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i danmarks vejlederforening er vi sammen om et emne, der op-
tager alle vores medlemmer : vejledningsfaglig udvikling og vejled-
ningsfeltets vilkår og muligheder. dette gælder uanset hvor i det 
vejledningsfaglige landskab, vi befinder os. 

eud-reformens negative økonomiske konsekvenser for UU har 
fyldt meget dette forår – af gode grunde. når vejledningens kva-
litet trues, skal danmarks vejlederforening selvfølgelig råbe vagt 
i gevær. Og det har vi gjort. Heldigvis er vejledningsområdet i et 
helhedsperspektiv ikke truet. der foregår en masse interessant  
udviklingsarbejde rundt om i landet. vejledere er et nysgerrigt 
og udviklingsorienteret folkefærd, som er kendetegnet ved, at 
uanset ansættelsessted, trods krydspres og alskens dilemmaer, 
altid at kunne få øje på og gribe de nye muligheder, der byder sig. 
Både til gavn for brugerne og for fagligheden. 

i danmarks vejlederforening forsøger vi at løfte os over insti-
tutionelle forskelle og være sammen om vejledning som fag – 
med kvalitet og etik som centrale udgangspunkter. det gør vi 
med vores blad og vores engagement i vejledningspolitik samt en 
række vejledningsorienterede udvalg på tværs af institutionelle 
interesser.

Vejledningens 
varierede landskab

fOrmandens Hjørne

teKst// 

 HELENE VALGREEN, fOrmand, danmarKs vejlederfOrening

det vejledningsfaglige landskab er varieret, mangfoldigt og fuld 
af overraskelser. Ét sted kan der være stenet og ufremkomme-
ligt - og lige ved siden af kan der ligge en frodig blomstereng. 
vejledning gøres forskelligt alt efter kontekst, naturligvis. vores 
institutioners mål og interesser er forskellige og vejledningsrela-
terede politikker blæser i forskellige retninger. 

men uanset hvor i vejledningslandskabet, man som vejleder be-
finder sig, viser vi med vores forening, at det godt kan lade sig 
gøre at sætte sig ud over egeninteresser og i stedet lade sig 
inspirere af hinanden. vi fokuserer på det, vi er fælles om: nemlig 
vejledningsfagligheden og vores erfaringer med, at vejledning kan 
betyde en stor positiv forskel, hvis den bliver udført med faglig 
professionalisme og personlig indlevelse.

På den måde styrker vi vejledning som profession, og skaber 
ekstern anerkendelse for vores varierede og robuste landskab.           
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siden sidst

redigeret af // 

 TORBEN ELSIG-pEDERSEN OG SVEND KROGSGAARD JENSEN

 

fOtO //  

 COLOURBOx 

Forening frygter for den professionelle vejlednings fremtid 
danmarks vejlederforening støtter et kvalitetsløft på eud-området, men er stærkt kri-
tisk overfor, at det finansieres af vejledningsområdet. Det fremgår af et høringssvar, som 
foreningen har indsendt som reaktion på den nye lov om erhvervsuddannelser.

”fra vores perspektiv er den økonomiske udhuling af vejledningsområdet lige præcis 
det, der vil gøre, at eud-reformen formentlig vil få endog meget vanskeligt ved at op-
fylde de politiske målsætninger. det er synd for de mange gode intentioner, der ligger 
i reformen, men først og fremmest er det synd for de unge, der nu får lagt markant 
mere ansvar på deres skuldre i forhold til valg af uddannelse, job og karriere.  Hvordan 
kan unge reelt blive udfordret i deres uddannelsesvalg, uden at man lovmæssigt sikrer 
en finansieret karrierelæring i grundskolen samt en finansieret opsøgende vejledning til 
alle,” hedder det i høringssvaret.

ifølge reformen skal UU-vejledningen udelukkende vejlede de ikke-uddannelsespa-
rate elever, som er beregnet til ca. 20 %. fremover skal disse unge i høj grad vejledes 
gennem gruppevejledning 

”gruppevejledning kræver tid og tillid… det er ikke nødvendigvis pædagogisk hen-
sigtsmæssigt at samle unge i grupper af ikke-uddannelsesparate. det risikerer meget 
nemt at blive stigmatiserende at skulle tvinges til vejledning. mange af disse unge har 
måske netop brug for individuel vejledning. desuden er gruppevejledning ressource-
krævende, hvilket lovforslaget på ingen måde bærer præg af,” lyder det fra danmarks 
vejlederforening 

foreningens formand Helene valgreen mener, at lovforslaget tilsidesætter fagkund-
skaben.

”en så voldsom nedskæring på vejledningsområdet burde være grundigt undersøgt 
og forberedt fagligt og professionelt, så den vejledningsfaglige kvalitet blev mindre be-
rørt. vi har oplevet processen som lukket og aftalt på forhånd. vi er meget bekymrede 
for den professionelle vejlednings fremtid.” 

Kvote 2-ansøgninger er et hit på 
professionshøjskolerne
antallet af ansøgninger til professionshøj-
skolerne i kvote 2 går frem igen. samlet 
har professionshøjskolernes uddannelser 
fået 55.875 ansøgninger, hvilket er en stig-
ning på 13,5 procent i forhold til sidste 
år. Blandt de mange ansøgere har 23.166 
en professionsbacheloruddannelse som 
deres 1. prioritet, hvilket er en stigning på 
9,4 procent i forhold til sidste år og det 
højeste antal nogensinde.  
»det er positivt, at så mange vælger at 
søge ind på en professionsbachelorud-
dannelse. det viser, at de praksisrettede 
uddannelser med tæt kobling mellem teo-
ri og praksis og i tætte partnerskaber med 
aftagerne på arbejdsmarkedet, som sikrer 
relevans og gode jobmuligheder, fortsat 
tiltrækker mange unge mennesker,« siger 
formand for danske Professionshøjskoler, 
erik Knudsen.  
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siden sidst

Tyskland giver Danmark baghjul i antal faglærte
danmark har næsten dobbelt så stor en andel af ufaglærte som tyskland og lider sam-
tidig af en alvorlig mangel på faglærte. en sammenligning foretaget af arbejderbevæ-
gelsens erhvervsråd viser, at 26 procent af den danske arbejdsstyrkes 15-64-årige ikke 
har nogen uddannelse, mod kun 14 procent af den tyske. en væsentlig større andel af 
tyskerne har taget en ungdomsuddannelse, og flere tyskere end danskere vælger en 
erhvervsuddannelse. til gengæld har danmark et lille forspring, når det gælder videre-
gående uddannelse.

til Ugebrevet a4 siger faglig sekretær i lO ejner K. Holst, at forskellene beror på, 
at tyskerne aldrig har stillet spørgsmålstegn ved, om deres land skulle være et produk-
tionsland. 

»Politisk gjorde man en fejl, da man meldte ud, at produktion er umoderne, og at 
det var viden, vi skulle leve af i danmark,« siger han.

Mentorer mangler unge
www.erhvervsguiderne.dk mangler unge og vil gerne i kontakt med unge, der af den 
ene eller den anden grund kunne profitere af at få kontakt til en frivillig mentor. 

mere end 600 ansvarlige voksne står ifølge Center for socialt ansvar allerede klar 
som mentorer i ”Erhvervsguiderne”. Og flere kommer til hver uge. Erhvervsguiderne 
er et mentorprojekt i Center for Socialt Ansvar, finansieret af Det Obelske Familiefond, 
der henvender sig til målgruppen af skolebørn i 7.-10. klasse.

frivillige med erhvervsbaggrund stiller sig til rådighed et par timer hver 14. dag for 
de børn, som har lidt svært ved at se meningen med at gå i skole. Og det nytter. Pro-
jektet bakkes op af både Undervisningsministeriet, lærerforeningen, skolelederne og 
skole og forældre samt rOtarY og nogle jCi-klubber.

den store udfordring for projektet er at komme i dialog med de børn, der har be-
hovet. der er således næsten 450 ledige mentorer, der er uddannet og klar til at coache 
nogle af de mindst 12.000 børn, der er i målgruppen. 

af menneskelige og økonomiske årsager er det vigtigt, at både lærere, skolebesty-
relser og de enkelte forældre hjælper til med at få børnene til at melde sig til projektet, 
helst via deres skole.

Hver tredje erhvervsskoleelev 
er før faldet fra en 
erhvervsuddannelse
ifølge www.dea.nu viser nye tal, at hver 
tredje nye erhvervsskoleelev allerede har 
forsøgt sig med en erhvervsuddannelse 
én eller flere gange – og at sandsynlighe-
den for at gennemføre uddannelsen falder 
med antallet af allerede afbrudte uddan-
nelser.
at frafaldet på erhvervsuddannelserne er 
højt, er en velkendt problematik. Hvert år 
begynder mere end 62.000 elever på en 
erhvervsuddannelse, men kun hver anden 
gennemfører sin uddannelse. i 1980 var 
det hele 73 pct. af eleverne, der gennem-
førte deres erhvervsuddannelse.
nu viser nye tal fra dea, at 30 pct. af de 
elever, som star ter på en erhvervsud-
dannelse, allerede tidligere har forsøgt at 
klare sig igennem mindst én erhvervsud-
dannelse. Og andelen af de elever, der har 
afbrudte forløb bag sig, er steget stødt fra 
under 10 pct. i 1980. de elever, som fal-
der fra, begynder dermed ofte på en ny 
erhvervsuddannelse igen.
det høje frafald og de mange omvalg 
på erhvervsuddannelserne dækker ifølge 
DEA over flere forhold. Det er blandt an-
det manglen på praktikpladser, som hin-
drer eleverne i at fortsætte på hovedfor-
løbet af deres uddannelse. nogle elever 
vælger af den grund at star te forfra på 
grundforløbet til en ny erhvervsuddan-
nelse, andre forlader helt erhvervsuddan-
nelserne.
en anden forklaring på det stigende fra-
fald er, at Ungepakkerne fra 1996 og 
1999 har tvunget unge, som ellers ville 
have glæde af en pause fra skolebænken, 
ind på erhvervsuddannelserne. Ungepak-
kerne skulle bl.a. nedbringe antallet af 
unges sabbatår, og det lykkedes. men det 
viste sig, ifølge professor martin munk, at 
når andelen af unge med sabbatår mellem 
folkeskolen og erhvervsuddannelserne 
faldt, så steg frafaldet på erhvervsuddan-
nelserne samtidigt.
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teKst // 

