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”Man kan ikke løse et 
problem med den samme 
tankegang, som oprinde-
ligt skabte problemet.”

Albert Einstein

I løbet af det seneste år har flere store reformer og aftaler, som 
påvirker vejledningsfeltet, set dagens lys. Kontanthjælpsreformen 
trådte i kraft 1. januar i år med fokus på uddannelse og med den 
økonomiske konsekvens, at kontanthjælpen nu er afskaffet for 
alle unge under 30 år uden uddannelse og erstattet af uddan-
nelseshjælp.  Det kan undre, at der ikke samtidigt er stillet krav til 
jobcentrene om efteruddannelse i vejledning for de medarbej-
dere, der skal vejlede de unge. 

Den 25. februar 2014 blev Carsten Koch-udvalgets første 
rapport offentliggjort vedrørende udredning af den aktive be-
skæftigelsesindsats og anbefalinger til en ny, forbedret indsats, 
der varigt løfter beskæftigelsen for dagpengemodtagere. Centralt 
står den overordnede anbefaling om en tidligere og mere indivi-
duel indsats. Titlen på rapporten er : Veje til job – en arbejdsmar-
kedsindsats med mening. At ekspertgruppen overhovedet har 
sat sig for at undersøge, hvad en meningsfuld indsats kunne bestå 
af, og hvordan den kunne effektueres er et sympatisk træk. 

På side 5 kan man læse, at vejen til at nå målet om en ”ny, indi-
viduel og jobrettet indsats for den enkelte” går via ”kompetence-
løft af ledere og medarbejdere i a-kasser og jobcentre”. Men der 
står ikke noget om, hvilken form for kompetenceløft, der tænkes 
på.  Det virker besynderligt, at der ikke stilles konkrete krav til 
jobcentrenes medarbejdere om efteruddannelse i vejledning, når 
opgaven i endnu højere grad end før er blevet en vejledningsop-
gave, der kræver professionalisme og vejledningsetik.  

Dagen før offentliggørelsen af Koch-udvalgets rapport blev 
Erhvervsuddannelsesreformen forhandlet på plads. Alle Folketin-
gets partier, på nær Enhedslisten, står bag aftalen. Ingen tvivl om, 
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at eud-området med reformen har fået et tiltrængt løft. Det sør-
gelige er blot, at det er vejledningen, der betaler gildet. Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning skal spare 160 millioner, hvilket i sig 
selv udgør en betydelig trussel for den professionelle vejledning. 
og så skal det gå stærkt: Fra 1. august i år skal ændringerne træde 
i kraft. Danmarks Vejlederforening følger udviklingen tæt og læg-
ger løbende nyheder ud på hjemmeside og Facebook. 

sidst men ikke mindst står vi efter sommerferien med en 
folkeskolereform med længere skoledage og nye Fælles Mål for 
fagene, herunder det timeløse fag Uddannelses-, Erhvervs- og 
Arbejdsmarkedsorientering, som skifter navn til Uddannelse og 
job. hvordan det effektueres bliver det spændende at følge. UU 
er tilsyneladende tiltænkt en rolle i forhold til at klæde folke-
skolens lærere på til opgaven, men der følger foreløbigt ikke de 
store penge med, hverken til udviklingsarbejde eller efteruddan-
nelse af lærerne. 

Igen er spørgsmålet: hvordan kan det være, at så snart det 
drejer sig om vejledning, tror politikerne, at det kan ske på ren 
og skær fornemmelse? Professionalisme bør være nøgleordet for 
enhver offentlig instans. Kun på den måde kan vi som borgere 
være sikre på, at den service vi modtager, er i orden. At finde vej i 
uddannelses-, erhvervs- og karrierelandskabet er krævende i dag, 
uanset vejledtes alder. Det kræver professionelle, veluddannede 
vejledere som hjælpere. Ellers svigter man både dem, der påfø-
res at udføre opgaven og ikke mindst de borgere, der overlades 
til tilfældets magt. 

BLADUDVALG
Inger Abel
Anette Jochumsen
Helene Valgreen

SKRIBENTER 
Randi Skovhus
Rie Thomsen
Helene Valgreen
Svend Krogsgaard Jensen
Torben Elsig-Pedersen
Rita Buhl
Per Rye
Ilse Fogtmann
Camilla Hutters
Niels Christian Charles 
Liza Schmidt

ABONNEMENT
Stig Ravn
stig@danmarksvejlederforening.dk
86 26 02 80

ANNONCER
AC Annoncer
ac@ac-annoncer.dk
86 28 03 15

LAYOUT
Kim Jønsson
Magasinhuset

WEB
Stine Valgreen 
stine@danmarksvejlederforening.dk

TRYK 
Arcorounborg A/S

UDGIVELSER 2013-14
#6: Tirsdag d. 22. oktober
#7: Tirsdag d. 10. december 
#8: Tirsdag d. 28. januar
#1: Tirsdag d. 18. marts
#2: Tirdsag d. 20. maj
#3: Tirdsag d. 19. august
#4: Tirdsag d. 30. september
#5: Tirdsag d. 04.  november
#6: Tirdsag d. 16. december
 
Deadline ca. tre uger før udgivelse.

ISSN-nr.: 1604-584X

FORSIDEFOTO
scanpix

 02 
Formandens hjørne

 04 
siden sidst

06 
10 skarpe // sofie Carsten nielsen

10 
Baggrund // reform nedprioriterer vejledningen

14
Virksomhedsskole på Aarhus havn 

16 
noter

18 
rie, randi og rita rapporterer

22 
Profilen // Udnytter skæv baggrund i arbejdet

24 
Klummen // hvorfor er de unge stressede?

 
26 

Danmark rundt

28 
Debat // Undervisning for livet

31
eftertanken

6 
Uddannelsesinstitutioner skal have bedre 
fornemmelse for, hvilke jobmuligheder de 
giver de unge, mener ny minister, sofie 
Carsten nielsen.

10
Vejledningen nedprioriteres med nyt for-
lig om en Erhvervsuddannelsesreform. En 
lukket proces har kørt vejledningsfaglighe-
den ud på et sidespor.

14 
Virksomhedsskole giver eleverne en unik 
mulighed for at prøve deres uddannelses-
drømme af i den virkelige verden,

2 3



siden sidst

rEDIGErET AF // 

 TORBEN ELSIG-pEDERSEN OG SVEND KROGSGAARD JENSEN
 
FoTo //  
 COLOURBOx 

siden sidst

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

Rapport peger på mere 
individuel indsats
Koch-udvalget har offentliggjort 39 anbe-
falinger til en ny arbejdsmarkedsindsats 
for dagpengemodtagere. Ekspertgruppen 
peger på, at der er behov for et skifte 
væk fra den nuværende standardiserede 
beskæftigelsesindsats, hvor alle ledige får 
samme tilbud, og hvor bureaukrati hæm-
mer arbejdet i jobcentre og a-kasser. Ud-
valget anbefaler en mere individuel ind-
sats og en bedre udnyttelse af de 2,3 mia. 
kr., der i dag bruges på den aktive indsats 
til dagpengemodtagere.

Ny næstformand
Morten Bjerregaard, hidtidig næstformand 
I Danmarks Vejlederforening, har valgt at 
forlade bestyrelsen på grund af arbejds-
pres. ny næstformand er lis Brok-jørgen-
sen, som har siddet i bestyrelsen siden 
2009. lis Brok-jørgensen er vejlednings-
konsulent i Efterskoleforeningen.

Desuden er suppleant Ann Christen-
sen blevet ordinært bestyrelsesmedlem, 
efter Bente Brandstrup valgte at trække 
sig — også på grund af for meget arbejde 
ved siden af Danmarks Vejlederforening.

Lektiehjælp boomer
Professionel og struktureret lektiehjælp har længe været et velkendt fænomen i en 
række lande, men nu ser det ud til, at det også er på vej til succes i Danmark. TV2 ny-
hederne skriver, at skandinaviens største lektiehjælpsvirksomhed, der slog dørene op 
her i landet for godt et års tid siden, melder om stor succes

My Academy åbnede kontor i Danmark i januar 2013 og har fra begyndelsen ople-
vet en meget stor stigning i omsætningen.

»Timingen har været helt rigtig. De danske familier har opdaget, og sætter pris på, 
fordelene ved at have en professionel lektiehjælper, hvor arbejdet er kvalitetssikret, og 
underviserne er uddannede og skal have ren børne- og straffeattest,« siger rune sø-
rensen fra My Academy Danmark til TV2 nyhederne.

Ny kombi-uddannelse måske ikke nødvendig
ny kombi-uddannelse (KU), som træder i kraft sammen med 
resten af EUD reformen, er måske slet ikke nødvendig. Ifølge 
Altinget.dk er en række uddannelsesaktører i hvert fald i tvivl 
om, hvorvidt der er behov for den ny uddannelse. Den ny ud-
dannelse træder i stedet for den flexuddannelse, som regerings-
grundlaget gav løfte om, og vil netto komme til at koste 117 
millioner om året, når den er fuldt indfaset.

