rigtig mange 
af produktionsskolens unge blive demo-
kratiske, selvforsørgende borgere – spe-
cielt også dem, der er i risiko for at blive 
marginaliserede.
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Uddannelse

teKst // 
 JAN KRONBORG,  

 Uddannelsesvejleder i UU vestsjÆlland

»et fremragende initiativ og rigtig godt tilrettelagt. jeg havde absolut 
ikke selv kunnet danne mig det overblik over de mange uddannel-
sesmuligheder, som jeg her har fået foræret over fire dage.« 

således lød ordret en af kommentarerne, da forældrene 
skulle evaluere på forældrekurset, og vurderet ud fra de øvrige 
evalueringer dækkede dette udsagn meget godt den generelle 
holdning og oplevelse.

med UU vestsjælland som tovholder og overtegnede som 
kursusleder havde ungdomsuddannelserne i slagelse Kommune 
under overskriften ”vil du være bedre til at vejlede dit barn til 
uddannelse og job? – ChanCen er der nU!” inviteret foræl-
drene til eleverne på 8. årgang til at deltage i et forældrekursus 
bestående af 4 moduler.

Baggrunden for dette forældrekursus, som blev afviklet i ok-
tober/november 2013, var den, at UU-vestsjælland og ungdoms-
uddannelserne i området i tæt samarbejde med slagelse Kom-
mune har besluttet at sætte massivt ind på 8. årgang med hensyn 
til information og vejledning på en måde, som omfatter både 
elever, forældre og lærere. målet er med en helhedsorienteret 
indsats at skabe en fælles platform at arbejde ud fra, når selve 
udskolingsprocessen rigtigt går i gang i 9. klasse.

Stiller krav til de unge
i løbet af 8. klasse skal alle skoler i kommunen iværksætte et de-
cideret Uea-forløb for eleverne. indholdet af dette forløb, som 
typisk strækker sig over en uge, kan variere fra skole til skole, 
men det er uddannelsesvejlederen og lærerne omkring den en-
kelte klasse, der i samarbejde står for programmet.

eleverne i 8., 9. og 10. klasse skal deltage i sUK Festivalen (sla-
gelse Uddannelses- og Karrierefestival), som er en omfattende 
uddannelsesmesse med masser af stande og forskellige tilbud. 

Klasselærerne på 8. årgang skal i star ten af skoleåret deltage 
i en brobygningsdag, hvor der sættes fokus på erhvervsuddan-
nelserne. en tilsvarende dag for klasselærerne på 9. årgang hand-
ler udelukkende om de gymnasiale uddannelser. evalueringen af 
disse dage er særdeles positiv.

Forældre på skolebænken
På ovennævnte baggrund var det derfor indlysende også at til-
byde forældrene at kunne deltage i et kursus om netop uddan-
nelse og erhverv.

Forældrekurset bestod af 4 moduler, som foregik på hver sin 
uddannelseslokalitet. der var plads til 100 deltagere, og det var 
gratis. Alle deltagere fik en kursusmappe, som skulle følge kur-
sisten under hele forløbet, og ved afslutningen modtog alle et 
kursusbevis.

På hvert modul deltog ledelse, studievejledere og undervi-
sere fra de pågældende uddannelser. Fokus var primært på de 
forskellige ungdomsuddannelser og 10. klasse, men andre om-
råder blev også berørt som for eksempel ungevejledning med 
fokus på de 15–17 årige og uddannelsespligt, egU, stU, vUC, 
Produktionsskolen og evejledning.

en psykolog fortalte om ungeliv, og forældrene blev præsen-
teret for relevante hjemmesider og fik selv mulighed for at af-
prøve nogle af dem.

Kommet for at blive
som nævnt må forældrekurset betegnes som en succes, og som 
det ser ud lige nu, er der nok ikke nogen tvivl om, at kurset 
fremover vil blive en tilbagevendende begivenhed sammen med 
de øvrige tiltag på 8. årgang. 

Personligt var jeg som kursusleder rimelig tilfreds med antal-
let af tilmeldte forældre, men det skuffede mig lidt, at kun 52 
deltog i alle fire moduler. Indholdsmæssigt var programmet alsi-
digt og ganske godt dækkende, men der er naturligvis altid plads 
til forbedringer. med de kommende nye reformer skal der i det 
næste kursus under alle omstændigheder justeres en del, hvilket 
måske vil lokke endnu flere forældre ud af busken. Måske bliver 
der endda behov for et ekstra kursus, hvilket heller ikke gør 
noget. vigtigst af alt er bare, at vi hele tiden har for øje, hvordan 
vi også får fat i ”de rigtige forældre”, som måske har allermest 
behov for at deltage i et kursus.

Forældrekursus 
er kommet for at blive

82 forældre til eleverne fra 8. årgang i Slagelse 
Kommune havde tilmeldt sig et forældrekursus 
om det danske uddannelsessystem og uddan-
nelsesvalget. Alle tilmeldte deltog desværre 
ikke, men kurset blev alligevel en stor succes



17

Ungdoms-højskole ved århUs egå

eUh.dk

for 16 -19 årige 

film - mUsik 

foto - teater  

design - sport 

kUnst - psykologi  

politik - filosofi  

Egå Ungdoms-Højskole • Eghøjvej 31 • DK-8250 Egå • Tlf. +45 8622 0126

Plads til at lære Plads til at være 
 
 
 
 
 
 

  www.tolneefterskole.dk 

Sport 
Ridning 
Landbrug 
Musik 
Kunst/håndværk 
Drama/bevægelse 

It/medie 
Køkken  
Bygge/anlæg 
Motor/metal 
Natur 
Botræning 

Tlf. 98930511  kontakt@tolneefterskole.dk 
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i sidste nummer anmeldte vi tor nørretranders ’vær nær’. 
denne gang kaster vi os over produktivitetskommissionens rap-
port. jo jo, jeres anmelderpanel søger gerne bredde i det, der 
anmeldes.

Produktivitetskommissionen er en offentligt nedsat kommis-
sion, som er nedsat med det formål at kulegrave den danske 
produktivitetsudvikling og komme med konkrete anbefalinger, der 
kan styrke Danmarks produktivitet – både i dansk erhvervsliv og i 
den offentlige sektor – i de kommende år. 