 TORBEN ELSIG-pEDERSEN 

_01
Du forsker i tidslommer og tidstyve. Hvad går det ud på?
»jeg er gennem interview med unge blevet opmærksom på tid 
som en faktor i de unges liv og valg. der er forskellige tids-
forståelser på spil i uddannelsesvalg og -planlægning, men også 
generelt i menneskers liv. i den samfundsmæssige tid skemalæg-
ges tiden og har til formål at effektivisere vores tid. lean er et 
eksempel på, at man ønsker at skære fedtet bort og forøge pro-
duktiviteten, konkurrenceevnen og den globale økonomi. man 
forestiller sig, at tid kan rationaliseres. men i mine samtaler med 
unge fik jeg øjnene op for en anden tidsforståelse. I menneskets 
liv er der brug for tid til fordybelse og til at finde sin egen moti-
vation. det tager tid at modnes som menneske, og det tager tid 
at finde vej i livet.«

_02
Hvad er det for nogle tidsopfattelser, der er på spil i vejledningen? 
»vejlederne er underlagt det, jeg kalder den politiske eller den 
rationelle tid. vejlederne skal sætte milepæle for, hvad den unge 
skal nå, og hvornår der skal vælges uddannelse. man beder de 
unge om at evaluere og om at sætte sig mål. så vejlederne er på 
den ene side underlagt den politiske tid – et tidsregime - hvor 
det gælder om at få de unge i uddannelse. På den anden side skal 
vejlederen møde de unge, som kommer med nogle andre tids-
forståelser og andre problemer, som fylder alt for den enkelte.«

_03
Hvordan kan vejlederen agere i det dilemma?
»vejlederne står i en paradoksal situation, hvor de i forhold til 
lovgivningen skal sikre at få de unge ind i maskineriet, mens det 
modsat kræver en helt anden tilgang at hjælpe de unge med at 
løse deres problemer, som de oplever her og nu. fremover skal 
man ydermere huske, at vejlederne primært skal tage sig af de 
unge, som har et særligt vejledningsbehov – og derfor ofte andre 
typer af problemer. de unge har måske i højere grad brug for at 
blive lyttet til, fremfor hvad systemet vil gøre ved dem. derfor 

Vejlederne skal 
yde mod-magt til 
tidstyvenes regime
politikernes pres på de unge risikerer at give bagslag. pia Cort, 
der forsker i livslang læring på DpU, Aarhus Universitet, op-
fordrer til at lade de unge dyrke tidslommerne på høj- og ef-
terskoler, så de kan finde ind til det, der motiverer. På sigt er 
den tid givet godt ud, viser hendes forskning i begrebet tid

er vejlederne nødt til at udøve mod-magt, fordi man kan se, at 
systemet ikke fungerer. men samtidig skal vejlederen naturligvis 
leve op til systemets krav. et system, der har gjort vejlederne til 
controllere, som skal føre tilsyn med den unge.«

_04
Så vejledningen er tænkt alt for målrettet og rationelt?
»frem for hele tiden at tænke, hvor har du været og hvor skal 
du hen, så handler det  i forhold til en del unge om at gribe 
fat i det, der fylder i den unge lige nu og her. vejlederen står i 
et spændingsfelt imellem, hvad systemet kræver, og hvad der er 
vigtigt for den unge, som måske har psykologisk modstand imod 
at lave langtidsplanlægning.«

_05
Du taler for en generhvervelse af nuet?
»Vi har forflyttet os til fremtiden. Ofte er vi ikke til stede nu og 
her, men fokuserer på, hvad der skal ske lige om lidt. Politisk er 
fokus også på fem og ti år ude i fremtiden. Problemet er, at hvis 
man ser på hvor mange prognoser, der holder stik, så er det et 
fåtal. for ti år siden mente alle, at der ville være mangel på ar-
bejdskraft i dag, men det er jo ikke tilfældet. man glemte at der 
kom en finanskrise i vejen. Min pointe er, at der kommer næsten 
altid noget i vejen, alligevel har vi en blind tiltro til økonomi og 
økonomiske prognoser. Problemet er, at vi planlægger og skynder 
på de unge på baggrund af noget, der er utroligt usikkert.«

_06
Du bruger begrebet tidstyve – er der nogle, som stjæler tiden?
»inspirationen er fra børnebogen momo, der handler om, hvor-
dan vi planlægger vores tid med den hensigt at være mere effek-
tive. det er en kritik mod et samfund, hvor alt skal nyttiggøres og 
at andre vil bestemme, hvordan vi skal bruge vores tid. i bogen 
er det de grå mænd, der kommer og tager vores personlige 
tid. Uddannelsespolitikken er et godt eksempel på tidstyve, fordi 
politikerne gerne vil bestemme, hvordan de unge skal planlægge 
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deres liv og bruge deres tid. Pointen i den gamle børnebog er 
dog, at jo mere tid man sparer, desto mindre tid har den enkelte 
til at lytte, til at være sammen og til at indgå i fællesskaber, fordi 
det hele er blevet så effektivt.«

_07
Hvordan definerer du så tidslommerne, som er et af dine andre 
begreber?
»tidslommen er der, hvor den enkelte har sin egen tid. i høj-
skolemiljøet skabes der tidslommer, hvor man tager sig tid til at 
fordybe sig og til at være sammen. det er et modsvar til manage-
menttænkningen, hvor tiden gøres op og rationaliseres. det er 
i tidslommen, den enkelte får mulighed for at finde sin egen vej. 
Højskolerne kan endog påvise, at mange unge fra ikke-uddannel-
sesvante hjem får ressourcer til at gå i gang med en uddannelse.«

_08
Men tid er vel en knap ressource. De unge kan jo ikke være på vej 
i uddannelse hele tiden, de skal vel også ud for at producere. Så 
er det ikke bare noget gammelt 70’er flip?
»Måske trænger vi til noget gammelt 70’er flip at tænke over. 
Problemet i dag er jo, at vi accepterer de præmisser om det 
rationelle liv, som stilles op af økonomer. det virker, som om vi 
ukritisk accepterer, at tid kan gøres op i regneark. vi lever i et rigt 
samfund, og derfor kan vi også godt reflektere over, hvilke vær-
dier vi vil leve efter. De fleste unge går jo i gang med uddannelse. 
men nogle af de sidste 20 procent har brug for tid, uden de skal 
presses økonomisk og mentalt til at tage et hurtigt valg. for den 
gruppe kan højskolerne i høj grad bidrage til læring og erfaring, 
der gør, at de finder retning i livet.«

_09
Er der andre tidslommer end højskolerne?
»ja, efterskolerne er et godt eksempel, fordi der er nogle grund-
læggende andre værdier end i det ordinære uddannelsessystem, 
som er præget af, at vi skal have de unge hurtigt igennem. jeg 
tror også, at folk opfinder deres egne tidslommer som et mod-
svar. mindfulness, yoga, meditation og ekstremsport er vel ek-
sempler på, at vi også  ser effektive erhvervsfolk søge hen i tids-
lommer, fordi de har brug for sådanne steder, hvor de kan råde 
over deres egen tid til deres egne refleksioner og udvikling.«

_10
Et enkelt godt råd til politikere og vejledere?
»giv tid til den frugtbare pause.

Problemet i dag er, at vi accepterer 
de præmisser om det rationelle liv, 
som stilles op af økonomer. det 
virker som om vi ukritisk accepte-
rer, at tid kan gøres op i regneark.

Pia Cort forsker i pausen, der blev væk, og hvad 
tidslommerne betyder for vores valg i livet.
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Forbereder dig til fremtiden
Efterskolen Østergård er en 

efterskole for elever med særlige 

forudsætninger for læring. Hos os 

vægter vi de praktiske, kreative 

og musiske fag, hvor de bærende 

elementer i vores pædagogiske 

arbejde er struktur og forudsige-

lighed. 

På Efterskolen Østergård arbej-

der vi ud fra værdierne respekt, 

tryghed, ansvar og ligeværd.

Gennem mange års erfaringer 

har vi skabt et trygt læringsmiljø, 

hvor glæden, trivslen og fæl-

leskabet er i centrum. Det sikrer, 

at eleverne udvikler personlige, 

sociale og faglige kompetencer. 

Vores mål-

sætning med 

eleverne er, at 

de skal udvikle 

alsidige evner 

som mennesker 

og medborgere. Vi forbereder 

vores elever til fremtiden. 

Østergårdstræde 42, 4735 Mern

Tlf. 55 39 61 30

www.efterskolenøstergård.dk

Scan koden for 

at besøge siden 

for kommende 

elever.

“En
oplevelse
for livet”

Ring til os på 57830102

Læs mere om os på shskole.dk

Parat til
 Job & liv/StU

 viden, venskaber
færdigheder og erfaring

Linjen er for dig, som har 

brug for at få styrket dine 

boglige og praktiske fær-

digheder, før du skal flytte 

hjemmefra og måske skal 

i gang med eller er i gang 

med en særlig tilrettelagt 

ungdomsuddannelse (STU).

Linjen for dig med interesse 

for gastronomi eller design.

Bliv parat til gymnasiet eller 

en erhvervsuddannelse med 

10. klasseprøver i dansk, en-

gelsk og matematik. 

10. klaSSe
Mad/deSign

lev, lær og vær

sammen 24 / 7

Linjen er et målrettet til-

bud til dig, der brænder for 

tekstil og materiel design, 

og som gerne vil videre i én 

af de mange erhvervsud-

dannelser inden for design, 

merkantil, produktion og 

udvikling.

Parat til

deSign
– et basisforløb

Linjen er et målrettet tilbud 

til dig, der gerne vil arbejde 

med mad og gastronomi, og 

som ønsker en plads på en 

af de mange erhvervsud-

dannelser inden for mad til 

mennesker.

Parat til 

– et basisforløb
Mad

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 Spektrum Forstyrrelse, Asperger Syndrom, OCD-, ADHD, Tourette Syndrom 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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brandehs.dk

Din fremtid   
 Dansk på rekordtid
Tid til opgradering

starter her

Frisk start 

ERHVERVS- OG UDDANNELSESRETTET – ISÆR FOR ORDBLINDE!

O
P
E
N
IN
G

.D
K

 . 
14

39
4

FORÅR 23 uger 
EFTERÅR 19 uger
Tjek brandehs.dk
Ring 97 18 45 45

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 
 

Find os på Facebook:
www.facebook.com/
danmarksvejlederforening

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

fOtO //  

 COLOURBOx

folkeskolens timeløse emne Uddannel-
ses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorien-
tering kommer nu til at hedde Uddan-
nelse og job. Ud over det nye navn bliver 
målene forenklet, og der udarbejdes nye 
læseplaner og vejledninger. Hermed øn-
sker man at sikre, at emnet ikke forsvin-
der i det væld af opgaver, skolerne dagligt 
står med. Uea undervisningen har hidtil 
før t en noget hensygnende tilværelse på 
mange skoler.