Den ny uddannelse skal evalueres efter tre år.
Dansk Arbejdsgiverforenings chefkonsulent, simon neerga-

ard-holm, betegner den ny uddannelse som et supplement til 
de mange tilbud, der allerede eksisterer i overgangen mellem 
grundskole og erhvervsuddannelser og har svært ved at afgøre, 
om der reelt er brug for den. han synes, at man skal give den 
en chance og se, om den fungerer efter hensigten, når den er 
evalueret.

Dansk Metal er mere skeptisk og forbundssekretær Per På-
skesen udtaler til Altinget:

»KU´en er et ekstra værktøj i værktøjskassen, og nogle gange 
har man brug for forskellige størrelser hammere for at løse pro-
blemerne. I det her tilfælde er spørgsmålet dog, om KU´en ikke 
bare er mere af det samme.«

næstformand i Produktionsskoleforeningen, Gert Møller er 
heller ikke sikker på, at der er brug for den ny uddannelse og 
mener ifølge Altinget, at der er en del forvirring i forhold til, hvad 
den nye uddannelse skal kunne.

Kommunernes landsforening er mere positive i forhold til 
den nye uddannelse. Chefkonsulent, jan Bauditz tror, at Ku´en 
kan blive et interessant uddannelsestilbud for nogle af de unge, 
som går på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (sTU).

Reaktioner på 
erhvervsuddannelsesreformen
Håndværksrådet ærgrer sig ifølge UddannelsesGuiden over, 
at man i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen skærer 
i vejledningsindsatsen.

»hvad nytter det at give erhvervsuddannelserne et kvalitets-
løft, hvis de unge ikke opdager det,« spørger heike hoffmann, 
der er chef i håndværksrådet.

direktør i Danske Malermestre, ole Draborg, er ifølge 
UddannelsesGuiden ked af, at vejledningen i folkeskolen svækkes, 
fordi han mener, at lærernes manglende viden om erhvervsud-
dannelserne har været medvirkende til erhvervsuddannelsernes 
deroute. 

Uddannelsestænketanken DEA mener, at vejledningen bør 
målrettes de elever, som ikke er studieegnede til gymnasiet, men 
alligevel følger strømmen ind på gymnasierne.

Formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo 
Christensen, mener ifølge Folkeskolen, at aftalen indeholder po-
sitive elementer, men også en række alvorlige problemer.

»Mere og bedre vejledning burde være vejen til at tiltrække 
flere kvalificerede unge til erhvervsuddannelserne. hvis man 
under overskriften ”fokuseret vejledning” reelt gennemfører 
besparelser for det store flertal af unge, risikerer man, at de 
vælger ”det sikre”, hvilket for mange stadig er en gymnasial ud-
dannelse,« udtaler han i en pressemeddelelse.

Børne- og Kulturchefforeningen er kritisk over for 
den fokuserede vejledning, som betyder, at det kun er unge, der 
er i tvivl om valg af ungdomsuddannelse, der kommer i kontakt 
med en uddannelsesvejleder. 

»De allerfleste unge vil dermed kun modtage en kollektiv 
generel uddannelsesvejledning.  At det skulle være med til at 
hjælpe flere i retning af en erhvervsuddannelse, har vi svært ved 
at se. For hvordan får man så direkte kontakt til de mange unge, 
som i dag ukritisk vælger en almen gymnasial uddannelse, fordi 
de ikke ved bedre eller ikke bliver præsenteret for andre mulig-
heder? Det synes vi er en mærkelig tilgang og logik”, lyder det 
fra formand for Børne- og Kulturchefforeningen Eik Møller i en 
pressemeddelelse.

Danske Skolelever er ikke begejstrede for den reduce-
rede vejledning.

»Det der alarmerer mig allermest er den fokuserede vejled-
ning,« siger formand Agnete Vienberg hansen til folkeskolen.dk.

»jeg forstår ikke, at politikerne tror, at der med 19 forskellige 
ungdomsuddannelser og over 100 erhvervsuddannelser med 
300 retninger kun vil være 20 procent af eleverne, der har brug 
for individuel vejledning. Man sparer simpelthen på vejledningen, 
og det forstår jeg ikke, når man samtidig sætter som mål, at 30 
procent skal vælge en erhvervsuddannelse. Eleverne ved ikke 
nok om erhvervsuddannelse. så det er meget ærgerligt, man væl-
ger at skære der.« 
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Ny minister:

»Vi kan ikke være 
bekendt at uddanne til 
arbejdsløshed«

_01
Hvilken vision har du for at hæve kvalite-
ten af de danske uddannelser?
»Undervisning skal være ligeså prestige-
fuldt og anerkendt som forskning. Tidli-
gere var det sådan, at ansatte på danske 
universiteter kunne købe sig fri fra under-
visning, hvis de fik en undervisningspris, og 
det synes jeg er ærgerligt, for det må ikke 
blive sådan, at det højeste man kan opnå 
er at blive fri for at undervise. Vi har en 
kultur, hvor det er langt finere at forske 
end at undervise, og det bør vi lave om. 
Desuden skal  vi blive bedre til at have 
en dialog mellem uddannelser og arbejds-
markedet om, hvilke kompetencer der er 
brug for, og samtidig kunne jeg ønske mig 
en mere systematisk tilbagemelding fra 
tidligere studerende til brug for udviklin-
gen af uddannelsernes relevans.«

_02
Hvad er de mest presserende opgaver for 
dig som ny minister?
»Det er at hæve kvaliteten på vores ud-
dannelser, så vi bliver dygtige nok til at 
begå os som demokratiske og kritiske 
borgere. Ingen må hvile på laurbærrene. 
Tanken om, at vi gør det godt nok, ligger 
mig ekstremt fjernt. Det jeg frygter aller-
mest er, hvis vi holder op med at have 
ambitioner om at gøre det bedre. Vi skal 
tværtimod fokusere på, hvordan vi får 
bedre og  mere undervisning og mere 
forskning. nu har vi lige med en su-reform 
krævet, at de studerende er fuldtidsstude-

rende, og så skal vi naturligvis følge op med at kræve, at de 
studerende tilbydes et studie på fuld tid, og det halter flere ste-
der. Tilbuddet skal ikke bare tidsmæssigt være fuldtidsstudie, men 
også et studium af højt kvalitet.«

_03
Du nævner, at du ønsker kritiske  og dannede studerende. Vi skal 
altså dyrke de klassiske nordiske værdier og ikke bare konkurrere 
med Kina?
»Vi skal ikke bare kopiere Kina og sydkorea. Vi har unikke kom-
petencer i Danmark. Debatten om uddannelse og færdigheder 
versus dannelse skal være mere nuanceret, for det er ikke sådan, 
at man enten kan blive relevant for arbejdsmarkedet eller blive 
et dannet menneske. Det er helt på månen, at man ser det som 
to forskellige spor. Det hænger da sammen. Vi må ikke hvile på 
det, vi er gode til, vi kan ikke være bekendt at fortsætte med at 
uddanne studerende til arbejdsløshed. Det er ikke godt nok.«

_04
Du har netop været på studietur til USA. Hvad kan vi lære af USA
»Vi kan lære noget om at engagement er noget, man kan dyrke 
og strukturere. når du er her som studerende, skal du hele tiden 
udfordres og motiveres. Din motivation skal dyrkes, og der læg-
ges vægt på, hvor privilegeret det er at være studerende. Man 
er ikke studerende ved siden af sit fritidsarbejde, biografture og 
kæreste. nogle gange kan man herhjemme have fornemmelse af, 
at studiet står som nummer tre på listen. jeg vil gerne have, at 
studiet er fuldt ud integreret og prioriteret i ens liv, altså som et 
fuldtidsstudie med stort engagement.«

_05
Akkrediteringsinstitutionen kritiserer, at en lang række uddan-
nelser har ringe jobrelevans. Hvad vil du gøre i den anledning?
»Der er ikke tilstrækkelig konstruktiv og løbende dialog med 
arbejdsmarkedet, og det bør der være for at udvikle uddannel-
serne. Uddannelsesinstitutioner skal have fornemmelse for, hvilke 
muligheder der er for at få job bagefter.«

_06
Har universiteterne sviget, når de ikke for længst har sørget for, at 
uddannelserne er efterspurgte på arbejdsmarkedet?
»jeg vil nødig smide nogle sure meldinger ud. Men ja, vi har et 
problem og en udfordring. jeg vil gerne opfordre til konstruk-
tiv dialog. hvis man har 45 procent arbejdsløshed i sin uddan-
nelse, så har man som uddannelsesinstitution en klar udfordring. 
spørgsmålet er så om der er brug for dimensionering af uddan-
nelsen, eller om institutionen i højere grad kan indrette studi-
erne på en måde, så de i langt højere grad er relevante for et 
bredere arbejdsmarked. Det er en opgave uddannelsesinstitutio-
nerne skal tage på sig.«

_07
Har vejlederne og de studerende ikke også et ansvar for at være i 
gang med uddannelser uden jobrelevans?
»jo selvfølgelig. De studerende, forældre og vejledere er ikke 
ansvarsfri. For forældre og vejledere handler det om at vise de 