Produktivitetskommissionen offentliggjorde sin seneste ana-
lyserapport den 17. december 2013. de samlede værker består 
af 4 analyserapporter med tilhørende baggrundsrapporter og 
faktaark. denne anmeldelse vedrører ’analyse rapport 4 Uddan-
nelse og innovation’, der indeholder 18 kapitler i tre dele, i alt 
194 sider. Kapitel 1 hedder ’overblik’, det følges af del 1, som 
består af syv kapitler, som giver et ’360 graders perspektiv på ud-
dannelsesområdet’. del 2 hedder ’anbefalinger på uddannelses-
området’ og indeholder ligeledes 7 kapitler og del 3 ’Forskning 
udvikling og innovation i et lille land’ på 4 kapitler. 

vi finder rappor ten om Uddannelse og innovation væsent-
lig at anmelde i vejlederen, fordi kommissionen eksempelvis i 
sit forord skriver, at der er lagt særligt vægt på sammenhængen 
mellem de videregående uddannelser og arbejdsmarkedet. sam-
menhængen mellem uddannelse og job er netop fokus for 
mange vejlederes arbejde, og det vil være glædeligt med en 

produktivitetskommissionens 
neoliberale styringstænkning
Anbefalingerne fra produktivitetskommissionens rapport nr. 4 om Uddan-
nelse og Innovation overser totalt behovet for karrierevejledning, skriver 
anmelderne 3xR i denne anmeldelse

teKst // 

 RIE THOMSEN, RANDI SKOVHUS OG RITA BUHL

Rie Thomsen: lektor på institut for uddannelse og pædagogik, aar-
hus Universitet. Underviser på masteruddannelsen i vejledning. 
Randi Boelskifte Skovhus: lektor på via UC, underviser på diplom-
uddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. 
Rita Buhl: lektor på via UC, underviser på diplomuddannelsen i 
uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. 

offentlig debat om, hvordan overgange mellem uddannelse og 
arbejde styrkes til gavn og glæde for den enkelte såvel som 
for samfundet. 

Kommissionen behandler i sin rapport alle aspekter af ud-
dannelsessystemet i forhold til produktivitet, dog ikke voksen- og 
efteruddannelse – hvilket forekommer en smule mærkværdigt 
set i lyset af, at danmark omtales som et af oprindelseslandende 
for Flexicurity, hvor netop voksen- og efteruddannelse spiller en 
afgørende rolle for arbejdskraftens mulighed for at omstille sig til 
nye muligheder og behov på arbejdsmarkedet.

produktivitet er viden i praksis
Kommissionen indleder med at definere, at produktivitet er vi-
den anvendt i praksis, og at målet er, at flere unge opnår høj 
beskæftigelse og høj løn. derfor skal kvaliteten i hele uddannel-
sessystemet hæves. 

der er rigtig mange informationer i rappor ten. eksempel-
vis får vi at vide, at de unges stigende forbrug af gymnasiale 
suppleringsfag skyldes, at adgangskravene på universiteterne 
er steget, og at fagsammensætningen i gymnasiet ikke har 
ændret sig tilsvarende. det konkluderes, at gymnasiet ikke i 
tilstrækkelig grad giver de studiesøgende de kvalifikationer, de 
skal bruge for at komme ind på en videregående uddannelse. 
hvad der til gengæld ikke nævnes, og som mange vejledere i 
studievalg sikker t kan nikke genkendende til er, at de studie-
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søgende søger ind på deres gennemsnit, hvorfor det er bedre 
(læs mere strategisk) for de unge at vælge de fag i gymnasiet, 
som de har nemmest ved, for at øge deres chancer for at 
opnå et højt gennemsnit, for så efterfølgende at supplere med 
de fagspecifikke kompetencer et konkret studie kræver. det 
er nemlig som bekendt ikke muligt at tage en gymnasial ek-
samen om. Produktivitetskommissionen ønsker, at flere unge 
søger uddannelse med bedre muligheder for beskæftigelse, 
det vil sige uddannelser som leder mod job med lav arbejds-
løshed. det er blandt andet sundhedsfaglige, tekniske og na-
turvidenskabelige uddannelser. 

Bløde eller hårde metoder
For en gangs skyld peges der ikke på vejledning som instru-
ment til at påvirke de unges søgemønster, hvilket i og for sig 
er ret befriende. samtidig kan det også undre, når produkti-
vitetskommissionen netop ønsker at skabe bedre sammen-
hæng mellem valg af videregående uddannelse og beskæfti-
gelse. Produktivitetskommissionen kunne have stillet krav om, 
at alle studerende på videregående uddannelser deltager i 
employabilitykurser. eller de kunne have peget på, at de vide-
regående uddannelser skal påtage sig et ansvar i forhold til, at 
de studerende udvikler career management skills som en del 
af deres uddannelse.  

Fraværet af blikket for vejledning, career management skills 
og employability afspejler måske en tænkning, der handler om, at 
det netop ikke skal være den enkeltes valg, som skal/kan påvirkes 
gennem bløde styringsredskaber, men derimod at der lægges op 
til politiske beslutninger om hårdere incitamentsstrukturer så-
som differentieret sU og studiepladsbegrænsninger. 

Brug for karrierevejledning
når det så alligevel ender med at blive en form for selvstyring 
og individualisering, er det fordi kommissionen lægger vægt på 
at tilvejebringe information, sikre sig at de studerende får ad-
gang til informationen og forventer, at de handler rationelt på 
den. informationen handler om beskæftigelse, og det handler om 
gennemsnitsløn for kandidater med videregående uddannelse, 
vel at mærke fordelt på uddannelsessteder. det vil med al sand-
synlighed vise, at der hvor kontakt til erhvervsliv, iværksættere, 
offentligt og privat arbejdsmarked indgår som tilbagevendende 
elementer i uddannelserne, er der kortere vej for kandidaterne 
til arbejdsmarkedet. men om de kandidater så tjener en højere 
løn end kandidater fra uddannelser med mindre tradition for 
tætte relationer til kandidaternes kommende arbejdsmarked, det 
bliver spændende. 

en ting er sikkert, hvis informationsmængden vedrørende 
arbejdsmarked og videregående uddannelse øges, så bliver der 
brug for at styrke og professionalisere karrierevejledningen fra 
de videregående uddannelser og ud på arbejdsmarkedet. der 
bliver brug for hjælp til at læse og fortolke disse informationer. 

Karise Efterskole henvender sig til unge med
særlige behov herunder unge med 
læringsvanskeligheder, udviklingshæmning og autisme.
Eleverne vil således tidligere i grundskolen have 
modtaget forskellige former for specialundervisning.