»en kortlægning af Uea-undervisnin-
gen viste i 2012, at der på skolerne var 
en relativ lille bevidsthed omkring  emnet, 
og at det ikke var tydeligt, hvem der var 
ansvarlig for det,« siger anders ladega-
ard, der er centerleder på UU-lillebælt og 
har siddet i den arbejdsgruppe, der har 
udarbejdet de nye forenklede mål. Han 
tror, at de nye forenklede mål kan være 
med til at opprioritere undervisningen i 
det timeløse emne.

»der er jo ikke tale om et nyt indhold, 
men de forenklede mål giver en helt klar 
retning, som vil gøre det lettere for lærer-
ne at gå til opgaven,« siger han og tilføjer, 
at udfordringen ligger i, at der stadig er 
tale om et timeløst emne.

politisk signaler
anne froberg, der er centerleder på UU-
aalborg og ligeledes har siddet i arbejds-

Forenkling skal sikre fokus på 
Uddannelse og Job

Forenklede Fælles Mål skal være med til at give det 
timeløse emne, Uddannelse og Job, et kvalitetsløft. 
Succesen afhænger af, i hvor høj grad kommuner og 
skoler prioriterer undervisningen. Som for resten af 
folkeskolereformen bliver der nu tale om lærings-
mål og ikke som tidligere undervisningsmål

gruppen, havde gerne set, at emnet havde 
fået mere status og havde fået tildelt ti-
mer. Men hun finder det positivt, at der fra 
politisk hold i folkeskolereformens aftale-
tekst er lagt særlig vægt på udskolingen, og 
på at emnet hænger sammen med at åbne 
skolen mod samfundet.

»reformen har understreget det time-
løse emnes autoritet og betydning, og det 
er et klar t signal om, at man skal huske 
Uddannelse og job,« siger hun, men peger 
på, at der forestår en større efteruddan-
nelse af de lærere, der skal arbejde med 
det timeløse emne.

»vi ved, at mange lærere ikke føler sig 
klædt på til at løse opgaven, og det er ikke 
en obligatorisk del af læreruddannelsen,« 

det ser godt ud, og hvis det bliver taget 
alvorligt og seriøst på skolerne, er der 
mulighed for, at det kan blive rigtig godt. 
fagligt og indholdsmæssigt er der ikke noget 
i vejen med det nye emne.
Helene Valgreen

siger hun og tilføjer, at man risikerer at stå 
med en folkeskole og nogle lærere, som 
er presset på opgaverne, og forudsætnin-
gerne for at opprioritere uddannelse og 
job derfor ikke er til stede.

Kan blive rigtig godt
formand for danmarks vejlederforening, 
Helene valgreen, deler bekymringen for, 
om Uddannelse og job vil blive opprio-
riteret.

»det er paradoksalt, at der ikke er 
afsat timer til emnet. det kan godt blive 
svært at få det til at fungere på skolerne,« 
siger hun og peger på, at det tidligere har 
været meget forskelligt, hvor meget vægt 
den enkelte skole har lagt på emnet. >>>
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»jeg er nervøs for, at der igen bliver sto-
re lokale forskelle,« siger Helene valgreen 
og fortæller, at hun har haft lejlighed til at 
se de nye forenklede mål, selv om det først 
sendes i offentlig høring 15. maj.

»det ser godt ud, og hvis det bliver 
taget alvorligt og seriøst på skolerne, er 
der mulighed for, at det kan blive rigtig 
godt. fagligt og indholdsmæssigt er der 
ikke noget i vejen med den nye emne,« 
siger hun, og peger på, at målene er mere 
fokuserede og overskuelige end tidligere.

Læringsmål frem for 
undervisningsmål
Konsulent lisbeth Højdal, der er formand 
for arbejdsgruppen vedrørende forenkling 
af fælles mål for Uddannelse og job og 
valgfaget arbejdskendskab, fortæller, at 
man har revideret fagmålene, beskrevet 
læringsmål og kompetencemål samt lavet 
læseplaner. endnu mangler der en vejled-
ning, som skal være færdig sidst i juni.

»de forenklede mål følger samme 
matrix, som gælder for alle andre fag. for 
uddannelse og job er tre kompetence-
områder beskrevet: Personlige valg, fra 
uddannelse til job og arbejdsliv. Og for 
hvert område er der beskrevet vidensmål 
og færdighedsmål,« siger hun og tilføjer, at 
målene, der er bindende, falder i tre faser, 
der afsluttes efter henholdsvis 3., 6. og 9. 
klasse.

»det nye er, at der er tale om lærings-
mål for eleverne og ikke som tidligere 
undervisningsmål,« siger hun og tilføjer, at 
ideen er, at lærerne kan styre efter de kla-
re og forenklede mål og sikre, at eleverne 
har viden om og færdigheder i forhold til 
målene.

Er viden og færdigheder 
tilstrækkeligt
lisbeth Højdal, der også underviser på 
vejlederuddannelsen og har skrevet bø-
ger om vejledningsteorier, fortæller, at 
hvis man skal sammenfatte, hvad den in-
ternationale forskning siger, der har størst 
betydning for valg og gennemførelse af 
uddannelse, er det ikke viden og færdighe-
der, men den enkeltes selvopfattelse, fore-
stilling om fremtiden og personlige mål.

»Og i den sammenhæng kan man godt 
spørge, om selvopfattelse er en færdighed 
eller viden,« siger hun.

anne froberg hæfter sig ved risikoen 
for, at man ved at bevæge sig fra under-
visningsmål til læringsmål taber dannelses-
perspektivet.

»Hvis man reducerer elevernes læ-
ringsmål til noget med færdigheder og 
viden og ikke har et overordnet mål for 
undervisningen, så mister man let dan-
nelsesperspektivet,« siger hun og synes, at 
det er vigtigt med både undervisnings- og 
læringsmål.

»det er netop i sammenhængen mel-
lem læringsmål, mål for aktiviteterne og 
undervisningsmål, at man kan beskrive 
den samlede dannelsesopgave,« siger hun 
og forklarer, at arbejdsgruppen har for-
søgt at have dannelsesdimensionen med 
i beskrivelsen af vidensmålene

»vi har forsøgt at beskrive vidensmå-
lene så bredt, at de også handler om sam-
fundsmæssig viden, relationer, analyse og 
tolkning,« siger hun og ser et samarbejde 
mellem skolerne og UU som væsentligt 
fremover.

UU skal inddrages
»Hvis det her skal blive en succes, kræ-
ver det et stærkt fokus fra skolelederne, 
en massiv opprioritering af lærerkom-
petencerne via efteruddannelse eller, at 
man henter nogen ind udefra til at stå for 
undervisningen eller dele af den,« siger 
anne froberg.

UU er da også tiltænkt en vigtig rolle i 
arbejdet med det timeløse emne. de skal 
ifølge konsulent i Undervisningsministe-
riet, jørgen Brock, inddrages i tilrettelæg-
gelsen af arbejdet og være med til at løse 
opgaven.

»ideen er at koble undervisningen i 
det timeløse emne til vejledning og til ud-
dannelsesvalget efter 9. klasse,« siger han 
og fortæller, at ministeriet har fået lavet 
en kortlægning af en række spændende 
og eksemplariske Uea-forløb rundt i lan-
det. i forlængelse af disse forløb er det 
meningen, at der skal udvikles eksempla-
riske forløb til inspiration for alle, der er 
involveret i undervisningen i Uddannelse 
og job.

Vejledning som læring
UU-lillebælt er et af de steder, hvor man 
har arbejdet med at udvikle samarbejdet 
omkring undervisningen.

»for mig at se er uddannelsesvalget 
blevet så komplekst, at det giver rigtig 
god mening, at lærerne samarbejder 
med UU, og jeg tror, at hvis ikke man 
inddrager UU også i dele af gennemfø-
relsen af undervisningen i det nye time-
løse emne, kommer man blandt andet 
til at stå med et stor t vidensgab,« siger 
anders ladegaard og for tæller, at man i 
forløbene opererer med et begreb, man 
kalder vejledning som læring.

»vejledning skal ikke være undervis-
ning, men et udvidet læringsbegreb, som 
jo ligger i den ny folkeskolereform, giver 
mulighed for at lave forløb, hvor hoved-
sigtet er, at eleverne oplever, at det, de 
beskæftiger sig med i skolen, kan anvendes 
direkte på ungdomsuddannelserne og ar-
bejdsmarkedet,« siger han og fortæller, at 
folkeskolelærere, lærere fra for eksempel 
erhvervsskoler og vejledere fra UU sam-
men planlægger forløb på typisk en uge. 

»På den måde bliver vejledningen lige-
som sneget ind af bagdøren, fordi de unge 
gennem det konkrete arbejde kvalificerer 
deres mulighed for at træffe et uddan-
nelsesvalg,« siger anders ladegaard, der 
i denne sammenhæng ser rigtig mange 
muligheder i folkeskolereformens under-
støttende undervisning og i tankerne om 
at åbne skolen.

Foretrækker aftaler for alle 
kommunens skoler
»UU-centrene har et enormt netværk til 
virksomheder og uddannelsesinstitutioner 
og kan hjælpe lærerne med koblinger, som 
de måske ikke kender eller kan få øje på,« 
siger anders ladegaard, der for sit eget 
centers vedkommende allerede har lavet 
aftaler med de lokale kommuner om et 
fremtidigt samarbejde.

»jeg tror, det er vigtigt, at man laver 
aftaler med alle kommunens skoler for at 
sikre et ensartet tilbud. men det afhænger 
selvfølgelig af, hvordan man tænker rundt 
i kommunerne,« siger han og fortæller, 
at UU-lillebælt fra næste skoleår skal stå 
for efteruddannelsen af lærerne på ind-
skolings- og mellemtrinnet i fredericia og 
middelfar t.

»i overbygningen er vi købt til at stå 
for undervisningen sammen med lærerne 
i den understøttende undervisning,« siger 
anders ladegaard.

Hvis det her skal blive en succes, kræver det et stærkt fokus fra 
skolelederne, en massiv opprioritering af lærerkompetencerne via 
efteruddannelse, eller at man henter nogen ind udefra til at stå for 
undervisningen eller dele af den.
Anne Froberg
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Fra efterskole til Efterslægten
HF-Centret Efterslægten • Hyrdevangen 62 • 2400 Kbh. NV • Tlf. 3396 4000  •  hfc@hfc.dk  •  www.hfc.dk

”Det, du lærer på efterskole, kan du bare
tage frem og genbruge på Efterslægten.
Vi er vant til mange sociale kontakter og
gode til at skabe sammenhold. 
Og vi ved også hvad det vil sige at give
skolearbejdet en skalle!”