Uddannelses- og forsk-
ningsminister Sofie Car-
sten Nielsen (R) ønsker 
mere fokus på de stude-
rendes muligheder for 
at få et job efter endt 
uddannelse. 
Samtidig ønsker hun, at 
de studerende i højere 
grad dedikerer sig til 
studierne på fuld tid

unge de muligheder, der er i uddannelsessystemet. Vejlederne 
har en stor opgave, men vi kan heller ikke kræve, at 16-årige kan 
se, hvor de skal ende. Vi har i en årrække været fokuseret på at 
få flere unge til at tage en uddannelse, fordi vi frygtede at få en 
generation, der var dårligere uddannet end forældrene. Måske 
kom det til at betyde, at det i højere grad handlede om blot at 
få en videregående uddannelse, end det kom til at handle om, 
hvad det kunne føre til.«

_08
Det er vel i høj grad en politisk retorik om mere uddannelse, der 
skabte den situation?
»ja, vi må alle tage på os, at vi fik skabt en situation, hvor det 
eneste sagliggørende var at komme i gymnasiet og videre på uni-
versitetet. Vi må nu sætte et bredere perspektiv på uddannelse 
med blik også for de praktisk prægede uddannelser.
samtidig skal vi fjerne blindgyder i uddannelsessystemet. Det 
skal være sådan, at man kan komme videre i systemet, uanset 
hvor man begynder. Det vil også betyde, at man ikke behøver 
overskue hele sit arbejds- og studieliv som 16-årig. Der skal hele 
tiden være veje videre i uddannelsessystemet, også for dem der 
vælger en faglært uddannelse.«

_09
Ofte er det studerende, som varetager studievejledning på uni-
versiteterne. Burde det ikke være et krav, at alle universiteter har 
professionelle vejledere? 
»Der er helt bestemt en vejledningsprofession. jeg tror dog, at 
man kan få meget ud af student-til-student-vejledning, men na-
turligvis under supervision. I UsA bruger man meget den form 
for vejledning, og det får man stort udbytte af. Men det skal 
være tydeligt, hvad man kan få ud af den form for vejledning, og 
hvad man skal bruge de professionelle vejledere til. Det er min 
opfattelse, at mange studerende har lige så mange spørgsmål om 
identitetsmæssige udfordringer, som de har gavn af at høre ældre 
studerendes erfaringer med. senere i studiet har man måske be-
hov for reel professionel vejledning i forhold til at få et fokus på 
erhvervsmuligheder og veje til videre uddannelse.«

_10
Har du selv modtaget vejledning – hvornår og med hvilket ud-
bytte?
»Det var ret sporadisk, jeg havde kontakt med vejledningssy-
stemet. Men jeg var dog del af en forsøgsklasse i gymnasiet i 
begyndelsen af 90’erne, hvor vi efter den tids målestok fik ekstra 
vejledning. havde jeg fulgt de råd, jeg fik den gang, skulle jeg være 
gået en anden vej, nemlig til en merkantil uddannelse på CBs. 
så på den måde fik vejledningen mig da til at reflektere. Det var 
nyttigt. jeg blev ekstra fokuseret på, at jeg ville lave noget med 
politik. jeg havde ikke ret meget fokus på jobmulighederne, da 
jeg gik i gymnasiet, jeg ville bare lave noget jeg var optaget af, og 
derfor fulgte jeg ikke vejlederens råd.
På universitetet fik jeg studievejledning enkelte gange. Det hand-
lede primært om, hvordan man tager ud i verden for at studere.«
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I de kommende år vil færre unge møde 
en vejleder, når de skal beslutte sig for, 
hvilken vej de vil i uddannelsessystemet. 
Vejledningen bliver i fremtiden målrettet 
de svageste. En tendens, der begyndte 
midt i nullerne, bliver hermed yderligere 
strammet i den nye erhvervsuddannelses-
reform. Fremover vil kun 20 procent af de 
unge få tilbudt personlig vejledning. re-
sten må klare sig med kollektiv vejledning 
og ellers selv være opsøgende i forhold til 
eVejledning.

»Det bliver kun dem med synligt og 
særlige behov for vejledning, som får per-
sonlig vejledning, og det er helt åbenlyst 
et tilbageskridt for vejledningen,« siger 
formand for Danmarks Vejlederforening, 
helene Valgreen, der frygter, at man med 
det nye forslag er med til at stigmatisere 
gruppen af svage unge.

Marginalisering af de svage
lektor ved Aarhus Universitet, Institut for 
Uddannelse og Pædagogik, Forsknings-
programmet livslang læring, Peter Plant, 
fortæller, at erfaringer fra England viser, at 
en indsnævring af vejledningen marginali-
serer de unge, der modtager vejledning.

»Man viser, at de er forkerte. Udstiller 
dem og siger : Er du virkelig så dårlig, at du 
skal have vejledning,« siger han og frygter, at 
det kan føre til en polarisering mellem dem, 
der har, og dem der ikke har. han forudser, 
at mange, som har ressourcer til det, selv vil 
opsøge og tilkøbe vejledning fra private ud-
bydere på et voksende vejledningsmarked.

»Det er en samfundsmæssig blindgyde. 
For det betyder, at vejledningen bliver 
endnu et rygmærke, som samfundet sæt-
ter på de svage,« siger han og frygter, at 
den ny reform desuden vil øge frafaldet i 
uddannelsessystemet.

Frafaldet øges
»jeg vurderer, at det vil øge frafaldet, hvis 
de unge, som tilsyneladende ikke har brug 
for vejledning, bliver overladt til sig selv,« 

Vejledning 
er ikke i 
kridthuset

Vejledningen nedprioriteres med nyt for-
lig om en Erhvervsuddannelsesreform. 
Fremover vil personlig vejledning kun 
være for de svage, og der skæres på res-
sourcerne til UU-vejledningen. En lukket 
proces har været med til at køre vejled-
ningsfagligheden ud på et sidespor

siger Peter Plant og forklarer, at de unge 
som ikke bliver udfordret på deres reflek-
sioner og valg risikerer at vælge det, der 
har været tradition for i familien.

»De risikerer at tænke, at når nu alle 
i min familie er advokater, så må jeg også 
hellere blive det. og hvis tilpas mange 
gør det, vil det få betydning for frafaldet 
senere på uddannelserne,« siger han og 
undrer sig over den måde, den ny reform 
bruger den sparsomme empiri, som fin-
des på området.

Meget lidt empiri
»Der er kun ganske lidt empiri, som siger 
noget om effekten af en målretning af vej-
ledningen,« siger Peter Plant og fortæller, 
at ministeriet læner sig op af en undersø-
gelse lavet af Dansk Clearinghouse, som 
er det tætteste, man kommer på en dansk 
undersøgelse af effekten af vejledning.

»En tyndbenet undersøgelse, som ikke 
kan bruges til det, den bruges til i refor-
men,« siger han og forklarer, at undersø-
gelsen netop peger på, at det, der virker, 
er kombinationen af forskellige vejled-
ningsaktiviteter og ikke kun for eksempel 
individuel vejledning eller gruppevejled-
ning.

»når reformen lægger op til, at de res-
sourcestærke kun skal have kollektiv vej-
ledning, kan man således ikke begrunde 
det med empirien,« siger han og tilføjer, 
at gruppevejledningen aktuelt ser ud til at 
være svaret på rigtige mange spørgsmål.

»Desværre virker det som om, det 
er økonomiske og ikke vejledningsfaglige 
overvejelser, der gør gruppevejledningen 
interessant for beslutningstagerne. På den 
måde kan man jo tage de studerende i 
bundter,« siger Peter Plant.

Vejledning bør være en 
pædagogisk proces
Formand for Danmarks Vejlederforening 
helene Valgreen peger på, at gruppe-
vejledning i mange sammenhænge er et 

stærkt redskab. At det dog ikke kan stå 
alene. og at alle vejledningsaktiviteter 
kræver, at der er den nødvendige faglig-
hed til stede.

»God vejledning kræver nogle pæda-
gogiske processer, hvor vejlederen kan gå 
ind og hjælpe. Det kunne selvfølgelig også 
være nogle lærere, som det foreslås i re-
formen,« siger hun, men tilføjer, at det kun 
kan lade sig gøre, hvis der er ressourcer til 
stede til at facilitere lærerne. En opgave 
som UU-vejledningen kunne gå ind i.

»Men med de besparelser, der kom-
mer på UU-området, bliver det en van-
skelig opgave,« siger hun.

positiv omtale og nedskæring
Formand for UU-Danmark, Mark jensen, 
synes at intentionerne i den ny reform er 
rigtige, men kan ikke forstå, at vejlednin-
gen nedprioriteres og ærgrer sig over, at 
ressourcerne til UU-vejledningen nu re-
duceres kraftigt.

»reformen omtaler vejledning meget 
positivt. Betoner den som væsentlig for at 
få flere til at søge erhvervsuddannelserne. 
og det er vi enige i, men samtidigt skæ-
rer man kraftigt ned på ressourcerne. Det 
hænger ikke rigtigt sammen,« siger han 
og tilføjer, at UU-vejledningen vil gå kon-
struktivt ind i det kommende arbejde, og 
Mark jensen håber, at man lokalt vil støtte 
op om vejledningsarbejdet.

»hidtil har UU-vejledningen skabt re-
sultater, og det vil vi fortsat gøre, i det 
omfang de færre ressourcer tillader det,« 
siger han og tilføjer, at det har været en 
besynderlig proces frem mod forliget om 
reformen.