Aldersgruppen er 14 - 18-årige. Der kan dog
dispenseres for ældre elever. 
Skolen er godkendt til 78 elever.

Vi vægter musiske, kreative, kommunikative og boglige fag i et trygt og 
struktureret hverdagsliv.
Eleverne vil med baggrund i boglig- og
læringsmæssige vanskeligheder have 
behov for et specialpædagogisk tilbud.

Der afholdes ikke prøver på skolen.

Karise Efterskole ˑ Rønne Alle 7  ˑ  4653 Karise 
Tlf. 5676 7400  ˑ  kontor@kaef.dk ˑ  www.karise-efterskole.dk

øges informationsmængden vedrørende 
arbejdsmarked og videregående uddannelse,  
bliver der brug for at styrke og professionalisere 
karrierevejledningen.

Bliver ikke klogere
Produktivitetskommissionens analyse rapport 4 Uddannelse 
og innovation, som star tskuddet for drøftelser af, hvordan kar-
rierevejledere i studievalg, i de videregående uddannelsers egne 
studie- og karrierevejledninger, i jobcentrene og i fagforeninger 
bedst muligt hjælper studerende på videregående uddannelser 
til at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, er ikke så ringe endda. 
men at anbefalingerne fuldstændig overser karrierevejledning ind 
i uddannelse, i forhold til fagsammensætning og valg undervejs i 
uddannelsen og i overgangen fra uddannelse til beskæftigelse, er 
bemærkelsesværdigt uklogt! 

læsere som skulle have lyst til at blive klogere på sammen-
hængen mellem videregående uddannelse og arbejdsmarked 
bliver ikke væsentligt klogere af denne rapport. vi lader profes-
sor emeritus heine andersen fra Københavns Universitet få de 
sidste ord om rapporten, som han skrev dem i information 7. 
januar 2014: 

”læser man rapportens små 200 sider, er der ikke én idé, som 
afviger fra, hvad man kunne forudsige på forhånd, hvis man har 
fulgt lidt med i neoliberal styringstænkning de seneste år tier ; hvis 
man har læst de kommissionsrapporter, der er fremkommet de 
seneste år ; og hvis man ser på kommissionens sammensætning. 
var det ikke på tide at se sig om i andre retninger?”
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PRAKTISK MEDHJÆLPER UDVIKLING
PMU

Ole Rømers Vej 4 . 9870 Sindal . Tlf. 96 78 14 00 . info@pmu.dk . www.pmu.dk
Kontakt: Helene Holm, tlf. 96 78 14 31

BASEN - ET KØREKORT TIL VOKSENLIVET
PMU’s Særligt Tilrettelagte Uddannelsestilbud til unge med særlige behov (STU)

• 1. Afklaringsforløb i STU uddannelsen på BASEN 
 i op til 12 uger.

• 2. Afklaringsforløb samt et efterfølgende uddan- 
 nelsesforløb som et samlet treårigt STU forløb med  
 diverse undervisnings- og praktikforløb aftalt i tid,  
 sted og indhold på BASEN.

• 3. Uddannelsesforløbet, som et samlet treårigt  
 STU forløb, uden afklaringsdelen.

• 4. Uddannelsesforløb uden afklaringsdelen og af  
 kortere varighed end tre år, med diverse undervis- 
 nings- og praktikforløb aftalt i tid, sted og indhold  
 på BASEN.
  N.B. Supplerende uden for den 
  særlige tilrettelagte uddannelse 
  tilbyder vi: 
  Bodel i forbindelse med forløb 
  under STU’en på Basen.

PMU har følgende fire STU tilbud:

 

                                                                                              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTISK/MUSISK OG PRØVEFRI 

SPECIALEFTERSKOLE 
 

Kollegievej 5B 
 Nr. Nissum 

 7620 Lemvig 
tlf. 9789 1177  

post@fenskaer.dk 

 

Læs mere på vores hjemmeside: 
www.fenskaer.dk 

På�Ærø�Efterskole�kan�alle�være�med.�
Vi�er�en�efterskole�med�praktiske�
værksteder�og�vægten�på�trygt�
fællesskab.

LÆS�MERE�PÅ
WWW.AEROE-EFTERSKOLE.DK

TRANDERUPGADE�59
5970�ÆRØSKØBING

TLF.:62�52�17�24
AEROE@AEROE-EFTERSKOLE.DK
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Formålet med et ophold på Troldkær er 
at dygtiggøre sig erhvervsmæssigt, lære 
at mestre hverdagens udfordringer, blive 

selvstændig – og få et godt liv.

Troldkær
Koldingvej 13, Jels 
6630 Rødding
Tlf: 74551166
Fax: 74551228
skolen@troldkaer.dk
www.troldkaer.dk

En individuel uddannelse

Oplæring på egne værksteder. Musik og motion. 
Hverdagslæring. Interne og eksterne botilbud. 

Virksomhedspraktik. Etablering i job. 
Udslusning i egen bolig

–for unge med særlige behov

Oplæring på egne værksteder
Musik og motion 
Hverdagslæring

Interne og eksterne botilbud
Virksomhedspraktik

Etablering i jobs
Udslusning i egen bolig

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tilbyder nu 
 

Helt ny  

Idrætsmedhjælper 
Uddannelse 

For unge med særlige behov 
 

       Se mere på www.ieu.dk eller ring til skolen på tlf. nummer 
62208802  

 Send evt. en mail til ieu@ieu.dk 

Kom og vær en del af vores fællesskab og 
mød nye venner.

Du møder en prøvefri skole med praktiske 
og kreative værksteder og hvor vi sammen 
har fokus på din personlige udvikling og 
livsglæde.

Læs meget mere om vores tilbud på:
www.efterskolenhelle.dk

Helle for fællesskab og udvikling
Efterskoleophold for sent udviklede unge

 

Kom og vær en del af vores fællesskab og 
mød nye venner.

Du møder en prøvefri skole med praktiske 
og kreative værksteder og hvor vi sammen 
har fokus på din personlige udvikling og 
livsglæde.