(Rune, Efterskoleklassen ’12)

Efterskoleklassen

Efter 10. klasse på efterskole er en
 toårig HF-uddannelse en oplagt mulig-
hed for mange efterskoleelever.

”Efterskoleklassen” på Efterslægten i
København er det naturlige valg for de
efterskoleelever, der bor i københavns -
området, eller som søger til storbyen
efter sommerferien.

”Efterskoleklassen” er en helt alminde-
lig HF-uddannelse, hvor elevernes fæl-
les efterskoleerfaringer og interesser
kan danne grundlag for en uddannelse
med vægt på både det faglige og det
sociale.

Tilbuddet gælder alle, der afslutter eller
har afsluttet 10. klasse på efterskole –
læs mere på hfc.dk

HFC-efterskolevejlederne-2014_Layout 1  05/05/14  15.57  Page 1
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 TORBEN ELSIG-pEDERSEN

LovGuide Vejleder

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 vejledere, undervisere og sagsbehandlere.

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

Et stærkt værktøj til alle, der arbejder med vejledning
Hvad skal du, hvad må du, og hvad må du ikke, når du vejleder? 
Uddannelses- og erhvervsvejledning er et område, hvor love og 
regler ændres hyppigt. Det kan derfor være svært at følge med i 
alle ændringer. Med LovGuide Vejleder får du overblik over, hvad 
der til enhver tid er gældende lovgivning, og du får adgang til et 
altid opdateret lovgrundlag, hvor ændringer fremgår klart og ty-
deligt. Læs mere om LovGuide Vejleder på schultz.dk/lg-vejleder, 
og bestil et prøveabonnement på schultz.dk/proev.

UU Danmark har indgået aftale med Schultz omkring levering 
af LovGuide Vejleder til UU Danmarks medlemmer til en sær-
lig fordelagtig pris. Læs mere om aftalen på schultz.dk/uu.

Vejlederen - maj 2014 - 185x125.indd   1 05-05-2014   12:09:41

Take away vejledning
ændrer ikke unges 
uddannelsesvalg

Det lader sig ikke gøre at spare 160 millioner kroner på vejled-
ningen, hvis unge skal ændre deres valg, advarer tidligere vejled-
ningschef. Antorini slår en anderledes positiv tone an
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da leif erik Pedersen i 1966 gik i 1. real 
og skulle have job- og uddannelsesvejled-
ning, trak han et kort i den store karto-
tekskuffe på biblioteket. ”litograf ” stod 
der på et af de få kort, der var tilbage i 
skuffen. læreren som havde ansvaret for 
vejledningen var tilfreds med svaret. leif 
havde jo sat sig ind i tingene og læst på 
lektien. at han aldrig nogensinde før eller 
siden havde drømt om at blive litograf er 
en anden sag. men vejledningsopgaven var 
vinget af hos læreren.

når folkeskolerne fra sommer over-
tager ansvaret for det nye emne ”job 
og uddannelse” skal lærerne igen stå for 
vejledningen. UU-vejlederne skal i stedet 
tage sig af de sidste uafklarede 20 procent.

»det er ren retro, og det man byder de 
unge i 2014, minder om det, der foregik, 
da jeg gik i skole i 1966,« sagde tidligere 
vejledningschef i UU-København, leif erik 
Pedersen, da han holdt oplæg på UCC’s 
årlige vejlederkonference i svendborg.

Hans konklusion var klar. Politikerne 
ønsker, at flere unge vælger en erhvervs-
uddannelse, men samtidig fjerner man den 
vejledning, der burde udfordre de unge i 
deres valg. derfor kommer reformen slet 
ikke til at virke.

folkeskolereformen kommer til at gøre en forskel for de unges uddannelsesvalg, mener Christine antorini

det er noget pladder, hvis man tror, 
de unge bliver udfordret på deres 
uddannelsesvalg ved distancevejledning.
Leif Erik Pedersen, tidligere vejledningschef

»i 2020 vil man have 25 procent til at 
tage en erhvervsuddannelse efter 9. eller 
10. klasse, men fjerner samtidig 160 mil-
lionker kroner fra UU-vejledningen. det 
hænger ikke sammen, at man samtidig si-
ger, at de unge skal ændre deres valg på 
baggrund af, at de skal udfordres i deres 
uddannelsesvalg. det er en spareøvelse, 
der bygger på en økonomisk betragtning, 
og det kommer ikke til at virke.«

leif erik Pedersen kalder det ”helt 
uforståeligt”, at politikerne bygger eUd-
reformen på de penge, der kan spares på 
vejledningen.

»Politikerne bør genoverveje beslut-
ningen om de 160 millioner kroner, for 
det er ingen penge for erhvervsuddan-
nelserne, men det er altafgørende for om 
vejledningsopgaven kan lykkes.«

Distancevejledning flytter ikke
På baggrund af den stærkt kritiserede 
Boston-rapport lægger politikerne op til 
mere gruppevejledning og at flertallet af 
unge skal kontakte evejledning, hvis de 
ønsker individuel vejledning.

»det er ikke de dybtgående spørgsmål, 
der stilles i distancevejledningen, så det er 
noget pladder, hvis man tror, de unge bli-

ver udfordret på deres uddannelsesvalg, 
ved at de ringer til evejledning. take away 
vejledning kan ikke løse den opgave, som 
politikerne lægger op til,« lød den barske 
dom fra leif erik Pedersen.

Minister tror på 
folkeskolereformen
forinden havde undervisningsminister 
Christine antorini gæstet vejlederkonfe-
rencen med et anderledes optimistisk syn 
på reformen. Hun glædede sig over, at fle-
re unge vælger at gå i gang med en uddan-
nelse, men ærgrede sig over at færre unge 
vælger en erhvervsuddannelse. antallet af 
unge, der vælger en erhvervsuddannelse 
efter 9. eller 10. klasse, er faldet fra 30 
procent til 19 procent de sidste otte år.

»den nøgterne konstatering er, at vi 
har en samfundsmæssig udfordring, som 
vi skal løse, hvis vi ikke skal mangle fagligt 
uddannede medarbejdere i fremtiden.«

Undervisningsministeren køber ikke 
præmissen om, at det er den traditionelle 
vejledning, der skal få de unge til at æn-
dre deres valg. derimod sætter hun sin lid 
til, at folkeskolereformen giver mulighed 
for, at eleverne i langt højere grad kom-
mer til at opleve og erfare mulighederne 
i erhvervsuddannelserne allerede i grund-
skolen.

»der lægges op til at åbne skolen 
mere mod det omgivende samfund og for 
at samarbejde med lokale virksomheder. 
det ny emne ”Uddannelse og job” bliver 
samtidig mere integreret i skolen, end 
Uea tidligere har været. jeg tror, de for-
skellige forandringer kommer til at flytte 
flere unge over i erhvervsuddannelserne.«

15



[ ]

ErhvErvslinjEn
Ha’ det sjovt - mens du bliver klar til at vælge erhvervsuddannelse!

Du har lagt folkeskolen og afgangsprøverne 
bag dig – men er endnu ikke helt parat til at 
træffe valget. Måske har du også et fagligt
hul i matematik – dansk – engelsk – IT, der 
skal fyldes op, før du er helt parat til start.

Du arbejder kreativt og praktisk i alle fag.
Året er delt op i temaer, f.eks. Sundhed, Børn, 
Natur, Service, Handicap, Ældre, Intro - og 
Outro.

Du har fag som studieliv, livsstil, kommunika-
tion & samarbejde. Vi tager på virksomheds-
besøg, vi får besøg af en række mennesker, 
der fortæller om deres fag, du kommer i 
praktik i forskellige områder efter dit valg.

Indhold

 – trafikassistent – kosmetiker – ernæringshjælper – svømmebadsassistent – pædagogisk assistent – konditor – sosu-hjælper – tjener – chauffør

Du bliver en del af det store fæl-
lesskab med ca. 100 andre unge. 

Der er aftensamlinger og kreative 
fritidsfag og indimellem weekend-
undervisning og aktiviteter. 

I er på studieture, f.eks. til Lon-
don eller Barcelona, ligesom vi 
traditionelt har en skitur for alle i 
marts måned.

Du bor og lever
 på skolen

kom og hør nærmere
Tlf. 8617 8511

Sikkerhedsvagt

Frisør

Fitnessinstruktør

kok/Cater

Pædagog

eller måske...?

sansestormerne.dk
Tretommervej 33 • 8240 Risskov • Tlf. 8617 8511 • info@sansestormerne.dk
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Glad Fagskole tilbyder særligt tilrettelagt  
ungdomsuddannelser – STU –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 et aktivt voksenliv. 

Når man tager en uddannelse  
skal man tages alvorligt
Hos Glad Fagskole har vi fagfolk til at varetage under-
visningen i samarbejde med vores pædagogiske per-
sonale. Det betyder, at du får en høj faglighed og en 
kompetent pædagogisk ramme for undervisningen.

Afdelinger og fag
Vi har afdelinger i København, Ringsted. Esbjerg og 
Aabenraa, og tilbyder fag indenfor: 
Animation • TV • Radio/Medie • Design  
• Køkken • Service • Teater • Bygartner •        
Dyrepasser • Håndværker • IT.

Ikke alle afdelinger har de samme linjer, så kig  
på vores hjemmeside for yderligere information  

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

VIL DU GERNE HØRE MERE
- OG EVT. PRØVE EN UGES PRAKTIK HOS OS
Så kan du kontakte os på:

København tlf. 3812 0116
Ringsted tlf. 2326 3115
Esbjerg tlf. 2712 5698
Aabenraa tlf. 7463 3600

Eller besøge os på vores 
hjemmeside
www.gladfagskole.dk

Læs mere om vores tilbud på www.pmu.dk

Stedet for unge med særlige behov

Ole Rømers Vej 4 
9870 Sindal 

Tlf. 9678 1400 
info@pmu.dk

PMU tilbyder:
• STU-forløb, som bliver tilrettelagt efter       
   den enkelte unges behov og styrker 

• Afklaringsforløb som en del af STU’en 
   med bl.a. PAS-test, ressourceprofil,   
   introtur, IT, afprøvning og afklaring på      
   interne værksteder, sund kost, motion 
   og meget mere
• Ressourceforløb
• Arbejdstræning og praktikforløb
• Mentorstøtte
• Botræning med vejledning

• Støtte til fritidsaktiviteter 

PMU har 13 
forskellige 

interne 
værksteder 

Information og 
optagelse:

tlf. 9678 1435
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teKst // 

 3 x R: 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. 

den gode elevsamtale får et godt skudsmål i et forord af profes-
sor steen Hildebrandt. forordet er ikke bare en omtale af bogen, 
men rummer også kloge ord fra Hildebrandt om dannelsesele-
mentet i enhver samtale, om den betydning voksne kan få for 
unge mennesker, når de på en særlig måde lytter og oprigtigt 
interesserer sig for den enkelte unge. Den særlige lytten finder 
sted, når man er bevidst og vågen og udviser en evne til simul-
tant at lytte i tre dimensioner, den faktuelle, den intentionelle og 
den transformationelle.