»For eksempel har det været vanske-
ligt at få en forklaring på, om der skulle 
spares og i så fald, hvor store besparelser 
reformen ville medføre. Men nu kan vi jo 
se, at besparelserne hele tiden har været 
i spil,« siger Mark jensen og peger på, at 
processen har været lukket.
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Lukket proces
helene Valgreen oplever, at processen i forbindelse med den ny 
reform har været meget lukket, og at fagligheden i den forbin-
delse er blevet kørt ud på et sidespor.

»Vi er tilsyneladende i en politisk situation, hvor fagligheden 
spiller en mindre rolle. havde man været interesseret i at høre 
nogle vejledningsfaglige argumenter, så havde man vel grebet fat i 
os, men det har ikke været tilfældet,« siger hun og tilføjer, at også 
i Det nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvej-
ledning har det været svært at blive hørt.

Forskere og fagfolk på sidelinjen
Peter Plant er enig i denne vurdering og undrer sig over, at mi-
nisteriet ved at være så lukket fraskriver sig muligheden for at få 
en faglig diskussion.

»Man burde jo lytte til forskere, fagfolk og foreninger og få 
etableret et konstruktivt samarbejde med dem i stedet for, at de 
som nu står på sidelinjen og råber,« siger han og tilføjer, at Det 
nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning 
er kommet for sent på banen.

»nu er Dialogforum jo bare en høringspart som alle andre. Vi 
skulle gerne kunne rådgive ministeren, inden der bliver sat blyant 
til papiret,« siger han og synes, at Dialogforum har karakter af en 
snakkeklub, som på ingen måde er politikskabende.

»I øjeblikket er der ikke tale om en dialog mellem ministeriet 
og de faglige miljøer.  Vi er jo ellers udpeget til Dialogforum, fordi 
vi repræsenterer den ypperste faglighed på området, men den 
ønsker man åbenbart ikke at benytte sig af,« siger Peter Plant.

KONSEKVENSER AF REFORMEN

•  Den personlige face-to-face vejledning bliver fremover ude-
lukkende tilbudt de højst 20 procent, der vurderes at have 
særlige vejledningsbehov.

•  Uddannelsesparathedsvurderingen skal ske i 8. klasse. I første 
omgang automatisk på grundlag af skolens bedømmelse af de 
personlige forudsætninger og elevernes karakterer og deref-
ter eventuelt ved en justering af UU-vejlederen.

•  Der skal spares 160 millioner kroner på UU-området.

•  Alle elever i 8. klasse skal fremover deltage i introduktions-
kurser i 5 dage. Kurserne skal omfatte en erhvervsuddannelse 
eller en erhvervsgymnasial uddannelse.

•  UddannelsesGuiden forbedres med særligt fokus på vejledning 
af elever uden særlige behov. Der udvikles afklaringsværktø-
jer, hvor eleverne på egen hånd kan afdække egne stærke og 
svage sider og præferencer i forhold til et uddannelsesvalg. 

•  Til understøtning af UEA-undervisningen udarbejdes der ma-
teriale til vejledere og lærere, som sikrer inddragelse af Ud-
dannelsesGuiden i undervisningen. 

Desværre virker det som om, det er økonomiske 
og ikke vejledningsfaglige overvejelser, der gør 
gruppevejledningen interessant for beslutningstagerne. 
På den måde kan man jo tage de studerende i bundter. 
Peter Plant
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STATISTIK OG RESULTATER
siden august 2012 har vi i Virksomhedsskolen haft besøg af ca. 90 unge, hvoraf lidt un-
der halvdelen har valgt at star te. Af disse har vi i øjeblikket 16 elever gående, og der er 
i løbet af det sidste år udskrevet 12 elever til en byggefaglig uddannelse på Aarhus Tech.  
Af disse har 2 har valgt en EUX uddannelse og resten EUD struktør. nogle er star tet 
med en uddannelsesaftale, andre uden. 12 er stoppet undervejs og er nu i gang med 
andre uddannelsesforberedende aktiviteter. Dog er 2 af dem star tet på EUD indenfor 
andre områder end bygge- og anlæg.

Initiativet er en del af en lokal handle-
plan for at kunne realisere den nationale 
målsætning om, at 95 procent af en ung-
domsårgang i 2015 skal gennemføre en 
ungdomsuddannelse.

samtidig udspringer initiativet også af 
handlingskataloget fra oktober 2011 ”Vi 
bygger det nye Aarhus sammen”, hvor der 
fokuseres på at udnytte beskæftigelses- og 
uddannelsespotentialet i de mange store 
byggeprojekter, der i disse år er i gang. I den 
forbindelse opstod idéen om at etablere et 
”mobilt læringsrum” på byggepladserne. 

Virksomhedsskolen er karakteriseret 
ved et tæt og godt samarbejde mellem 
Aarhus Produktionsskole, Aarhus Tech, 
nCC som hovedentreprenør, Urban Me-
diaspace Aarhus som bygherre og UU 
Aarhus-samsø under jobcenter Aarhus, 
som hver især bidrager på forskellig vis til 
skolen. 

her midt i den meget aktuelle debat 
vedrørende erhvervsuddannelsernes da-
lende popularitet, problematikker som 
frafald og fastholdelse i ungdomsuddan-
nelserne og ikke mindst i forhold til rege-
ringens udspil til en ny erhvervsuddannel-
sesreform ”Faglært til fremtiden – bedre 
og mere attraktive erhvervsuddannelser”, 
er resultaterne og erfaringerne fra Virk-
somhedsskolen yderst interessante.

Formålet er at bidrage til, at flere unge 
kan få en uddannelse inden for bygge- og 
anlægssektoren. skolens elever har deres 
daglige gang på byggepladsen, hvor de 
deltager i løsningen af konkrete opgaver. 

Til at støtte de unge i byggeriet er vi to 
fuldtidsansatte, der dagligt er til stede. En 
faglærer fra Aarhus Produktionsskole, hvis 
opgave er at skabe kontakt til de forskel-
lige arbejdsgrupper (sjak) og hele tiden 
sørge for, at de unge er placeret de rigtige 
steder, så de får passende udfordringer, 
og en UU-vejleder, der tilbyder den for-
nødne støtte og vejledning i at håndtere 
de problemstillinger, der kan forhindre de 
unge i at blive klar til og gennemføre en 
erhvervsuddannelse. samtidig fungerer 
UU-vejlederen som indgang til det kom-
munale system, hvor der er behov for det-
te og til uddannelsesinstitutionerne. Der 
arbejdes med de unges faglige, personlige 
og sociale kompetencer og på at skabe 
struktur og stabilitet i deres hverdag.

Virksomhedsskolens målgruppe
Virksomhedsskolen er som nævnt for unge 
i alderen 17-25 år, der ønsker en byggefaglig 
håndværksuddannelse, og som profiterer af 
en tæt sammenhæng mellem teori og prak-
sis. Det er ofte skoletrætte, delvist uafklare-
de, mere praktisk end bogligt anlagte unge. 

skolen giver dermed eleverne en unik 
mulighed for at prøve deres uddannelses-
drømme af i den virkelige verden, inden 
de star ter på et efterfølgende erhvervs-
uddannelsesforløb. Eleverne på virksom-
hedsskolen indgår i det daglige arbejde 
sammen med de øvrige ansatte på bygge-
pladsen, og deres opgaver relaterer sig 
derfor direkte til byggeriet. Derudover 
undervises der i dansk, matematik, teg-
ningsforståelse og samfundsfag i fire lek-
tioner hver uge, hvilket skal give eleverne 
mulighed for at styrke de faglige/boglige 
forudsætninger for at gennemføre en er-
hvervsuddannelse inden for bygge- og 
anlægsområdet. Idet Virksomhedsskolen 
ligger fysisk placeret på byggepladsen, er 
der kort afstand mellem arbejde og un-
dervisning. her er det netop denne tætte 
sammenhæng mellem det, der læres og 
den praktiske anvendelse af det lærte, der 
er med til at øge elevernes motivation og 
forudsætninger for at lære. Begreber som 
meningsfuldhed, arbejdsmarkedsnærhed, 
identitet, fællesskab og mestringsoplevelse 
er af stor betydning for de unge.

Idéen spreder sig
De første tre elever star tede i august 
2012, næsten samtidig med at byggeriet 
gik ind i sin første fase. Det forventes, at 

Virksomhedsskole på Aarhus Havn 
er en praktisk vej mod en 
erhvervsuddannelse

I forbindelse med Aarhus Kommunes store byggeri 
af det nye multimediehus - DOKK1 - på Aarhus Havn 
iværksattes i foråret 2012 et nyt samarbejdsinitiativ - 
Virksomhedsskolen på Aarhus havn - som et afklarende 
og uddannelsesforberedende tilbud indenfor bygge- og 
anlægsområdet for skoletrætte og praksisorienterede 
unge i alderen 17-25 år

Det er unge, der kan have mange dårlige 
skoleerfaringer med sig i bagagen, og hvor 
motivationen til at fortsætte i uddannelses-
systemet er meget lille, og som vurderes til 
ikke umiddelbart at kunne starte på en er-
hvervsuddannelse. Målet med deres forløb 
på Virksomhedsskolen er derfor, at de bliver 
brancheafklarede og/eller kvalificerer sig til 
en erhvervsuddannelse indenfor bygge- og 
anlægsbranchen.