Læs meget mere om vores tilbud på:
www.efterskolenhelle.dk

Helle for fællesskab og udvikling
Efterskoleophold for sent udviklede unge

 

En ny chance – en unik mulighed

HjælpeGuide 
Nyt STU-tilbud på Efterskolen Helle
HjælpeGuide er et flerårigt forløb for unge  
med interesse for turisme og service. Der er  
bopligt, og gennem undervisning, bo- og job-
træning samt individuel vejledning hjælpes  
den unge på rette vej – mod en meningsfuld 
tilværelse.
HjælpeGuide optager fire unge årligt, og der 
er optagelse året rundt. 
Yderligere information, tlf. 8638 4466

Efterskolen Helle, Dyrehavevej 28, 8500 Grenaa.  
www.efterskolenhelle.dk
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Flertallet af unge med særlige 
udfordringer og behov har netop 
ikke højt selvværd og mod. 
de har fået mange nederlag i 
skoleforløb, så deres chancer for 
at få succes i et hårdt miljø på 
erhvervsuddannelserne vil være 
meget små.

teKst // 

 pETER CHRISTENSEN

ligevÆrd

Kan man sige det på den måde, at unge 
med særlige udfordringer skal have vendt 
læringen på ”hovedet”?

»det kan man godt,« siger lene tang-
gaard.

Baggrunden for den korte ordveks-
ling er et interview med lene tanggaard 
om en kommende erhvervsskolereform. 
hun er ansat på institut for Kommunika-
tion ved aalborg Universitet og knyttet til 
Center for Uddannelsesforskning.

der er bred politisk enighed om, at er-
hvervsuddannelserne skal være mere at-
traktive og at unge i gymnasierne i højere 
grad end i dag også skal kunne tiltrækkes 
af en erhvervsuddannelse. lene tanggaard 
er helt enig i behovet for en reform af 
erhvervsuddannelserne.

»vi har brug for håndværkere og deres 
kompetencer, så det er uholdbart, at så 
mange unge fravælger en erhvervsuddan-
nelse og at frafaldet er så stort som det 
er. men i forbindelse med en reform skal 
politikerne være ekstra opmærksomme 
på unge med særlige udfordringer, så de 
ikke presses baglæns ud af systemet.

En anden tilgang til uddannelse
»de har brug for en helt anden tilgang til 
at lære end den gældende på erhvervsud-
dannelserne. det er ikke nok med ekstra 
boglig undervisning og støtte fra mento-
rer. de har brug for en praktisk tilgang. de 
skal star te med at deltage i en produktion, 
hvor de ser og deltager i at løse opga-
verne i praksis. derefter kan de få en teo-
retisk viden om hvorfor, det skulle løses 

på den måde,« forklarer lene tanggaard.
»der er brug for en praktisk erhvervs-

uddannelse som blandt andet foregår 
på det ny havredal (havredal Praktiske 
landbrugsskole). her star ter uddannelsen 
og hverdagen altid i marken med, at ele-
verne deltager i en autentisk produktion, 
så eleverne har noget konkret at binde 
den teoretiske viden op på, som de får 
efterfølgende. det er et spørgsmål om 
tilgangen til undervisning og læring, men 
kulturen, der er på en skole af denne type, 
er lige så vigtig. den kultur kan man ikke 
uden videre plante om til et erhvervsud-
dannelsescenter,« fortsætter lene tangga-
ard og tilføjer som et apropos:

»det er i øvrigt en måde at lære på, 
som alle andre kan nyde godt af på alle 
niveauer. man bliver heller ikke en god 
forsker, fordi man bliver placeret på et 
sæde og kun får undervisning i at forske. 

man star ter med stille og roligt at deltage 
i konkret forskning med erfarne kollegaer 
og udvikler sig derfra til at blive en god 
forsker gennem praksis og teoretisk vi-
den.«

Erhvervsuddannelserne er et 
hårdt konkurrencemiljø
»mange unge med særlige udfordringer 
har ikke kun brug for at lære et fag. de har 
grundlæggende brug for at lære at mestre 
deres liv med alle de forpligtelser og op-
gaver, der hører til at få et liv til at fungere. 
mange mangler et grundlæggende selv-
værd,« siger lene tanggaard.

»erhvervsuddannelserne er et hårdt 
konkurrencemiljø, hvor eleverne fra før-
ste færd er i åben konkurrence om prak-
tikpladser. det er på den måde langt hår-
dere end gymnasierne. der skal en god 
portion selvværd og mod til, som måske 

Nogle unge har brug for 
at få vendt læringen

Alle taler om en reform af erhvervsuddannelserne. professor Lene Tang-
gaard, Aalborg Universitet, appellerer til, at politikerne er meget opmærk-
somme på behovet for en praktisk erhvervsuddannelse til unge, der ikke vil 
kunne klare kravene til en erhvervsuddannelse

på HOVEDET
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det er ikke nok med ekstra boglig undervis-
ning og støtte fra mentorer. Unge med særlige 
behov har brug for en praktisk tilgang. de skal 
star te med at deltage i en produktion, hvor de 
ser og deltager i at løse opgaverne i praksis. 
derefter kan de få en praktisk viden om, hvor-
for det skulle løses på den måde, forklarer lene 
tanggaard.

hun er medlem af styregruppen i projektet 
Praktisk erhvervsuddannelse, som ligeværd har 
taget initiativ til i samarbejde med aalborg Uni-
versitet, det ny havredal og jysk Børneforsorg.

ligevÆrd

kun 16-årig, at opsøge en virksomhed og 
overbevise dem om, at selvfølgelig skal de 
tilbyde en praktikplads netop i den virk-
somhed,« forklarer lene tanggaard og 
fortsætter :

»Fler tallet af unge med særlige udfor-
dringer og behov har netop ikke højt selv-
værd og mod. de har fået mange nederlag 
i skoleforløb, så deres chancer for at få 
succes i et så hårdt miljø vil være meget 
små. når vi også ved, at det er det mest 
afgørende for om de unge gennemfører 
en erhvervsuddannelse, at de får en prak-
tikplads, så ser det svært ud.«

Opgradering af praktisk læring
ligeværds uddannelsesinstitutioner an-
vender i dag praktisk læring som pædago-
gisk grundlag og læring. nogle af de unge 
kan med den rette hjælp og støtte gen-
nemføre en praktisk erhvervsuddannelse 
og andre unge vil med den rette hjælp 
opnå andre kompetencer, der ligeledes vil 
kunne anvendes på arbejdsmarkedet.