Det teoretiske grundlag
efter det interessante forord lægger lotte juul lauesen ud med at 
sætte læseren på sporet af den kontekst, den gode elevsamtale skal 
finde sted i og meningen med at vælge netop den coachende sam-
tale. Herefter gennemgås kort det teoretiske ophav til den aner-
kendende tilgang, systemteori og Cooperriders organisationsteori, 
appreciative inquiry (anerkendende undersøgelse). 

der skelnes mellem to forskellige måder at se verden på, 
enten som fejlfinder eller som ressourcespejder. Undersøger 
man problemer, bliver man ekspert på problemer. Undersøger 
man derimod det, der er fantastisk, bliver man ekspert i det, 
der virker og fungerer fantastisk. det berømte Kierkegaardcitat 
om hjælpekunstneren, der møder den anden, hvor denne er, og 
med mod og ydmyghed forlader sit eget ståsted for at leve sig 
ind i det, den anden forstår, runder denne lyngennemgang af det 
teoretiske grundlag af. 

endnu et kort afsnit gennemgår ophavet og det teoretiske 
grundlag for coaching - den kognitive tilgang, idrætspsykologien, 
løft-metoden og den narrative tilgang. ved hjælp af disse rød-
der beskrives ’spørgsmålets magi’, som omdrejningspunktet i den 
coachende tilgang.

En særlig ungdomscoaching
Forfatteren definerer den særlige udgave af coaching, som hun 

Ungdomscoaching som 
hjælp til selv-hjælp
Omtale af ’Den gode elevsamtale. 
En coachende tilgang til mødet med 
unge’ af Lotte Juul Lauesen. Udkom-
met på Akademisk Forlag
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Bogen udgør nok 
nærmest en lovprisning 
af den coachende tilgang, 
og vi vil gerne gå med 
et stykke af vejen i det 
positive syn på coaching. 
men vi kunne godt 
have brugt bare et lille 
kritisk blik på eventuelle 
faldgruber.

kalder ungdomscoaching. Hun spørger retorisk om tilgangen er 
egnet til unge, når dens udgangspunkt er, at den coachede er i 
stand til at tage ansvar for sig selv. det svarer hun både ja og 
nej til. 

grundet unges fysiologi, en hjerne der ikke er fuldt udviklet, 
psykologi, en identitet på vej og en samfundsmæssig umyndig-
hed, kan man ikke anvende rendyrket coaching. men med en vis 
nænsomhed ser forfatteren ikke en bedre måde at lede unge på 
vej ud i voksenlivet. Coaching beskrives som hjælp til selvhjælp, 
og det er det, de unge efterspørger ifølge forfatterens eget em-
piriske materiale.

Metodebeskrivelsen
Herefter gennemgår de næste kapitler coachingmetoden med 
forventningsafstemning og rammesætning og faser i samtalen. vi 
hører om kunsten at lytte og at stille spørgsmål, om målret-
tede metoder til at motivere og om de svære samtaler. endelig 
handler sidste kapitel om læreren som den professionelle sam-
talepartner, om underviserens nye roller og om, hvordan vi som 
voksne også potentielt vokser med opgaven. netop den metode, 
som her anvendes til at hjælpe den unge ind i voksenlivet, vil også 
være den metode, der kan bidrage til selvhjælps- og udviklings-
metode for en selv. forfatteren giver et par eksempler på øvelser, 
der kan tjene til ’selv-coaching’, egenomsorg og kvalitetssikring 
på vejen i arbejdet med ungdomscoaching.

Bogen er hele vejen igennem illustreret med eksempler og cases 
og empirisk materiale fra et projekt med titlen ’Ungdoms-coaching 
og netværksdannelse’ (2009-2012), som lotte juul lauesen sam-
men med en kollega gennemførte på otte ungdomsuddannelsesin-
stitutioner i samarbejde med region midtjylland.

Bogens målgruppe
målgruppen er først og fremmest undervisere og vejledere på 
de gymnasiale uddannelser, studerende på pædagogikum og stu-
dievejledere. men den vil sikkert være relevant for grundskole-
lærere, undervisere på erhvervsskoler, vUC og efterskoler og for 
studerende på læreruddannelser og vejlederuddannelser også.

Hvor er det kritiske blik?
3 x r er et positivt og anerkendende anmelderteam, men lad 
det være sagt med det samme – den bog vi omtaler i dette 
nummer af vejlederen, synes vi nok mangler et kritisk blik på den 
metode, som den omhandler, nemlig coaching. Bogen udgør nok 
nærmest en lovprisning af den coachende tilgang, og vi vil gerne 
gå med et stykke af vejen i det positive syn på coaching. men vi 
kunne godt have brugt bare et lille kritisk blik på eventuelle fald-
gruber, skyggesider eller blot metodens begrænsning. Det finder 
man ikke i denne bog. Men så finder man så meget andet.
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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

Uddannelser
for unge 

med særlige
behov

- på vej videre i livet

Taastrup Hovedgade 175
2630 Taastrup
www.gminde.dk

LIVSVÆRN
FRITID

NETVÆRK
IT IPAD

ØKOLOGI
SOCIALØKONOMI
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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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pROFILEN

Morten Westergaard Christensen, 28 år
født og opvokset i tønder i familie med mange ple-
jebørn
Uddannet som lærer fra læreruddannelsen i Århus
læser kandidat i didaktik med særligt henblik på 
danskfaget
arbejder som studenterstudievejleder på deltid ved 
Århus Universitet, institut for Uddannelse og Pæda-
gogik, i emdrup

teKst // 

 SVEND KROGSGAARD JENSEN

vejlederPrOfilen

jeg kan godt lide mødet med andre mennesker, og det er rigtig fedt, når man 
gennem vejledningen flytter folk og er med til at gøre en forskel, siger Morten 
Westergaard Christensen.

Erfaringer fra familie med plejebørn 
kvalificerer vejledningen

Opvækst i familie med man-
ge plejebørn har lært Morten 
Westergaard Christensen, at 
mennesker er forskellige. Det 
har udviklet hans empati og 
banet vejen for en anerkende 
tilgang til vejledningsarbej-
det. Mødet med mennesker 
er vigtigt, men han udfor-
dres også, når han ser noget, 
der virker uhensigtsmæssigt, 
og giver gerne konkrete løs-
ningsforslag i den forbindelse
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vejlederPrOfilen

det var en tilfældighed, der førte mor-
ten Westergaard Christensen ind i vej-
ledningsarbejdet. da han begyndte sit 
studium på Århus Universitet, institut for 
Uddannelse og Pædagogik, mødte han en 
bekendt, som netop skulle på orlov fra 
arbejdet som studenterstudievejleder og 
for talte om vejledningsarbejdet. Det fik 
ham til at søge en stilling. Han fik den og 
har siden arbejdet ti timer om ugen med 
at vejlede sine medstuderende.

»jeg synes, vejledning er utrolig spæn-
dende, og jeg kan bruge mange af mine 
erfaringer i arbejdet,« siger han og fortæl-
ler, at han er vokset op i en familie, som 
havde mange plejebørn. i alt har han seks 
søskende, hvoraf kun den ene er biologisk.

Forståelse for forskelligheden
»der var mange forskellige behov at tage 
hensyn til i min familie, men jeg har al-
tid fokuseret på, at vi var en enhed, og 
jeg er sikker på, at min opvækst har givet 
mig en grundlæggende forståelse for, at 
mennesker er forskellige. noget jeg kan 
bruge i vejledningsarbejdet,« siger mor-
ten Westergaard Christensen og tilføjer, 
at det falder ham let at møde andre med 
respekt og lytte til det, de har på hjer te.

»jeg bliver ikke så let slået af pinden og 
respekterer folk, også når de fortæller om 
ting, som er lidt ud over det sædvanlige,« 
siger han, men er meget opmærksom på, 
hvad hans rolle er i vejledningen.

Mødet med mennesker er 
interessant
»jeg er vejleder. jeg kan hverken helbrede 
folk eller stille diagnoser, men hvis jeg vur-
derer, at det personlige står i vejen for 
vejledningen, kan jeg hjælpe folk videre til 
en psykolog eller lignende,« siger morten 
Westergaard Christensen, som tror, at 
hans baggrund kvalificerer mødet med de 
studerende. Og han er sikker på, at han 

med vejledningen er landet på den rigtige 
hylde.

»jeg kan godt lide mødet med andre 
mennesker, og det er rigtig fedt, når man 
gennem vejledningen flytter folk og er 
med til at gøre en forskel,« siger han og 
synes desuden, at han drager nytte af sin 
uddannelsesbaggrund som vejleder.

Kommunikation er vigtigt
»jeg har læst dansk på læreruddannelsen, 
og har der beskæftiget mig med kommu-
nikation,  og på kandidatuddannelsen har 
der været fokus på kommunikation, som 
er en meget vigtig del af vejledningen,« si-
ger morten Westergaard Christensen og 
peger i den sammenhæng blandt andet 
på betydningen af kropssproget, af at tale 
langsomt og roligt og af at være opmærk-
som på sit stemmeleje.

»det anerkendende møde hænger 
også nøje sammen med sproget, derfor er 
jeg meget bevidst om, hvilken sprogbrug 
jeg anvender i vejledningssituationerne,« 
siger han og tilføjer, at han desuden er 
optaget af at udvikle vejledningen og gøre 
den mere effektiv forstået på den måde, 
at han gerne vil flytte energi fra informati-
onsvejledning til personlig vejledning. 

producerede videoer til de 
studerende
morten Westergaard Christensen har 
således taget initiativ til, at der blev pro-
duceret en række præsentationsvideoer 
for de forskellige fag på institut for Ud-
dannelse og pædagogik. videoerne blev 
færdige for en måneds tid siden og ligger 
på studieportalen. i videoerne fortæller 
lærerne på ganske få minutter, hvad deres 
fag kan tilbyde, og hvad der må forventes 
af de studerende.