UU Aarhus-samsø har ansvaret for vi-
siteringen af eleverne, der indskrives som 
produktionsskoleelever på Aarhus Pro-
duktionsskole og således får produktions-
skoleydelse, mens de arbejder i byggeriet. 

Skole i en skurvogn
Virksomhedsskolemodellen bygger på 
mange af principperne fra læring i praksis-
fællesskaber og vejledning i fællesskaber. 
Derfor er skolen indrettet i en skurvogn 
på selve byggepladsen og fungerer som 
en fuldt integreret del af hverdagen på 
pladsen. Vi har plads til 12-16 elever ad 
gangen, og der er løbende optag. Eleverne 
møder ind hver morgen kl. 6.45, så de er 
klar til at star te dagens arbejde kl. 7.00 
sammen med håndværkerne. Det meste 
af tiden befinder de sig ude på byggeplad-
sen, som oftest ude i de forskellige sjak, 
der arbejder på pladsen. 

skolen vil følge byggeriet, til det står fær-
digt i star ten af 2015, og som det ser ud 
nu, er der stor sandsynlighed for at nCC 
meget gerne vil for tsætte samarbejdet i 
forbindelse med andre entrepriser både 
på havneområdet i Aarhus, men også an-
dre steder i byen. 

På baggrund af de gode erfaringer med 
Virksomhedsskolen på havnen blev skole-
modellen sidste år udvidet med endnu en 
skole – en merkantil virksomhedsskole – 
som er placeret i Kvickly i Bruuns Galleri i 
Aarhus og således består af et samarbejde 
mellem igen UU Aarhus-samsø, Gøgler 
Produktionsskolen, Aarhus Købmandssko-
le og som nævnt Kvickly. skolen har pt. 10 
elever, der alle deltager i de forskellige bu-
tiksopgaver på lige fod med Kvicklys eget 
personale, og samtidig modtager praksis-
nær undervisning, så de kan gå styrket vi-
dere til en hG uddannelse.

UU Aarhus-
Samsø

Urban 
Mediaspace 
Aarhus

Aarhus pro-
duktionsskole

Virksomhedsskolen giver eleverne en unik mulighed for at prøve deres uddannelsesdrømme af i den virkelige verden, inden de star ter på et efterfølgende erhvervsud-
dannelsesforløb.
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Studieliv uden stress
”studieliv uden stress” tager udgangspunkt i den studerendes 
hverdag, hvor der måtte være brug for at håndtere stress.

Bogen beskriver den nyeste stressforskning, behandlingsprin-
cipper samt forebyggende indsatser, ligesom der er kapitler om 
personlig udvikling og indsatser, hvis den studerende allerede er 
ramt af stress.

Bogen rummer værktøjer til at håndtere en stresset studie-
hverdag, hvor blandt andet restitution er utrolig vigtig, hvis hjer-
nen skal fungere optimalt. Der er også hjælp til, hvordan krop og 
hjerne kan styrkes gennem kost, motion, søvn og pauser.

Et par af bogens kapitler tager mindfulness på studiet under 
behandling, samt om man er klar til forandring, og hvordan man 
kan lære at gå til eksamen. Dertil kommer gode forslag til, hvor-
ledes man dyrker sin intelligens.

Forfatter : Thomas Pape (i samarbejde med Gitte Winther 
Graugaard), stressrådgiver og psykosomatisk fysioterapeut. læs 
mere: www.spine.dk
Forlag: Turbine
Pris: 249 kr. 182 sider.

Ordblinde kan klare sig
ny bog om unge ordblinde dumper ned i debatten om adgangs-
krav til erhvervsuddannelserne. Bogen ”Ung og ordblind” do-
kumenterer blandt andet, at ordblindeefterskolerne har fundet 
særdeles effektive metoder til at gøre eleverne parate til ud-
dannelse. ordblindeefterskolerne er derfor fortrøstningsfulde, 
selvom den nye reform af erhvervsuddannelser betyder indfø-
relse af optagelseskrav.

De fleste elever vil kunne opnå karakteren 02 ved afgangs-
prøverne i dansk og matematik efter et ophold på en ordblinde-
efterskole, lyder det fra skolerne. 

ordblindeefterskolernes formand Kirsten Weile siger :
»jeg noterer mig, at der med den nye reform fortsat er åbent 

for optagelse på erhvervsskolerne gennem en helhedsvurdering 
af de elever, der kan vise deres kompetencer på andre måder 
end ved en prøve. Det føler vi imødeser de få elever, der ikke 
kan klare folkeskolens afgangsprøve.«

Bogen ”Ung og ordblind” tager udgangspunkt i interviews 
med elever på forskellige ordblindeefterskoler og lader i høj 
grad de unge selv komme til orde. Det giver en unik indsigt i 
de unges tanker og overvejelser, når de som unge og ordblinde 
forsøger at klare sig i skolesystemet.

Bogen ”Ung og ordblind” er udkommet på roskilde Universi-
tetsforlag Forfattere: Tilde Mette juul, Thomas Brahe og niels-
henrik M. hansen.
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schwartz tilbyder perspektiver på, 
hvordan samarbejdet kan udvikles, 
så det i sidste ende bliver til gavn 
for alle vejledningens målgrupper, 
men særligt de udsatte unge.

Ida schwartz tager fat i det tværprofessionelle samarbejde i det 
afsluttende kapitel i en interessant, fængende og velskrevet bog 
om socialpædagogisk støtte til børn og unge, der bor uden for 
eget hjem. Bogen analyserer med inddragelse af en række praksi-
seksempler forskelige aspekter af børnenes liv og giver et billede 
af kompleksiteten i deres livsbetingelser. Kapitlerne kan læses 
som en samlet fremstilling eller hver for sig. Det afsluttende ka-
pitel handler som nævnt om tværprofessionelt samarbejde, og 
forfatteren fremhæver en række aspekter af relevans for også 
vejlederarbejde, som vi vil interessere os for her. 

Målgruppen
Inden vi dykker ned i udvalgte pointer, skal vi nævne, at der bo-
gen igennem bruges betegnelsen ”børn”, og at målgruppen er 
yngre end vejlederes målgruppe. Det synes vi ikke, at man som 
læser skal lade sig afskrække af. Problematikken omkring samar-
bejde er af mere almen karakter end knyttet til arbejde med en 
konkret målgruppe.

Tværprofessionelt frem for tværfagligt
schwartz indleder kapitlet med at pege på, at forskning viser, at 
det tværprofessionelle samarbejde ofte er konfliktfyldt. Der kan 
være tale om problemer knyttet til, at professionelle ikke forstår 
hinandens fagsprog, samarbejdet kan være præget af gensidige 
fordomme og forenklede opfattelser af hinandens faglighed, lige-
som der kan være kampe om anerkendelse og status. 

En pointe er, at disse problematikker ikke nødvendigvis har 
rod i forskellige fagligheder. her kan for eksempel drages en pa-
rallel til, at samarbejde mellem UU-vejleder og skolelærer i nogle 
tilfælde kan være vanskeligt, selvom begge kan være læreruddan-
nede. Bogen anvender da også begrebet ”tværprofessionel” frem 
for ”tværfaglig”. Professionelle besidder forskellige perspektiver 
på børnenes situation og råder over forskellige handlemulighe-
der. Disse forskelle er både knyttet til forskellige problemforstå-
elser og til forskelle i de institutionelle betingelser – de professi-
onelle har forskellige opgaver i forhold til børnene og har derfor 
også forskellige muligheder for at kunne komme til at gøre noget. 

Kapitlet rejser spørgsmålet, hvordan det professionelle sam-
arbejde kan organiseres på tværs af institutioner, der løfter for-
skellige opgaver i et barns liv, så det er muligt for parterne at 
håndtere konflikter og at skabe en fælles retning i opbakningen 
til børnenes livsførelse. 

Tre opmærksomhedspunkter ridses op.
•  Koordinering og organisering af børns hverdagsliv og livsfor-

løb
• Den fælles sag i tværprofessionelt samarbejde
• Viden om børns hverdagsliv set ud fra børnenes perspektiver.

her vil vi opholde os ved den fælles sag i samarbejdet. 

Den fælles sag
Bogens diskussioner fremhæver, at der er mange forskellige pro-
blemforståelser, faglige teorier og praksisser på spil inden for 
både almen- og specialområdet, og at den fælles problembe-
stemmelse i sig selv udgør et problem. 

schwartz rejser spørgsmålet, om hvorvidt tværprofessionelt 
samarbejde, for at indsatsen skal lykkes, indebærer, at parterne 
skal have samme mål og handle ens? og hun iler med at svare, 
at det hverken er muligt eller ønskeligt, at professionelles prak-
sisser på børneområdet bliver gjort ens. Forskelle i fagligheder 
er netop knyttet til arbejdsdelingen på området og dermed til 
det faktum, at de professionelle varetager forskellige opgaver ift. 
børn og unges læring og udvikling. Men hvad det imidler tid er 
nødvendigt at skabe klarhed over er, hvad der udgør den fælles 
sag. Dette for at de forskellige professionelle bidrag kan virke i 
en samlet understøttelse af børnenes livsførelse. Det er vigtigt, 
at parterne har et forholdsvist klar t billede af det projekt, der 
udgør det fælles endemål. 