»skolerne må have tildelt kompetence 
og kunne udstede, ikke bare deltagerbe-
viser, men papirer på at eleverne har be-
stået dele af et erhvervsuddannelsesfor-
løb, der giver dem mulighed for at arbejde 
som for eksempel landbrugsmedhjælper. 
det skal give eleverne adgang til eventuel 
videreuddannelse, hvis de magter det, og 
adgang til arbejdsmarkedet med samme 
rettigheder og muligheder som alle an-
dre,« pointerer lene tanggaard.

de institutioner, som i dag anvender 
en praktisk pædagogik for unge der læ-
rer bedst gennem hænderne, kan hurtigt, 
hvis de tilføres de nødvendige kompeten-
cer og ressourcer, omstilles til at kunne 
løfte opgaverne og etablere en praktisk 
erhvervsuddannelse, som er lene tang-
gaards budskab:

For unge med udfordringer skal læringen 
vendes på hovedet.
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vejlederens faste klummepanel består af: 
Camilla Hutters, lektor, dPU, 
Bo Klindt Poulsen, adjunkt i vejledning på 
Professionshøjskolen via UC, 
Hanne Paustian Tind, vejleder, UU nord-
vestjylland og 
Svend Broholm, erhvervsvejleder, jobcen-
ter odense. de skriver på skift om løst og 
fast inden for vejledning. 

Tillid og mistillid 
i den offentlige sektor
Langt de fleste ledige borgere er frustrerede 
over at stå uden for arbejdsmarkedet, men de 
mødes ofte med mistænkeliggørelse
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For hvert ledigt job er der cirka 15 
ledige personer.

sammenlignende undersøgelser af en 
lang række lande placerer den danske be-
folkning i toppen blandt de lykkeligste. et 
fremhævet forklaringsparameter er, at vi 
her i landet har en høj grad af grundlæg-
gende tillid til hinanden. et lavt korrupti-
onsniveau i den offentlige sektor og en 
tillid til, at man som borger kan forvente 

en retfærdig behandling i 
mødet med det offentlige 
embedsværk, medfører, at 
tilliden ikke alene er et mel-
lemværende mellem de 
enkelte borgere, men også 
mellem borgerne og den 
offentlige administration.

det nationale forsk-
ningscenter for arbejdsmiljø 
skrev i 2008: ”tillid, retfær-
dighed og samarbejde er 
fundamentet i virksomhe-
dens sociale kapital. den 
har en positiv indflydelse på 
både arbejdsmiljø, produkti-

vitet og kvalitet. det er derfor afgøren-
de, at danske virksomheder mere aktivt 
opbygger og vedligeholder deres sociale 
kapital.” 

Begrebet social kapital har samme be-
tydning og funktion i private og offentlige 
institutioner. i den forståelse giver det god 
mening, at den nuværende regering i forsø-
get på at øge produktiviteten i den offentli-
ge sektor bebudede, at man ville iværksætte 
en tillidsreform i den offentlige sektor. 

tilliden mellem de kommunalt ansatte 
og deres arbejdsgivere, repræsenteret ved 
Kl, led imidlertid et alvorligt knæk i det så-
kaldte forhandlingsforløb om nye overens-
komster, der kulminerede med lockouten i 
april 2013 af hele faggrupper, såsom folke-
skolelærerne og en række kommunalt an-
satte undervisere og vejledere på bl.a. vUC, 
amU, produktionsskolerne og erhvervsvej-
lederne på jobcentrene.

Fagforeningerne havde før dette forløb 
haft en grundlæggende tillid til, at over-
enskomstfornyelser var resultatet af for-
handlinger mellem repræsentanter for ar-
bejdsgivere og lønmodtagere, et centralt 
element i det der benævnes “den danske 
model”. med det efterfølgende lovind-
greb, der ensidigt tilgodeså arbejdsgiversi-
den, det vil sige Kl, sammenholdt med, at 
der på intet tidspunkt fra arbejdsgiverside 
var vist vilje til reelle forhandlinger, bredte 
der sig en forståelse i fagforeningerne om, 
at den danske forhandlingsmodel var un-
der pres, og at procesforløbet var udtryk 
for et paradigmeskift.

Økonomisk belønning styrer
tilliden til de offentligt ansatte fra arbejds-
giverside er mindsket gennem de sidste 
10-15 år, hvor styringsformen new Public 
management har været fremherskende. 
metodikken er, at der til centralt fastsatte 
proceskrav knyttes en økonomisk incita-
mentstruktur, der medfører, at der følger 
en økonomisk belønning, hvis de opstil-
lede proceskrav honoreres. til gengæld, 
hvis man som sagsbehandler henfalder til 
at vælge de løsninger, der vurderes mest 
hensigtsmæssige for borgeren og dermed 
for samfundet, falder der ikke nødvendig-
vis en økonomisk belønning.

dette forhold underminerer tenden-
tielt tillidsforholdet mellem borgeren og 
sagsbehandleren, ligesom det skaber et 
potentielt modsætningsforhold mellem 
ledelse og medarbejdere, fordi ledelsen 
har et ønske om, at institutionen får den 
maksimale belønning for produktionen.

Selvforskyldt ledig
hvis embedsværket i Beskæftigelsesmini-
steriet har begrænset tillid til sagsbehand-
lerne i jobcentrene, så har det endnu min-
dre tillid til de ledige. hvis man som ledig 
ikke møder op til en rådighedssamtale, 

eller afviser et af de aktiveringstilbud man 
modtager, eller ikke opfylder kravet om at 
søge et vist antal job om ugen, kan man få 
prædikatet “selvforskyldt ledig”, med der-
tilhørende risiko for at selvsamme prædi-
kat udløser en økonomisk sanktion i form 
af en reduktion i forsørgelsesgrundlaget.

her skal det måske nævnes, at der for 
hvert ledigt job er cirka 15 ledige perso-
ner. alligevel er der i medierne og blandt 
politikere en dominerende forståelse af, 
at ledighed grundlæggende er selvfor-
skyldt,  begrundet i manglende personlig 
ambition om at blive selvforsørgende i 
kombination med de generøse overfør-
selsindkomster. 