»Jeg fik ideen til videoerne i en spar-
ring med mine kolleger. vi oplevede en 
række problemer med at samle lærere og 

studerende til introduktionsmøder. video-
erne var en oplagt løsning, og så var det 
bare med at gå i gang,« siger morten We-
stergaard Christensen, der koordinerede 
arbejdet med at producere videoerne og 
fortæller, at han også har udviklet noget 
han kalder årshjulet.

Årshjul hjælper de studerende
der er tale om et webbaseret ”hjul”, der 
viser, hvad de studerende skal huske, og 
hvornår de skal huske det.

»det kan ligge som baggrund på folks 
computere, og så kan de hurtigt klikke 
på det og finde ud af, hvornår de for 
eksempel skal tilmelde sig eksamen og 
lignende,« siger han og forklarer, at han 
desuden gerne på sigt vil være med til at 
udvikle et forum, hvor studerende kan 
mødes og udveksle erfaringer.

»jeg ved endnu ikke helt hvordan. det 
kan måske være et digitalt mødested. men 
under alle omstændigheder et sted, hvor 
vejlederen har en central rolle som faci-
litator i det, der foregår,« siger morten 
Westergaard Christensen, der gerne vil 
arbejde med vejledning også fremover.

Gerne vejledning fremover
»jeg ved jo ikke lige, hvad jeg ender med 
at lave, men det må meget gerne være 
noget med vejledning, og meget gerne 
noget hvor der er plads til at udvikle,« 
siger han og fortæller, at han dog aktuelt 
ikke har tid til udviklingsdelen, da studiet 
og vejledningsjobbet fylder så meget, at 
han knap har tid til at dyrke sine fritids-
interesser.

»jeg vil meget gerne kitesurfe, men 
det bliver ikke til ret meget, så jeg nøjes 
med at dyrke longboarding og spille lidt 
fodbold på hyggeplan,« siger morten We-
stergaard Christensen.

 

der var mange forskellige behov at tage hensyn til i 
min familie, men jeg har altid fokuseret på, at vi var en 
enhed, og jeg er sikker på, at min opvækst har givet 
mig en grundlæggende forståelse for, at mennesker er 
forskellige. noget jeg kan bruge i vejledningsarbejdet.

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
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KlUmmen

teKst // 

 B0 KLINDT pOULSEN

fOtO // 

 COLOURBOx

vejlederens faste klummepanel består af: 
Camilla Hutters, lektor, Center for Ung-
domsforskning, 
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. 

er fremtidens vejleder fortidens vejleder? 
skal vejlederen efter de mange reformer 
basere sit virke på test, målinger og statiske 
klassifikationer af personlighed og omverden? 
skal vejlederen transformere sig til en dirige-
rende rådgiver sådan som vejledningsidealet 
så ud i 1920’erne? noget kunne tyde på det, 
især hvis man tager reformernes ordlyd om 
vejledningsindsatsen og politikernes omtale 
af dem for pålydende. 

et par eksempler fra eud-reformen: i ud-
dannelsesparathedsvurderingen (UPv) skal 
der anvendes ”klare, objektive kriterier for de 
sociale, personlige og faglige forudsætninger”. 
et element her er karakterer, men hvad er et 
objektivt kriterium for personlige eller sociale 
forudsætninger? Og hvordan i alverden skal det 
måles? UPv’en sigter mod, at ca. 20 procent 
vurderes ikke-uddannelsesparate og 80 pro-
cent uddannelsesparate. Og UU’s vejledning 
rettes mod de 20 procent. men hvorfor lige 20 
procent? Hvad er det for en objektiv virkelig-
hed eller nødvendighed, ud over det politiske 
behov for at spare på UU’s ressourcer, som de-
finerer, at gruppen med særlige vejledningsbe-
hov netop har den størrelse? det giver kun me-
ning, hvis man tager sit udgangspunkt i et statisk 
og rationalistisk, forsimplet verdenssyn, langt fra 
det pædagogiske og psykologiske fundament og 
verdenssyn, som dansk vejledning i store træk 
har bygget på i mange år.

Vejleder eller sælger?
det kan også være, at fremtidens vejleder 
snarere er salgsassistent i uddannelsernes 
supermarked. det kan man i hvert fald få 
indtrykket af, når man hører uddannelsesmi-
nister Sofie Carsten Nielsen sammenligne in-
formationer om uddannelsesmuligheder med 
oplysninger om varer eller tilstandsrapporter 
ved boligkøb. Også her indskrives vejled-
ningsprocessen i et rationalistisk verdenssyn, 
hvor vejledning først og fremmest handler 
om at tilvejebringe de præcise informatio-
ner for at kunne tage et rationelt valg, for 
eksempel forventet ledighed inden for om-
rådet – informationer som kan beskrives og 
behandles objektivt. 

samtidig bliver uddannelsesvalget og der-
med også vejledningen varegjort og den vej-
ledte gjort til en forbruger af et produkt. et 
produkt hvis vigtigste formål det er at skabe 
vækst og økonomisk potentiale og dermed 
også giver mulighed for at udpege hvilke af 
disse produkter eller uddannelser, som ikke 
giver dette udbytte, og som så kan rationali-
seres bort. vejlederens rolle bliver i stigende 
grad sælger af det økonomisk fordelagtige 
produkt.

Udbyttetænkning
Uddannelse som dannelse og som menne-
skelig og demokratisk vækst reduceres til 

Hvem er 
fremtidens vejleder?

Er fremtidens vejleder snarere en salgsas-
sistent i uddannelsernes supermarked, hvis 
mål er at få solgt den uddannelse, der giver 
samfundet det bedste økonomiske rationale?

24



KlUmmen

Uddannelsesvalget og dermed også vejledningen 
er gjort til en vare. den vejledte gøres til en 
forbruger af et produkt, hvis vigtigste formål er 
at skabe vækst og økonomisk potentiale.

fordel for udbyttetænkning på individ- og 
samfundsplan. eller som forfatter Knud 
romer siger : Hvad er der tilbage, når man 
fjerner dannelse fra uddannelse? Ud! Ud 
på arbejdsmarkedet. 

Uddannelsesvalget har i denne varegø-
relsesoptik ikke en værdi i sig selv, men 
kun en værdi for så vidt den bidrager til 
økonomisk vækst.

forhåbentlig er fremtidens vejleder 
den professionelle vejleder, som besin-
der sig på både sin teoretiske og prak-
tiske viden og handler med det etiske 
udgangspunkt, at menneskearbejde og 
vejledningsprocesser ikke kan reduceres 
til spørgsmål om rationelle tilskyndelser 
og statiske forståelser af personlighed 
og omverden. vejledning kan ikke re-
duceres til et kompensatorisk tiltag for 
en politisk defineret kategori, men har 
noget vigtigt at tilbyde alle, der befinder 
sig i komplekse livssituationer. det at 
vælge en uddannelse for både individ og 
samfund handler om så meget mere end 
vækstkalkuler og økonomiske tilskyndel-
ser, for eksempel personlig udvikling, 
fremtidsdrømme, livsmod, medborger-
skab, dannelse, demokratisk deltagelse 
og en mængde andre ikke-målbare og 
langt vigtigere forhold.

Hvem er 
fremtidens vejleder?
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entreprenørskab og innovation er sat på 
dagsordenen i hele det danske uddan-
nelsessystem. der skal arbejdes mere in-
novativt, og uddannelserne skal i højere 
grad gennem virksomhedssamarbejder 
skabe grobund for vækst, samtidig med at 
de unge får mulighed for at snuse til et 
fremtidigt arbejdsliv.

region midtjylland har en vision om 
flere iværksættere og kreative entrepre-
nante borgere, der kan understøtte ud-
viklingen i regionen. 

flere iværksættere er en del af svaret, 
men innovation og iværksætteri er ikke 
synonymer. innovation og entreprenør-
skab er meget mere end blot at star te 
en virksomhed. det er også at tænke an-
vendelsen af et produkt anderledes, eller 
måden det produceres eller sælges på.  
regionens unge skal udvikle deres evne 
til at handle og til at tænke og arbejde 
tværfagligt. en forudsætning for dette er, 
at undervisere og lærere øger deres kom-
petencer inden for det didaktiske felt, så 
undervisning og projektforløb matcher 
målet med flere entreprenante unge i Re-
gion midtjylland.

regionens unge er en af hjørnestenene 
i regionens vision, og ved at arbejde med 
udvikling af innovationskraft og entrepre-
nørskab hos de unge i uddannelsessyste-
met kan de medvirke til at skabe vækst i 
regionen og værdi for samfundet. 

Fra Talentmasse til 
Entreprenørskab
fra talentmasse til entreprenørskab er 
et projektsamarbejde mellem erhvervs-
akademier og ungdomsuddannelser i 
regionen. Projektet støttes af region 

midtjylland og den europæiske social-
fond, er star tet ultimo 2011, og er nu 
efter mere end to års arbejde i sin af-
sluttende fase. 

gennem camps, workshops og under-
visning har 5000 unge i regionen arbejdet 
med innovation og entreprenørskab i ta-
lentmasseprojektet. Her er de blevet ud-
fordret på deres opfindsomhed og hand-
lekraft med det sigte at ruste dem bedre 
til arbejdsmarkedet og de krav, virksom-
heder stiller til større innovationsevne.

mere end 350 undervisere har del-
taget i kompetenceudviklingsforløb med 
fokus på anvendelse af innovationspæda-
gogik, kreative teknikker og metoder til at 
facilitere en kreativ og skabende proces. 
Mange flere har deltaget i eller afviklet 
camps og temadage, samt udviklet fag og 
forløb, hvor innovation og entreprenør-
skab har været i centrum. Konkret har 
170 undervisere fået titlen som didaktisk 
innovatør.

i projektet har eksterne organisationer, 
kommuner og ikke mindst regionens er-
hvervsliv være vigtige samarbejdspartne-
re. flere end 60 virksomheder har bidra-
get med opgaver, udfordringer, sparring 
og input, som elever og studerende har 
arbejdet med. Her har virksomhederne 
kunnet drage nytte af studerendes og ele-
vers idérigdom samtidig med, at de har 
kunnet give de unge et indblik i, hvordan 
arbejdsmarkedet er skruet sammen.