Forfatteren fremhæver 
•   at parterne må forfølge forskellige mål relateret til hver deres 

faglighed og opgaver, fordi der netop må gøres noget forskel-
ligt for at bidrage til den fælles sag

•  at det tværprofessionelle samarbejde kan være målrettet, 
uden at parternes indsatser forløber efter en lineær plan

•  at hvis indsatsen skal forblive målrettet ift. den fælles overord-
nede sag, så er alle professionelle afhængige af andres viden 
for at kunne justere og organisere deres egne bidrag.

perspektiver til vejlederens praksis
schwartz beskriver en række aspekter omkring det tværprofes-
sionelle samarbejde af generel relevans, som er interessante for 
de vejledere, der bøvler med tværprofessionelt samarbejde. som 
læser trækker  man undervejs i kapitlet uvægerligt mange paral-
leller til egen praksis. De analytiske perspektiver, som kapitlet 
tilbyder, er dels inspirerende i forhold til at forstå, hvorfor tvær-
professionelt samarbejde også 
i vejledningssammenhæng kan 
være vanskeligt og dels i for-
hold til at udvikle perspektiver 
på, hvordan samarbejdet kan 
udvikles, så det i sidste ende 
bliver til gavn for alle vejled-
ningens målgrupper, men sær-
ligt for udsatte unge.

 
Ida Schwartz (2014). Hver-
dagsliv og livsforløb – tværpro-
fessionelt samarbejde om støtte 
til børn og unges livsførelse. 
Klim

Tværprofessionelt samarbejde er 
et ømt punkt
Tværprofessionelt samarbejde opleves jævn-
ligt vanskeligt og bliver ofte udpeget som 
velfærdsstatens ømme tå, da en stadig mere 
omfattende arbejdsdeling og specialisering 
skaber opsplitning i indsatserne
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Mohammad Ajine
Palæstinenser, født i libanon.
Flyttede til Danmark som 5-årig.
studiejob som studievejleder på DTU.
Civilingeniør i fysik og nanoteknologi fra DTU.
Forskningsassistent på DTU.
Vejleder ved studievalg København.
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Der er måske ikke den mest indlysende 
sammenhæng mellem nanoteknologi og 
vejledning, men for Mohammad Ajine gi-
ver det meget god mening. Da han i 2010 
dimitterede som civilingeniør  i fysik og 
nanoteknologi, fik han i første omgang job 
som forskningsassistent på DTU, men ef-
ter to år i laboratorierne skiftede han til 
et fuldtidsjob som vejleder hos studivalg 
København

»jeg ville selvfølgelig gerne prøve at ar-
bejde som ingeniør, men ret hurtigt fandt 
jeg ud af, at det ikke var et arbejde, der 
gjorde mig specielt lykkelig,« siger han og 
fortæller, at han, mens han læste på DTU, 
havde studiejob som studentervejleder.

»jeg kunne godt lide vejledningsarbej-
det og kontakten til de mange forskellige 
mennesker,« siger han. Derfor lå skiftet 
til vejledningen lige for, og den lidt skæve 
karriere kan han nu udnytte i det daglige 
arbejde.

Skæv karriere
»jeg bruger ofte min egen skæve karriere 
som et eksempel i vejledningen. Et billede 
på, at det ikke altid er den lige vej, der 
fører til det, man gerne vil,« siger Moham-
mad Ajine, som tror, at de unge har godt 
af at vide at, at der sker forandringer over 
tid, at man udvikler sig og måske ændrer 
opfattelse på en række områder. han pe-
ger desuden på erfaringerne fra studievej-
ledningen som et plus i det daglige vejled-
ningsarbejde, hvor han også trækker på de 
formidlingskompetencer, han samlede op 
undervejs som studievejleder på DTU. 

»Man skal være skarp på formidlings-
delen, når man som vejleder står og skal 
undervise en hel klasse,« siger han.

Uddannelse er ikke sexet
»Det kan være en udfordring at stå med 
en hel klasse, og ind imellem kan det 
være en voldsom opgave at skulle moti-
vere dem alle,« siger Mohammad Ajine 
og forklarer, at man jo kun har et eller 
to møder om året med klassen til at op-
bygge den nødvendige relation. At mødet 
med klassen er lagt i et skema, som måske 
nok passer til skolen og vejlederen, men 
som ikke nødvendigvis passer til de unges 
mentale skema. og at uddannelsessyste-
met og diverse regler ikke altid appellerer 
til de unge.

»Uddannelse er jo ikke super sexet. så 
man skal være klar og energisk. Man skal 
gøre stoffet relevant og inddrage de unge 
og deres erfaringer i undervisningen,« si-
ger han og tilføjer, at det så til gengæld er 
en rigtig god oplevelse, når det lykkes.

Succeserne
og lykkes det gør det, selv om man har 
travlt, når man skal vejlede omkring 3500 
elever.

»jeg synes, at jeg er med til at gøre en 
forskel, og jeg bliver glad, når jeg i vejled-
ningen er med til at rykke et andet men-
neske,« siger Mohammad Ajine, som spe-
cielt holder af, når unge med urealistisk 
lave forventninger til, hvad de kan, opda-
ger, at de faktisk kan mere, end de troede.

»En sådan proces er fed at opleve, og 
det er her, vejledningen bliver sjov. Det er 
jo ikke sjovt at fungere som en form for 
opslagsværk, hvor man bare skal fortælle, 
hvad der kræves til det ene og det an-
det,« siger han og tilføjer, at netop det at 
komme tæt på de unge er det, han sætter 
størst pris på i vejledningsarbejdet.

Synlig vejleder
»jeg kan godt lide at være der, hvor de 
unge er,« siger Mohammad Ajine og for-
tæller, at han i det, der hedder træffetiden, 
oftest sætter sig et sted, hvor de unge er. 
Det kan være på gangen eller i en forhal.

»De unge kommer forbi og ser mig og 
kommer i tanke om, at de jo også lige hav-
de et spørgsmål. På den måde kommer vi 
i snak,« siger han og tilføjer, at han i visse 
sammenhænge desuden drager nytte af 
sin kulturelle baggrund.

Læge, advokat eller ingeniør
»jeg er født i libanon og har palæstinensi-
ske rødder, og det gør, at jeg har en meget 
dyb indsigt i, hvad det er for specielle ud-
fordringer, de ikke etnisk danske unge står 
i,« siger Mohammad Ajine og forklarer, at 
han for eksempel ved, hvordan det er at 
vokse op i en familie, hvor kun meget få 
uddannelser er i spil

»jeg forstår, hvordan det er at have en 
mor, som mener, at det kun er læge, advo-
kat eller ingeniør, som tæller, når man skal 
vælge uddannelse, og det er selvfølgelig 
en fordel, når jeg vejleder unge med ind-
vandrerbaggrund,« siger han og fortæller, 
at han har planer om at tage en master i 
vejledning.

Vil i gang med master
»jeg har jo en del erfaring med vejledning, 
men mangler den formelle uddannelse,« 
siger Mohammad Ajine, som regner med 
at begynde på en master i vejledning.

»jeg er rigtig glad for mit arbejde, og 
jeg er sikker på, at jeg kan kvalificere det 
ved at tage mere uddannelse,« siger han 
og regner med et par år at læse masteren 
kombineret med vejledningsarbejdet.

jeg bruger ofte min egen skæve 
karriere som et eksempel i 
vejledningen. Et billede på, at 
det ikke altid er den lige vej, der 
fører til det, man gerne vil.

Mohammad Ajine har palæstinensiske rødder. Det drager han fordel af, når han 
vejleder unge med indvandrerbaggrund.

Kender du en profil?
Kender du en eller har du selv en skæv, anderledes, interessant, utraditionel indgang til jobbet som vejleder? så hører vi gerne fra dig 
til vores nye serie ”Vejlederprofilen”. send et tip til torben@magasinhuset.dk

Udnytter skæv 
baggrund i vejledningen

Mohammad Ajine har hidtil haft et 
lidt skævt karriereforløb. Det ud-
nytter han i sit arbejde som vejleder 
på Studievalg København. Også hans 
kulturelle baggrund kan ind imellem 
kvalificere vejledningen

22 23



KlUMMEn

TEKsT // 

 CAMILLA HUTTERS

FoTo // 

 COLOURBOx

Vejlederens faste klummepanel består af: 
Camilla Hutters, lektor, Center for 
Ungdomsforskning, 
Bo Klindt Poulsen, adjunkt i vejledning på 
Professionshøjskolen VIA UC, 
Hanne Paustian Tind, vejleder, UU nord-
vestjylland og 
Svend Broholm, erhvervsvejleder, Jobcenter 
odense. De skriver på skift om løst og fast 
inden for vejledning. 
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når et stigende antal unge oplever 
stress, er det først og fremmest, fordi 
kravene til deres præstationer er 
skærpet, samtidig med at det er sværere 
at se, hvordan de skal indfri dem.

stort set hver måned byder på sin nye undersøgelse, der fastslår, at danske unge er stressede 
som aldrig før.

senest var det Københavns Universitet, der lancerede en ny trivselsundersøgelse, der fast-
slår, at 45 pct. af de studerende dagligt oplever fysiske stresssymptomer som for eksempel 
nedtrykthed, koncentrationsbesvær eller søvnbesvær. og i forrige måned var det Danske 
Gymnasielevers sammenslutning, der kom ud med en undersøgelse, der viste at mere end 
halvdelen af gymnasieeleverne dagligt eller ofte oplever at være pressede i deres hverdag. 