Ledige føler sig 
mistænkeliggjorte
min erfaring som erhvervsvejleder gen-
nem 20 år i henholdsvis arbejdsformidlin-
gen og jobcenter odense modsvarer ikke 
denne opfattelse.

langt de fleste borgere, jeg møder, 
er frustrerede over at stå uden for ar-
bejdsmarkedet, og vil allerhelst afslutte 
tilknytningen til jobcenteret, for igen at 
blive en del af arbejdsmarkedet. Udover 
frustrationen over at være arbejdsløs, 
iagttager jeg udtryk for den fornedrelse, 
der ligger i at blive mistænkeliggjor t for 
ikke at ønske at deltage på arbejdsmar-
kedet, når det er det største ønske, den 
ledige har.

den 6. januar 2014 skriver ritzau: ”På 
få år er andelen, der har meget eller ret 
stor tillid til politikerne, halveret til kun 36 
procent af danskerne”. og videre skrives 
der : ”dermed ser det ud til, at befolknin-
gens tillid til politikerne styr tdykker, for 
tallet er lavere end nogensinde før.”

Kunne man gætte på, at danskerne 
fremover vil have svært ved at opretholde 
deres position som et af de mest lykkelige 
folk?
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Kommuner vurderer 
uddannelsesparathed forskelligt
der er stor forskel i praksis, når kommunerne skal 
vurdere, om deres unge kontanthjælpsmodtagere er 
uddannelsesparate. tallet svinger fra 40 til 70 pro-
cent.

en rundspørge foretaget af jyllands-Posten 
blandt landets 15 største kommuner viser, at der er 
stor forskel på kommunernes vurdering af, om de-
res unge kontanthjælpsmodtagere er uddannelses-
parate. når de unge erklæres uddannelsesparate, er 
de berettiget til uddannelseshjælp, der svarer til sU.

ole Pass, formand for de kommunale socialche-
fer, mener, at forskellene er alt for store til at kunne 
tilskrives en forskellig befolkningssammensætning. 

Ny bro fører unge væk fra kontanthjælp
en stor økonomisk muskel på 7 mio. kr. har succes med at løfte 100 unge i ringkøbing-
skjern Kommune fra kontanthjælp til uddannelse. 

succesen hedder Unge på Broen, og det er et lokalt udviklet pilotprojekt. millio-
nerne kommer fra Beskæftigelsesregion midtjylland. 

»en halv snes af de unge på kontanthjælp kom hurtigt videre i ordinær uddannelse. 
Den første har fået en læreplads, og flere har udsigt til en læreplads, efter at vi har haft 
dem ude i virksomheder. og her i januar star ter yderligere 23 af vore unge på uddan-
nelser, de har fået lyst til og ser en fremtid i,« siger pilotprojektets leder Karsten Klit. 

Hvor meget betyder køn i 
vejledningen?
er det meningsfuldt at skelne mellem køn 
i vejledningen eller skal man alene gribe 
de unges udfordringer an individuelt? det 
er hovedspørgsmålet, når Folkehøjskoler-
nes Forening i april afholder to regionale 
dialogmøder.

møderne foregår 1. april på silkeborg 
højskole og 3. april på grundtvigs høj-
skole i hillerød. møderne henvender sig 
til vejledere på tværs af højskoler, videre-
gående uddannelser, studievalg, gymnasi-
erne og evejledning.

se mere på www.ffd.dk/kurser

de unge er også så stolte 
af at være en del af Unge 
på Broen. her pilotpro-
jektets leder Karsten Klit 
(tv) sammen med nogle 
af de unge.
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Efterskolen Østergård

Efterskolen Østergård, Østergårdstræde 42, 4735 Mern, 5539 6130, e-mail kontor@oe42.dk www.oe42.dk

- en praktisk- musisk- kreativ efterskole for elever med generelleog specifi kke indlæringsvanskeligheder

Special Efterskolen Østergård tilbyder unge mennesker
med særlige behov, et godt afsæt til voksenlivet.

Vi tillægger værdierne livsoplysning, demokratisk dannelse
og fællesskab meget stor betydning.

I skal være velkommen til at besøge os.

Første danske forskning i 
talproblemer

de første resultater af den 
første danske forskning i tal-
problemer kan offentliggøres 
på en konference i den sor te 

diamant den 5. februar. 
Målet har været at finde undervis-

ningsmetoder, som kan hjælpe elever, 
der har svære tal- og matematikvanske-
ligheder.

Undervisningen er 
foregået på svendborg 
erhvervsskole, hvor tre 
hold elever over 10 uger 
er blevet undervist to 
gange om ugen af to lærere. alle elever 
var vurderet til ikke at kunne gennemfø-
re skolens grundforløb på grund af store 
talproblemer. resultaterne af undervis-

ningen er særdeles gode, 
og lektor ved institut for 
Uddannelse og Pædagogik 

(dPU) lena lindenskov, der har ledet 
forskningen siger, at de er relevante for 
uddannelsessystemet som helhed og 
dermed også for folkeskolen.

Baggrunden for undervisningsforsø-
get er et udviklingsarbejde om dyskal-
kuli/talblindhed, som Csv sydfyn star-
tede i 2009 med økonomisk støtte fra 
Undervisningsministeriet.  

Csv sydfyn havde over en periode 
konstateret, at mange ordblinde kursi-
ster også havde massive matematikvan-
skeligheder, men at der ikke var megen 
viden om, hvordan underviserne kunne 
hjælpe kursisterne.

1

2

3
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ordBlindhed

teKst // 
 MAJKEN SØNDERGAARD NIELSEN

da jeg åbner hoveddøren på sjørring-
vold efterskole i thisted, er det første 
syn, der møder mig, to unge mænd og et 
rungende ”hej.” 17-årige daniel søgaard 
og 16-årige johan risum stockmar fra 10. 
klasse er ikke i tvivl om fordelene ved at 
gå på en skole, hvor alle har de samme 
udfordringer.

»det er dejligt, for her føler jeg mig 
ikke helt fortabt. jeg er på lige fod med 
de andre og føler mig ikke bagefter. det 
gør det sjovere at lære, fordi man ikke er 
den, der ligger helt i bunden af klassen og 
er tabt bag en vogn. min selvtillid er ble-
vet væsentligt højere ved at være på lige 
fod med de andre,« forklarer daniel og 
tilføjer, at resultaterne også er blevet be-
mærket derhjemme.

»mine forældre kan mærke, at jeg er 
blevet bedre til at stave, læse og regne. 
Før kunne de godt se, at det bare var 
træls for mig at gå i skole, men nu ople-
ver de, at jeg synes, det er sjovt og at jeg 
følger rigtig godt med og er blevet bedre 
til at læse.«

Visuel læring rykker
hjælpemidler som video og fotos betyder 
meget for de unges hverdag. ofte bruger 
lærerne video i timerne til at forklare en 
opgave eller et nyt program til deres tab-
lets. også på den daglige morgensamling 
sniger der sig ofte et stykke video ind.