Masser af resultater i 
Talentmasseprojektet
de mange initiativer har kastet erfaringer 
af sig som både elever, studerende og un-
dervisere gerne deler ud af:

Midtjylland 
uddanner fremtidens 
entreprenører
Forestil dig som 18-årig at have udtænkt en ny FN-resolution. Eller at du som 
22-årig har haft den afgørende idé, der har udviklet Muskelsvindfondens ar-
bejde med Grøn koncert, eller gentænkt den danske fødevareindustri. Det er 
scenariet for Region Midtjyllands fremtidige unge borgere

teKst//
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Foretagsomhed
elever og studerende har på egen krop 
oplevet udfordringerne ved at tage en 
problemstilling gennem den kreative fore-
stilling om, hvad man kunne gøre til en 
entreprenant virkelighed, hvor det rent 
faktisk bliver gennemført. de har oplevet, 
hvordan deres arbejde kan give mening 
for andre og set deres fagligheder bliver 
sat i spil på tværs af linjer og uddannelser. 
de er blevet styrket i evnen til at handle.

Roller
Underviserne har oplevet, hvordan den 
nye undervisningsform har løftet flere 
studerende, men også bragt frustrationer 
over nye læringsforløb.

ikke mindst spørgsmålet om roller har 
været udfordret. Underviserne har måttet 
indtage nye positioner, hvor det ikke læn-
gere er krævet af dem, at de kender svaret 
på en faglig problemstilling, men hvor de-
res opgave i højere grad ligger i at guide 
deres elever og studerende sikkert igen-
nem en proces - at hjælpe dem fra a til B 
ved at stille de rigtige spørgsmål og give 
sparring på udfordringer og usikkerheder.

Implementering
en vigtig pointe er at huske det lange per-
spektiv. alle de nye redskaber og metoder 
kræver tilvænning, og der er brug for en 
implementeringshorisont, hvor der bliver 
afsat timer og ressourcer til at undervi-
serne kan blive trygge ved det, de har lært 
og føle sig rustet til at videregive det til 
deres elever og studerende. mange ”for-
søg” i talentmasseprojektet er blevet ud-
møntet til varige nye undervisningsforløb 
og valgfag.

innOvatiOn
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egå
– for 16 -19 årige

Ungdoms-Højskole

 Film& 
Foto

design
musik
sport

drama
kunst

stUdietUre:
efterår: Berlin 
Forår: kulturrejse til Barcelona eller skitur til italien

egå Ungdoms-Højskole//egHøjvej 31//dk-8250 egå//tlF.: 8622 0126//eUH.dk

perspektiverne rækker ind i 
fremtiden
de studerendes nye kompetencer spæn-
der vidt, og det at der har været fokus på 
innovation og entreprenørskab, handler 
ikke blot om at uddanne flere opfindere 
eller købmænd. det faglige output rækker 
i den ene yderlighed ind i det merkantile 
og i den anden ind i et nyt dannelsesideal, 
hvor evner som foretagsomhed og inno-
vationskraft bliver afgørende for at kunne 
begå sig i en ukendt fremtid.

for at dele erfaringer på tværs af de 
mange uddannelsesinstitutioner og part-
nere har projektet skabt en erfaringsplat-
form. Her kan interesserede blive klogere 
på de enkelte arrangementer, læse sig ind i 
metodiske tilgange og gennem interviews 
og video høre deltagerne fortælle om de-
res oplevelser.

Både studerende og undervisere har været igennem kreative processer, hvor de har kunnet udfolde foretagsomhed i nogle nye læringsforløb.

FRA TALENTMASSE TIL ENTREpRENøRSKAB
periode:  9. december 2011 - 31. august 2014.
Projektpartnere: regionens tre erhvervsakademier og 29 ungdomsuddannelsesinstitu-
tioner i ringkøbing, Herning, silkeborg, viborg, randers, aarhus, Horsens, egaa, viby j, 
Holstebro, struer, skive og ikast.
deltagere: mellem 4.000 og 6.000 elever og studerende. flere en 600 lærere og under-
visere. Ca. 60 eksterne virksomheder og organisationer.
gennemførte aktiviteter : flere end 60 enkeltstående aktiviteter en varighed fra et par 
timer til flere måneder.

se mere her http://talentmasse-erfaringer.innofactory.dk 

innOvatiOn
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UU fejrer jubilæum i København
Hvordan kan vi tænke fremtiden for uddannelse og vejledning på en anden måde? 
Hvilke perspektiver og muligheder ser vi for uddannelse og vejledning af unge? det er 
blot nogle af spørgsmålene, når Ungdommens Uddannelsesvejledning holder 10 års 
jubilæumskonference 29. august i industriens Hus i København. jubilæet fejres i samar-
bejde med dansk industri og med oplæg fra ministre, en fremtidsforsker og en række 
fagpersoner.

selvom et jubilæum er en festdag, tages der også fat om nogle af vejledningens 
aktuelle udfordringer. mange unge mødes med et uddannel-
sessystem, de ikke kan klare, og det fører til nederlag, ligesom 
mange uddannes inden for områder, hvor de ikke kan få job. 
disse problemstillinger vil blive berørt på konferencen, hvor 
fokus er på, hvordan fremtidens vejledning kan bidrage til, at 
flere unge træffer deres uddannelsesvalg på et mere oplyst og 
erfaringsbaseret grundlag.

se program og tilmelding på uudanmark.dk

Randers vil bryde den sociale arv
randers Kommune har fået ti mio. kr. til et nyt projekt, der skal forsøge at bryde den 
sociale arv hos 25 familier. mentorer, lektiecaféer og fritidsjob er en del af opskriften. 
Pengene kommer fra  arbejdsmarkedsstyrelsen, og skal bruges for eksempel et korps 
af familiementorer og kurser for forældrene, så de bliver bedre til at strukturere hver-
dagen, etablere trygge rammer for børnene og støtte op om deres skolegang.

derudover vil der blive lagt vægt på, at familierne deltager i foreningsaktiviteter, og 
at børn og forældre sammen deltager i lektiecaféer.

De ældste børn skal desuden hjælpes til at finde et fritidsjob, da forskning viser, at 
det er med til at skabe en arbejdsidentitet tidligt i livet.

Kommunens succeskriterier er, at 40 procent af forældrene skal blive selvforsør-
gende, mens 80 procent af de børn, der ved projektets star t er fyldt 14 år, skal begynde 
eller afslutte en ungdomsuddannelse. 

på med huen i Nordjylland
med en gennemførelsesprocent på 84,1 mod landsgennemsnittets 79,2 sætter nord-
jyderne rekord, når det handler om at gennemføre gymnasiet. nordjylland er desuden 
den eneste landsdel, der kan prale af, at 85,5 procent af deres indvandrerunge gen-
nemfører gymnasiet.

tallene stammer fra en rapport, som det nationale institut for Kommuners og re-
gioners analyse og forskning (KOra) har offentliggjort.

De faglige uddannelser i centrum
Ungdommens Uddannelsesvejledning 
Køge Bugt har afholdt årsmøde for vej-
ledere og skoleledere på solrød gymna-
sium. murer matias tesfaye, der netop har 
udgivet bogen ”Kloge hænder”, talte på 
mødet varmt for de faglige uddannelser. 
Hans egen skoletid i Århus var omdrej-
ningspunktet for historien om, hvordan 
han skiftede gymnasiets kantine og gym-
nasiemiljøet ud med en mureruddannelse 
på teknisk skole.
Kun 7 procent af forældrene ønsker, at 
deres børn får en faglig uddannelse, og 
det betegnede mattias tesfaye som et 
sygdomstegn, da han talte om værdien af 
den faglige stolthed.
direktør stig rømer Winther, fra femern 
Belt development garanterede med bag-
grund i kommende anlægsinvesteringer 
på 200 mia., at der bliver brug for fagligt 
uddannede i fremtiden på sjælland.

Unge  tager studentereksamen 
fra campingvogn 
der er mange måder at lave eksamens-
projekter i teknikfag til studentereksa-
men. eksempelvis boede 3. g’erne Kasper 
Hindø, skjern, lucas Brasen, Hemmet, og 
jesper Kviesgaard, aadum, i en uge på 
gymnasiet i en campingvogn. de tre HtX-
studerende sov i campingvognen hver nat 
og forlod kun gymnasiet for at passe de-
res fritidsjob. de fortæller, at der er store 
fordele ved at koncentrere sig så meget 
om opgaven.
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Gør tanke til handling 
VIA Videreuddannelse 

VIA University College 

Dit udbytte
• Nyeste viden om vejledningsstra-

tegier og -metoder

• Opdatering på aktuelle vejled-
ningspolitiske indsatsområder

• Teknikker til individuelle og kollek-
tive vejledningssamtaler

• Styrket evne til at afklare ressour-
cer, kompetencer og potentiale

• Nye kompetencer i IT-baseret 
vejledning og nye medier

• Adgang til netværk med vejledere 
fra andre brancher

NYHED!  
Vejledning og digitale medier
Et nyt valgmodul giver dig kompe-
tencer i chatvejledning og vejledning 
på sociale medier. Modulet kan indgå 
i diplomuddannelsen, eller du kan 
tage det som enkeltfag.

Deltagerprofil
Du arbejder med vejledning på ek-
sempelvis en uddannelsesinstitution, 
i et studievalgscenter, i Ungdom-
mens uddannelsesvejledning, i et 
jobcenter, a-kasse eller en faglig 
organisation.

Vil du vide mere?
Læs mere om uddannelsen, se det 
aktuelle udbud af moduler og tilmeld 
dig på via.dk/vejleder

Har du spørgsmål, så kontakt studie- 
vejleder Rita Buhl på telefon 8755 1832  
eller mail ribu@via.dk

Tag en diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning og få ny 
viden og inspiration til din vejlederpraksis.

Vil du styrke
dine vejlederkompetencer?

A4-annonce Vejlederen DUEK.indd   1 05-05-2014   11:34:08



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

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

 
                                                                                                                             
  

 

 

                   
                   

                   
                   

                   
                   

           

  

 

Poppelgårdens 
Praktiske Jordbrugsskole

For unge landbrugsnøder og andet godtfolk!
Se vores hjemmeside – eller ring til os!
Kærligst alle os på Poppelgården

Tlf. 62582838  •  www.popppelgården.dk  •  ppj@poppelgaarden.org
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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
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 ARNE MATHIESEN

antallet af unge på kontanthjælp er vok-
sende. På seks år er der blevet 50 pct. 
flere og antallet nærmer sig 100.000. De 
fleste har vanskelligt ved at finde en plads 
på arbejdsmarkedet, for over 90 pct. af 
unge under 30 år på kontanthjælp er uden 
nogen form for kompetencegivende ud-
dannelse.

for disse er det store spørgsmål: Hvad 
skal jeg være? efter en måske lang kon-
tanthjælpsperiode kan alene det at skulle 
se sig selv i en funktion på en arbejdsplads 
være en udfordring. for slet ikke at tale 
om at komme i gang med den nødvendige 
uddannelse.