Eleverne angiver, at presset først og frem-
mest er skolerelateret og især skyldes, at 
der er for mange lektier og afleveringer i 
gymnasiet, og at skoledagene er for lange.

Konsekvensen er, at et stigende antal 
unge slås med mistrivselsproblemer i for-
bindelse med deres uddannelse. Mange 
uddannelser må som led i deres gennem-
førelsesvejledning tilbyde psykologordnin-
ger. skolestress synes at være blevet en 
epidemi. Men hvorfor er de unge stres-
sede? og hvad er det på uddannelserne, 
der presser de unge? 

ser man på den aktuelle forskning på 
området, så synes der at være især tre 
forklaringer på stress-epidemien. For det 
første er samfundsmæssige krav og for-
ventninger til unges uddannelse øget. 

Unges uddannelse spiller en stadig vig-
tigere rolle i forhold til at sikre økonomisk 
vækst og høj produktivitet i samfundet – 
så Danmark står godt i den globale kon-
kurrence. Med dette for øje søsættes der 
jævnligt reformer, der sigter mod at op-
timere og regulere de unges adfærd. For 
eksempel gennem øget studiefremdrift 
og skærpede adgangskrav. Det er med til 
at skabe strukturer, der presser de unge, 
fordi kravene til deres tempo og præsta-
tioner skærpes – uden at hjælpen til at 
indfri dem følger med.

performancekultur
Det fører for det andet til, at der spreder 
sig en ’performancekultur’ i uddannelses-
systemet. Kendetegnende for denne kul-
tur er, at målet med at uddanne sig bliver 
at ’demonstrere sin kunnen’ og fremstå 
som dygtig sammenlignet med andre. For 
de unge betyder det, at det vigtigste i for-
hold til at klare sig i uddannelsessystemet 
er at præstere godt og skille sig ud.  Det 
er dels med til at producere angst for at 
fejle, men det er også med til at produce-
re stress. En svensk undersøgelse fra 2013 

viser således, at uddannelser, der stiller 
høje krav til elevernes individuelle perfor-
mance og benytter sig af en høj grad af 
test og evaluering af denne, også har en 
højere forekomst af elever med stress.  

Det forstærkes for det tredje af, at 
mange unge vender kravene om at præ-
stere og performe indad. De eksterne 
krav om at være hurtig, højtpræsterende, 
have et godt cv og så videre bliver til indre 
krav og gøres til en målestok for ens egne 
præstationer. Mange unge oplever det 
derfor som svært at slå til, fordi de hele 
tiden kan gøre lidt mere og præstere lidt 
bedre, og det er deres eget ansvar, hvis 
de ikke gør det. Det kan både føre til at 
den enkelte overpræsterer og aldrig op-
lever at gøre det godt nok. Desuden det 
kan føre til, at man giver op og resignerer. 
simpelthen fordi de krav, der stilles, virker 
urealistiske at indfri.

Drop præstationspresset
når et stigende antal unge oplever stress, 
så er det først og fremmest, fordi kravene 
til deres præstationer i uddannelsessyste-
met er skærpet, samtidig med at det er 
sværere for de unge at se, hvordan de skal 
indfri dem. Problemet viser sig først og 
fremmest individuelt som stress og pres i 
forhold til at slå til, men er noget, der van-
skeligt kan løses af den enkelte. hvis stres-
sepidemien blandt de unge skal slås ned, så 
er det ikke tilstrækkeligt med individuelle 
psykologordninger (selv om det kan være 
en nødvendig hjælp). løsningen er først 
og fremmest en ændring af de krav og de 
kulturer, der er med til at skabe præstati-
onspres og performancekulturer blandt og 
i de unge. 

Hvorfor er de unge  
så stressede?
Der er gået stress i ungdommen, 
fordi de er omgivet af et præstati-
onspres og en performancekultur
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praktikpladskontor har succes
Tager man en erhvervsuddannelse på Mer-
cantec i Viborg, er man så godt som sikker på 
at komme i praktik i en virksomhed i løbet 
af sin uddannelse. Det viser nye tal fra Mer-
cantecs lære- og Praktikpladskontor, som har 
opgjort, hvor eleverne var i praktik, da de sid-
ste år afsluttede deres erhvervsuddannelse.

opgørelsen viser, at 451 elever på Mer-
cantec gennemførte en erhvervsuddannelse 
mellem 1. oktober 2012 og 30. september 
2013. heraf gennemførte kun 7 elever deres 
uddannelse ved hjælp af ren skolepraktik. De 
resterende 444 elever var i praktik i en virk-
somhed i en kortere eller længere periode 

undervejs på deres uddannelse. Det svarer til 98 procent.
 »Det er nogle rigtig flotte tal, som gør op med myten om, at man har svært ved at 

få en læreplads, hvis man tager en erhvervsuddannelse. Tværtimod er vores elever rigtig 
dygtige til at finde praktikplads – ligesom de lokale virksomheder er gode til at tage 
deres del af ansvaret,« siger Mercantecs direktør Kirsten holmgaard.

lasse hein olesen havde svært ved at finde praktikplads og begyndte derfor sin prak-
tikperiode i praktikcentret. Kort inde i forløbet fik han dog mulighed for at komme i praktik 
i udlandet hos den finske it-virksomhed sykes - et tilbud han straks takkede ja til. 

»Praktikken på skolen var et fint udgangspunkt, men der er ingen tvivl om, at jeg 
hellere ville have en læreplads hos en virksomhed i erhvervslivet. At det så lige var i 
Finland, var bare bonus, da jeg altid gerne har villet i praktik i udlandet. jeg har fået mas-
ser af erfaring i et fedt miljø og har lært rigtig meget,« siger lasse hein olesen, der er 
færdig som it-supporter til efteråret. 

sidst i februar var uddannelsespolitisk 
ordfører for Det Konservative Folkeparti, 
lene Espersen, og  formand for lærer-
foreningen, Anders Bondo Christensen, 
på besøg hos UU Køge Bugt. På mødet 
i UUV’s center fortalte sekretariatsleder 
Christel jørgensen om en markant uddan-
nelsesfremgang i Køge Bugt kommunerne 
for de 21 årige. På bare 5 år er andelen, 
der har gennemført en ungdomsuddan-
nelse hævet fra 52,1procent til 63,2 pro-
cent. En stigning på over 11 procent point, 

»Det er vi meget stolte af, og det er 
resultatet af det lokale samarbejde mel-
lem blandt andet skole, ungdomsuddan-
nelser, jobcentre, produktionsskoler og 
UUV«, sagde Christel jørgensen.

Unge får endnu bedre vejledning 
om uddannelse

I silkeborg kan unge under 30 år fremover 
få vejledning om uddannelse og job på 
deres egen hjemmebane. Medarbejdere 
fra Ungdommens Uddannelsesvejledning 
(UU) og jobcenteret er nemlig ved at 
pakke flyttekasserne, så de kan rykke helt 
tæt på de unge. De flytter og bliver nabo 
til Teknisk skole.

»Vi vil gerne hjælpe de unge kvalifice-
ret videre. Med kvalificeret mener vi, at 
de unge hurtigst muligt kommer frem til 
en holdbar løsning, der giver dem kvalifi-
kationer og en bedre økonomi,« udtaler 
Ann Tversted til silkeborg Kommunes 
hjemmeside. hun er afdelingsleder for 
kontanthjælp hos jobcenter silkeborg.

Den styrkede indsats over for de unge 
udspringer af den nye kontanthjælpsre-
form, som trådte i kraft 1. januar. og sil-
keborg Kommune vil gøre mere end blot 
at opfylde reformens krav. Den nye ind-
sats over for unge byder også på helt nye 
tilbud, fx. skal det fremover være muligt 
at tage på uddannelsescafé og deltage i 
workshops om økonomi og sundhed.

Lene og Anders mødte vejledningen i Køge

lasse hein olesen
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lad os begynde med en fabel om skolen 
af r.h. reeves: “The Animal school”, der 
på lyrisk vis illustrerer, hvad der sker, når 
eleverne skal lære for skolen og ikke for 
livet. 

”Engang besluttede dyrene, at de 
måtte gøre noget for at klare proble-
merne i en “ ny verden”, så de stablede 
en skole på benene. De indfør te et pen-
sum, der omfattede løb, klatring, svøm-
ning og flyvning. For at gøre det nem-
mere at administrere, meldte alle dyr sig 
til alle fag. 

Anden var fantastisk til svømning, 
faktisk bedre end sin lærer og fik flotte 
karakter i flyvning. Men han var meget 
dårlig til løb. Fordi han var dårlig til løb, 
måtte han blive efter skoletid og også 
holde op med at svømme, så han kunne 
øve sig i at løbe. Det for tsatte indtil 
hans svømmefødder var meget slidte, 
og han kun var middelmådig til svøm-
ning. Men middelmådig var acceptabelt i 
skolen, så ingen bekymrede sig om det, 
bor tset fra anden. 