»som ordblindelærer skal man bruge 
rigtig meget tid på at visualisere opga-
verne, og det kan være svært at finde ti-

”Det er dejligt at føle sig dygtig”

For første gang ople-
ver Johan og Daniel at 
være dygtige i alle sko-
lens fag – og at nyde ti-
merne. Video, tablets, 
kompetente lærere og 
fællesskabet med andre 
ordblinde gør hele for-
skellen, fortæller de

de ordblinde unge lægger ikke de 
digitale hjælpemidler fra sig, når ti-
merne er slut. derfor opnår de også 
meget stærke it-kompetencer
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merne til det. mange af eleverne her har 
nemmest ved at huske, hvis de også får 
det ind visuelt, så det er naturligt at meget 
af det, vi laver indeholder video,« fortæl-
ler tanja nikolic, der underviser i blandt 
andet dansk og samfundsfag.

På sjørringvold efterskole bruger læ-
rerne mange ressourcer på at undervise 
eleverne i moderne digitale hjælpemidler, 
så de unge kan følge med tiden og være 
opdaterede. et af de nyeste projekter er 
app’en Book Creator, hvor eleverne har 
fået som opgave at lave deres egen e-bog 
med titlen ”mit liv. min fremtid.” straks ef-
ter Tanja Nikolic har nævnt opgaven finder 
johan og daniel bøgerne frem på deres 
tablets. På bøgernes sider finder de både 
tekst, billeder og videoklip, som de selv 
har produceret. 

Fællesskabet fordrer udvikling
På efterskolen har johan oplevet, at hans 
problem er blevet anerkendt. det har væ-
ret vigtigt, for i en klasse uden andre ord-
blinde, er det nemt at komme til at føle, 
at man ikke dur. 

»det er svært at være den eneste i 
klassen, der har det på den måde. det gør 
det svært at forstå, at det er noget, der 
er galt med én, og ikke bare fordi man er 
dårlig til faget. når man så kommer op på 
en skole, hvor alle har det sådan, så kan 
man godt se, at det er et problem, at der 
er mange, der har det, og at man sagtens 
kan være dygtig alligevel,« siger han.

tilde mette juul fra Center for Ung-
domsforskning på aalborg Universitet 
har forsket i ordblinde unges udbytte af 
at gå på ordblindeefterskoler. hun under-
streger vigtigheden i at problemet bliver 
anerkendt – både af dem selv og omgi-
velserne.

»her kommer man et sted, hvor alle 
er i samme båd, oplever at man ikke er 
alene og får anerkendelse. nogle tror, de 
nærmest er de eneste, der er ordblinde 
og ved ikke, der findes andre. De føler 
sig meget mere normale og inkluderede 
på efterskolerne. det betyder meget, om 
den unge selv anerkender at have et pro-
blem, fordi man meget nemmere kan få 
hjælp, når man har accepteret, at man har 
det. det, at man ikke længere skal gå og 
skjule det, frigiver en masse energi til at 
lære,« siger hun.

FAKTA

Der findes mange typer af læse- og skrivevanskeligheder. Ordblindhed 
(også kaldet dysleksi) er den type, hvor man finder de største vanske-
ligheder. 

2-5% af befolkningen er ordblinde. ordblinde har svært ved at lære at 
læse og skrive med traditionelle undervisningsmetoder.

de 20 danske ordblindeefterskoler har til fælles, at de kan gøre en særlig 
indsats for elever med læse - og skrivevanskeligheder, men indbyrdes er 
skolerne meget forskellige og har hver sit særpræg med forskellige linje-
fag, særlige tilbud, faciliteter etc.
se mere på ordbl.dk

Livet som ordblind i 2013 rummer flere 
muligheder end nogensinde. Med nuti-
dens digitale udvikling kan de unge rea-
lisere sig selv både fagligt og socialt

Silicon Valley’s opfindelser gavner ikke kun IT-milliardærer i det syd-
lige Californien. Udviklingen har også revolutioneret livet som ord-
blind ung i danmark.

»Det betyder alt! Det har flyttet mange ordblinde unge fra kun 
med besvær at kunne tage en boglig uddannelse til at være på lige 
fod med andre unge i danmark. Fra at eleverne har været hindret i 
at gå til afgangseksamen, kan de nu gå til eksamen på lige fod med 
andre,« siger Kirsten Weile, formand for netværket ordblindeefter-
skolerne i danmark og forstander for vrigsted efterskole.

På mange af landets ordblindeefterskoler er det almindeligt at 
bruge video og tablets i den daglige undervisning. viceforstander på 
mejlby efterskole, jørn Frank, forklarer at videomediet har den fordel, 
at når man har svært ved at udtrykke sig skriftligt, så kan man her 
udtrykke sig billedligt. 

»i det øjeblik man kan lave et produkt, som andre gider se på, får 
man en større tro på sig selv,« siger han.

også på sjørringvold efterskole er viceforstander mette roesga-
ard hansen begejstret for, hvad for eksempel en iPad kan gøre for 
ordblinde elever.

»For det første er den meget nem at finde ud af, og alle værk-
tøjerne er konstant tilgængelige ligesom på elevernes smartphones. 
når de kommer her og har en iPad, bliver de hurtigt superbrugere af 
et medie, som deres kammerater, der ikke er ordblinde, slet ikke kan 
bruge på samme niveau. de føler sig pludselig foran, og det styrker 
dem både fagligt og socialt,« forklarer hun. 

Forstander: 
Den digitale revolution 
betyder alt 
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DSI Munkegården
Rugårdsvej 205

5464 Brenderup

www.munkegaarden.dk
tlf. 64 44 13 83

Mulighed for at vælge undervisning inden for dansk, 
regning, it og engelsk. Forskellige fritidsaktiviteter 
såsom musik, kreaværksted, dart, bordtennis, café 
og meget mere...

Munkegården
Et helhedsorienteret uddannelses-, arbejds- og bosted
for unge 17-29 årige med særlige læringsforudsætninger.

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Beskyttet beskæftigelse

HÅNDVÆRK

JORDBRUG

LEVNEDSMIDDEL

bygge/anlæg & motor/metal

landbrug & haveservice

3 forskellige værksteder:

køkken & rengøring

Se video om os
ved at scanne koden

Afklaringsforløb (LAB)

En praktisk og prøvefri 
efterskole for elever 
med særlige behov.

Boglig og praktisk undervisning

www.ulstrup-efterskole.dk
e-mail: 

kontor@ulstrup-efterskole.dk
Tlf: 59 31 53 45

Glad Fagskole tilbyder særligt tilrettelagt 
ungdomsuddannelse – STU – med særligt fokus 
arbejdsmarkedet. Sammen med dig er vi gode til, at 
finde lige præcis det du kan, og uddanne dig så du kan 
blive endnu bedre. Det kan være alt fra en særlig faglig 
interesse til de personlige og sociale kvaliteter, der er 
en vigtig del af en aktivt voksenliv. 

Når man tager en uddannelse 
skal man tages alvorligt
Hos Glad Fagskole har vi fagfolk til at varetage 
undervisningen i samarbejde med vores 
pædagogiske personale. Det betyder, at du får det 
bedste fra begge verdener – en høj faglighed og en
kompetent pædagogisk ramme for undervisningen.    

Afdelinger og fag
Vi har afdelinger i København, Ringsted, Esbjerg 
og Aabenraa. Vi har forskellige fag bl.a. inden 
for medier; TV, animation, IT og teater eller  
praktiske fag så som håndværkerlinje,  

køkken, service eller dyrepasser. Ikke alle afdelinger 
har de samme linjer, så kig på vores hjemmeside for 
yderligere information. 

Ny køkken– og servicelinje i 
Hillerød 

Job og partnerskaber
På Glad Fagskole skaber vi sammenhæng 
mellem uddannelse og arbejdspladser, der 
hvor det er relevant. Det betyder, at vi kan 
lave længerevarende praktikker og lave 
spændende forløb, der veksler mellem 
undervisning og praktik. Målet er at 
kvalificere dig til et job efter din 
uddannelse.

Mulighed for en 
uges praktik
Se mere på hjemmesiden 
www.gladfagskole.dk
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hele bussen summer af snak. Usædvanligt meget for danske 
forhold. sådan er det hver gang, jeg kører med den her linje, 
som med sine stop ved både folkeskole, ungdomsuddannelser 
og videregående uddannelser af alle slags i bogstaveligste for-
stand tager os passagerer med på en rejse gennem uddannel-
sessystemet. morgen og eftermiddag forvandles linjen derfor 
til en slags skolebus fyldt med klasse- og holdkammerater, der 
udveksler oplevelser, bekymringer og pudsigheder fra deres 
fælles hverdag.  

Foran mig diskuterer to universitetsstu-
derende i dag, hvordan responsen fra op-
gavevejlederen mon i grunden skal forstås. 
Overfor er fire sosu-hjælpere in spe i gang 
med at evaluere skolens undervisere. et par 
hF-elever sammenligner lærerindsats og 
undervisningsforløb i danskfaget, mens en 
gruppe af de ældste folkeskoleelever er op-
taget af, hvem af dem der har nået at lave 
hvilke lektier.  

her er der umiddelbar og ucensureret 
adgang til elever og studerendes oplevelser 
med formidlingen af det faglige stof og planlægningen af de for-
løb, som de gennemgår. Jeg befinder mig i et rullende fortæl-
leværksted, hvor unge af karsken bælg fortæller om det at være 
under uddannelse.

måske skulle jeg tilbyde uddannelsesinstitutionerne på ruten 
at være en slags mystery shopper og systematisk indsamle re-
sponsen på deres undervisning! 

de frie beretninger har givetvis en anderledes kritisk tilgang 
til institutionen end tilkendegivelserne i de mere styrede eva-
lueringer via surveys. Kunne det mon ligefrem tænkes, at også 

vejledningsaktiviteters betydning for de unges fremtidige færden 
vil kunne indfanges via en sådan evaluering på hjul. eksempelvis 
under bustransporten til og fra uddannelsesmesser eller i skole-
bussen efter kollektive vejlednings-arrangementer. 

jeg ser for mig, hvordan vejlederen også kunne optræde som 
en rejseleder, der opfordrer passagererne til - i overført betyd-
ning - at se både til højre og til venstre, bagud, opad og nedad, 
mens det går derudad – til fremtiden.

Identificering af vejledningens indvirk-
ning på de vejledningssøgendes uddannel-
sesvalg er i fokus både blandt os vejledere 
selv, blandt politikere og i interesseorgani-
sationer. hvor politikere og organisations-
folk overvejende ønsker at effektmåle ud 
fra en økonomisk målestok, så foretrækker 
vi fagfolk netop at tage det individuelle 
udgangspunkt først, når vi vil undersøge, 
hvordan den enkelte har kunnet drage for-
del af at deltage i vejledningsaktiviteterne. 
vejledning er jo en fortsat proces, hvor den 
vejledningssøgende gradvist får mere øje 

på sig selv i den store sammenhæng.
Personlige beretninger om vejledningens betydning for frem-

tidsplanerne er i det perspektiv vigtige vidnesbyrd om, hvorvidt 
vejledning virker eller ikke virker. så vi må opprioritere at lade 
hovedpersonerne give udtryk for deres indtryk af vores vejled-
ningstilbud – eksempelvis i et fortælleværksted med eller uden 
hjul.

snakken forstummer, efterhånden som vi tilbagelægger ruten 
og passagererne stiger af. som vejleder under cover tager jeg 
selvfølgelig med helt til endestationen.

teKst // 
 ANETTE JOCHUMSEN 

 BestYrelsesmedlem i  danmarKs vejlederForening
 

eFtertanKen

Undervejs

Personlige beretninger 
om vejledningens 
betydning er vigtige 
vidnesbyrd om, 
hvorvidt vejledning 
virker eller ikke virker



returadresse: danmarks vejlederforening, hørstykkevej 18, 8220 Brabrand

hej@friefagskoler.dk

Er dinE ElEvEr klar til 
uddannElsE?
Frie Fagskoler er for unge, som vil lære livspraktiske og erhvervsrettede fag inden 
de starter på en ungdomsuddannelse. Hos os lærer eleverne praktiske daglige 
livsstilskompetencer – alt lige fra at kunne stå op om morgenen til at have styr på 
privatøkonomien. Samtidig forbereder eleverne sig til en bestemt erhvervsuddannelse 
eller vælger en 10. klasse med en praktisk-kreativ profil.

den praktiske vej

dEn PraktiskE vEJ  

til uddannElsE,  

arBEJdE 
& liv

MOdErnEkOstskOlE
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