Kaninen var bedst i løbetimerne, men 

på en arbejdsplads og mere strukturelle 
ting som at overholde arbejdstider. Den 
unge vælger efter interesse, og Troldkær 
har skabt rammerne for, at vi kan støtte 
og udfordre den unge i at udvikle kompe-
tencer, arbejde med interessen og få det 
fulde/optimale udbytte deraf. 

Et godt hverdagsliv 
De unge vil også gerne passe ind som be-
boere og blive gode til at klare sig i egen 
bolig med de forudsætninger de hver for 
sig har - og her skabe et hjem på egne 
præmisser. For at de unge ikke blot lærer 
at fungere boligmæssigt og socialt under 
Troldkærs trygge rammer, lægger vi vægt 
på at opøvelsen af de praktiske hverdags-
færdigheder, skabelsen af hjemlighed og 
et godt naboskab foregår under forhold 

TROLDKæR
Institutionen Troldkær ved jels har i to år-
tier fungeret som et uddannelsestilbud til 
unge mellem 17 og 25 med særlige behov. 
Troldkær har altid lagt vægt på personlig 
udvikling, faglig dygtiggørelse, erhvervs-
modning, jobafklaring samt mestring af 
hverdagens praktiske, sociale og bomæs-
sige udfordringer. Disse praktiske og pæ-
dagogiske erfaringer indgår nu i Troldkærs 
måde at forvalte den treårige særligt Til-
rettelagte Ungdomsuddannelse. 

Den treårige STU ”særligt tilrettelagt ungdoms-
uddannelse” er et moderne bud på at undervis-
ning skal være relevant for livet efter skolegangen 
– ved at satse på de unges styrkesider og øge deres 
medindflydelse. Spørgsmålet er derfor, hvorfor 
vi skal have en ny fleksibel kombiuddannelse, når 
man kunne udvikle STU i stedet 

Undervisning for livet,  
ikke for skolen

meget lig senere selvstændige livsvilkår. Vi 
forbereder med andre ord de unge på li-
vet og lærer dem at stå på egne ben. Ikke 
mindst derfor har Troldkær netop taget 
16 nye elevboliger i brug, der giver de 
unge rum for personlig og social udvikling. 

Ikke for skolen men for livet 
I bedste r. h. reeves ånd skal de unge 
efter en afsluttet sTU på Troldkær (med 
udgangspunkt i individuelle styrkesider 
som interesse, modenhed og kvalifikatio-
ner) derfor kunne slå rødder og skabe sig 
et hjem, hvor de nu engang flytter hen. 
Det er nemlig vores erfaring, at en tryg og 
stabil hverdag er af lige så stor betydning 
for fastholdelsen af vore unge på arbejds-
markedet som de faglige, sociale og per-
sonlige kvalifikationer. 

fik et nervøst sammenbrud, fordi han hele 
tiden skulle tage svømningen om. 

Egernet var glimrende til at klatre, indtil 
han udviklede frustrationer i flyvetimerne, 
hvor læreren gav ham besked på at star te 
fra jorden og flyve opad i stedet for at fly-
ve nedad fra trætoppene. han udviklede 
tillige kramper af overanstrengelse og fik 
7 i klatring og 4 i løb. 

ørnen var et problembarn og måtte 
afrettes strengt. I klatretimen nåede han 
før alle andre op i toppen af træet, men 
insisterede på selv at bestemme, hvordan 
han kom derop. 

Da året var slut, var det en abnorm 
ål, der svømmede utroligt godt og også 
kunne løbe, klatre og flyve lidt, som havde 
det højeste gennemsnit og blev den stu-
derende, der holdt afskedstalen. 

Præriehundene holdt sig væk fra sko-
len, fordi administrationen ikke ville føje 
gravning af huller og underjordiske gange 
til pensumplanen.”De satte deres unger i 
lære hos grævlingen og sluttede sig senere 
sammen med murmeldyr og jordegern og 
star tede selv en succesrig skole”. 

En fin morale 
The Animal school er egentlig trist læs-
ning, men den har heldigvis en fin morale, 
som vi alle kan tage ved lære af. Vi vil alle 
så gerne passe ind. Vi vil i hvert fald gerne 
have muligheden for det - for derefter 
selv at bestemme, om og hvordan vi vil 
passe ind. Unge, som gang på gang gen-
nem grundskoleforløbet er stødt på for-
hindringer i form af krav til både indhold 
og form, vil mere end nogen gerne passe 
ind. De har ikke haft muligheden for selv 
at vælge, hvordan de vil passe ind, fordi de 
ikke har kunnet leve op til de ensrettede 
krav om form og indhold, som grundsko-
len repræsenterer. 

En fin uddannelse 
Med det nye retskrav fra 2007 om en 
særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, 
har unge ret til at udvikle og dygtiggøre 
sig på basis af egne betingelser såsom in-
teresse, modenhed og kvalifikationer. Det 
sker med udgangspunkt i disse tre fak-
torer, og på den måde er det nu uddan-
nelsen, der skal passe ind i den unges liv, 
ønsker og krav om form og indhold - og 
ikke omvendt. her læres for livet, ikke for 
skolen. 

Et godt arbejdsliv 
Unge vil gerne dygtiggøre sig til at leve 
et liv blandt andre, så derfor introduce-
rer Troldkær dem intensivt og langmodigt 
til arbejdslivet. Vi har værksteder, hvor 
vi arbejder og producerer på normale 
arbejdsvilkår og opøver færdigheder i 
håndværket, de sociale omgangsformer 
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Fremdriften 
og det visne blad

Vi befinder os dagligt 
mellem poler af 
determination og kaos. 

Dengang jeg var højskolelærer, var vejledning ret hot. Det var 
nyt, at højskolerne var forpligtede til at vejlede om uddannelse 
og erhverv, og det var kærkomment, at vi i lærerkollegiet fik talt 
om, hvordan vi kunne støtte eleverne, så højskolen også blev et 
springbræt for de planer, eleverne måtte udklække undervejs. 

For at kickstar te processen besluttede vi, at vi da skulle have en 
V-dag (vejledning og sejr!), hvor fremtidens vinde godt måtte 
have lov at blæse lidt kraftigere gennem de 
gamle gange. Vi varmede op med en seance 
i foredragssalen, hvor vi lærere fortalte den 
opbyggelige historie om vores egen uddan-
nelses- og karrierevej. jeg havde været på 
helene Valgreens vejledningskurser i For-
eningen for Folkehøjskoler i Danmark og 
instruerede mine kolleger i at finde en ram-
mende metafor for, hvordan de var havnet i 
deres nuværende (indlysende lykkelige) arbejdssituation. 

En af mine kolleger beskrev sig selv som et vissent blad, der drev 
tilfældigt i vinden og landede på må og få. Ansigterne var ret 
blanke, det er altid lidt op ad bakke, når en flok vejledningshung-
rende unge bliver præsenteret for tilfældighedsfaktoren. 

her ti år senere arbejder jeg som studievejleder på en højere 
læreanstalt med mottoet ”det bli’r til noget”, og det er sjældent 
visne blade, der blæser ind forbi sletten i lyngby. 

I vejledningen befinder vi os dagligt mellem poler af determi-
nation og kaos. rigtig mange har opfanget tidens budskab om 
erhvervsrelevans og employability og vil lige vide, om de har 
bedst chance for job med en uddannelse i teknisk biomedicin 
eller medicin og teknologi. Eller jeg skal tjekke, om studieplanen 
kan gå op, hvis den studerende vælger at blive gravid og føde lige 
efter eksamen på sjette semester.   

På kaossiden møder jeg de kuldsejlede planer. superstudenten, 
der faldt på cyklen og mistede koncentrationsevnen. Den stude-
rende, der er knust over en forælders sygdom. Kultursammen-
stød og ensomhed, brudte forhold, den uplanlagte graviditet.  

og jeg møder også de studerende, der har fejlvurderet egne 
evner eller bare fik en genstridig influenza på det helt forkerte 
tidspunkt.

lige i øjeblikket er det store åbne spørgs-
mål i universiteternes studievejledninger, 
hvordan studiefremdriftsreformen bliver 
udmøntet. Universiteterne har hver især 
fået pålagt en afkortelse af den gennem-
snitlige studietid, og de studerende kan kun 
få dispensation til at afmelde eksaminer, 
hvis der foreligger særlige omstændigheder. 

For den ramte lyder spørgsmålet: er mine særlige omstændighe-
der særlige nok?

Den sikre, fornuftige, helgarderede plan er i høj kurs. Men vi er 
nødt til at insistere på, at fremskrivninger af beskæftigelsestal ikke 
er svaret på spørgsmålet ”hvad skal jeg blive”. At relevanskrite-
riet hører til i en nyttediskurs, som det faktisk er tilladt at dis-
kutere. At man ikke får valgkompetence af mere information. At 
sU- og fremdriftsreformer ikke lærer studerende at studere, og 
at planlægning, målrettethed og indsats ikke garanterer, at man 
ikke kan blive afsporet undervejs. 

jeg tror i øvrigt nok, det var min højskolekollegas pointe, at han 
var ret god til at få det bedste ud af det uplanlagte. Man kunne 
måske godt have arbejdet lidt med metaforen - men han havde 
heller ikke været på vejlederkursus.

30 31



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.
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