Afbrudt uddannelse
»jeg har været tjener, frivillig i Kattens 
værn, arbejdet i netto og frivillig livredder 
i en svømmehal,« fortæller michael, 22 år, 
der efter 10. klasse tog et to-årigt Hg-
grundforløb. næste uddannelsesskridt var 
en sOsU-uddannelse, der måtte afbrydes 
på grund af sygdom.

michael er et godt eksempel på den 
gruppe af unge, som af den ene eller an-
den grund ikke har en afsluttet uddan-
nelse på sit Cv. den baggrund deler han 
med resten af gruppen af unge, som har 
deltaget i projektet ”Brobygning til uddan-
nelse”. Her kommer deltagerne i løbet af 
3-6 måneder i nærkontakt med en række 
fag og uddannelser. samtidigt bliver de lø-
bende støttet med vejledning og hjælp til 
afklaring af de forskellige forhold, der kan 
ligge bag deres situation. På den måde bli-
ver der fjernet en masse ”støj”, som nemt 

Brobygning til 
uddannelse

For mange unge kontanthjælpsmodtagere er den største 
barriere på vejen mod et arbejde manglen på uddannelse. 
Et nordjysk initiativ tager dem med ud på den vanskellige 
vej fra en tilværelse på kontanthjælp og langt fra arbejds-
markedet til en erhvervsuddannelse med udsigt til job

kan komme til at fylde uforholdsvis meget 
i hverdagen. 

et andet vigtigt element er det særlige 
sociale sammenhold, der bliver grundlagt 
i de første uger, hvor holdet bliver ”rystet 
sammen”. Der er fælles udflugter, sports-
aktiviteter og morgenmad. Og med den 
”holdånd” i rygsækken bliver de unge kon-
tanthjælpsmodtagere bedre rustede til at 
klare udfordringerne på og gennemføre 
en erhvervsuddannelse.

Skoler og jobcentre samarbejder
Bag projektet står fem nordjyske jobcen-
tre og aalborg Handelsskole, sOsU nord, 
amU nordjylland, tech College mariager-
fjord, tradium mariagerfjord og tech Col-
lege aalborg. siden star ten i maj 2013 har 
71 unge været tilknyttet, og for 33 har 
deltagelsen ført til, at de er begyndt på 
en uddannelse. 

Annsofie var begyndt på gymnasiet 
men droppede ud og står nu i stedet som 
22-årig med en Hf-eksamen og en idé 
om at blive eventkoordinator. 

»jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle, 
og det er kompliceret med alle de forskel-
lige indgange,« siger hun.

så efter en tid på kontanthjælp og 
beskæftigelse i aalborg Kommunes have-
service kom Annsofie i kontakt med en 
rådgiver, der kunne se, at hun havde brug 
for afklaring og henledte hendes opmærk-
somhed på ”Brobygning til uddannelse”.

»jeg har prøvet forskellige uddannelser. 
jeg har været på sOsU og har som tøm-
rer prøvet at bygge et legehus.« 

indimellem er der også blevet tid til en 
del vejledning. 

»de har fortalt mig om Hgs, hvor jeg 
kan tage en Hg-uddannelse på 3 måne-
der. Og så går jeg efter eventkoordinator.«

 
Bliver sparket i gang
Annsofie er ikke i tvivl om, hvordan ”Bro-
bygning til uddannelse” har gjort en for-
skel for hende. »de er rigtig gode til at 
sparke en i gang og presse en. Og så er de 
meget konsekvente.«

med en 10. klasseafgangseksamen som 
ballast har Kims beskæftigelsesmuligheder 
ikke være de bedste.

»jeg vil gerne i militæret, men der er 
ventetid og jeg kan først komme ind i fe-
bruar 2015,« fortæller han. så efter folke-
skolen er det blevet forskellige lidt løse 
job som f.eks. avisbud og lagerdreng, in-
den han via kontanthjælp kom ind i ”Bro-
bygning til uddannelse”.

»jeg har været på sOsU nord, på 
amU og på tømreruddannelsen. min far 
og bror er tømrer, så finder jeg ikke på 
noget andet, kunne jeg måske også blive 
det.«

men de øjeblikkelige overvejelser går 
mest i retning at søge ind på amU enten 
på transportuddannelsen som chauffør 
eller få en lageruddannelse med truckcer-
tifikat.

En plan for fremtiden
Hvor ”Brobygning til uddannelse” har gi-
vet Annsofie og Kim en plan for fremti-
den, er michael fortsat noget uafklaret.
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»jeg kan godt lide at sidde foran PC’en 
derhjemme, så jeg overvejer at blive it-
supporter. men jeg synes også, at elektri-
kerfaget er meget spændende. men det 
med uddannelse fylder rigtig meget oppe 
i mit hoved,« konstaterer michael. 

det er et produkt af, at deltagerne i 
”Brobygning til uddannelse” hele tiden bli-
ver tæt fulgt af en mentor, som gennem 
hyppige samtaler og hjælp til de daglige 

Holdet er blevet rystet godt sammen, og sammenholdet er en vigtig hjælp til at gennemføre forløbet. 

udfordringer i særlig grad holder dem til 
ilden.

»jeg har været på kontanthjælp i en 
anden by, hvor det blot gjaldt om, at man 
skulle møde op. men der var ingen lyst 
til at hjælpe. Her spørger de ind til ens 
problemer og de er friske til at prøve at 
finde en vej. Og de følger op hele vejen,« 
slutter Kim.

FAKTA
”Brobygning til uddannelse” er blevet 
bemærket også uden for nordjylland og 
beskæftigelsesminister mette frederiksen 
lagde fornyligt vejen forbi og fik en snak 
med de unge deltagere om projektet
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Viden om vejledning
     Vejledning til fremtiden!

Ungdommens UddannelsesVejledning
Greve - Køge - Solrød - Stevns 

Nyt sjovt spil til 8.-10. klasse, der giver konkret 

og relevant viden om forskellige typer job og 

deres arbejdsforhold! 

Forberedelse og selve spillet kan afvikles på 2 

dobbeltlektioner, fuld lærervejledning, enkle 

spilleregler. 

Kan indgå i faget Uddannelse & Job (UEA) og 

vejledningsforløb om uddannelsesvalg og 

arbejdsmarkedskendskab.

Pris: 500 kr. + forsendelse.

Bestil hos UUV Køge Bugt: uuv@koege.dk

Gæt et job Vi fik lært flere jobs at kende

God snak om arbejdsforhold i 
jobbene

En sjov måde at afslutte et emne

Lasse, Marcus, Marc, Alberte, Mie & Mathilde
fra 8. d - Holmagerskolen i Greve

Lærerigt, mange opgaver

20140326_annonce.indd   1 28-03-2014   13:34:20
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 ANETTE JOCHUMSEN

 Uddannelsesvejleder, BestYrelsesmedlem i danmarKs vejlederfOrening

eftertanKen

Hvad er en 
”levnedsmiddelbeskrivelse”?

væk en hvilken som 
helst vejleder midt om 
natten i tiden op til 
en ansøgningsfrist, og 
hun vil kunne springe 
op og gøre rede for 
optagelsesreglerne på 
stedet.

simone vil gerne søge ind på en videregående uddannelse. i en 
email beskriver hun, hvordan hun forgæves har forsøgt at finde 
ud af, hvordan man skal ansøge. simone har fået den opfattelse, 
at hun skal medsende en ”levnedsmiddelbeskrivelse”. men hvad 
er det egentlig, spørger simone.
adgangskrav. adgangsgrundlag. Uddannelsesplan. dispensation. 
realkompetencevurdering. Kvote 1 og 2. motiveret ansøgning. 
Uddannelsesparathed. Prioritering. stand 
by. tilsagn. Betinget optagelse. fri adgang. 
adgangskvotient. garantikvotient og lev-
nedsbeskrivelse. alle er gloser fra et sær-
ligt vokabular, som vejledere behersker, 
men som ansøgere mestendels kløjs i. 
spørgsmålet om ”levnedsmiddelbe-
skrivelsen” dukker faktisk jævnligt op 
i højsæsonen for optagelsesvejledning. 
muligheden for at prioritere uddannel-
sesønskerne er et andet område, der 
giver anledning til misforståelser. Også 
for simone, som videre for tæller, at 
hun ønsker at søge ind på tre forskel-
lige uddannelsessteder, men er bange 
for, at det vil være et dårligt signal at 
have prioriteringer. fra fritidsarbejde 
har hun nemlig erfaring for, at det ikke giver pote, hvis man 
for tæller en arbejdsgiver, at man har flere ansøgninger ude. 
Og da slet ikke, at man har en favorit iblandt dem. Og ende-
lig er der det evigt tilbagevendende spørgsmål om stand-by-
plads, som også er simones afsluttende spørgsmål. Hun har 
før stået på venteliste til både efterskole og fritidsaktiviteter, 
men den her slags venteliste fungerer vist anderledes! for-

ståelsesmønstre fra arbejdsmarkedet kan ganske rigtigt ikke 
overføres her.
For langt de fleste er ansøgningen det første selvstændige skridt 
mod voksenlivet med kontante konsekvenser for fremtiden. et 
manglende flueben eller bilag kan få uønskede følgevirkninger.
det skorter da heller ikke på velmente overgangsritualer for de 
unge, når de skal kravle op på næste etage i uddannelsessyste-

met. i både folkeskole og på ungdoms-
uddannelser introducerer vi vejledere 
eleverne for begrebsapparat og ord-
forråd i uddannelses- og optagelsessy-
stem, så de er rustede til deres egen 
overgang.
ligesom et sprogkursus inden rejsen 
til fjerne egne ikke altid er nok til rent 
faktisk at kunne begå sig derude, på 
samme måde forholder det sig med 
dette fremmedsprog. nogle ansøgere 
kaster sig fortrøstningsfulde ud i at an-
søge, forsynet med en parlør i form af 
en af de skriftlige vejledninger. andre 
tager kontakt til en vejleder for at finde 
en tolk, en afkoder, en navigatør. Og vi 
tager rollen på os for at medvirke til 

de unges transition. væk en hvilken som helst vejleder midt om 
natten i tiden op til en ansøgningsfrist, og hun vil kunne springe 
op og gøre rede for optagelsesreglerne på stedet.
Simones finurlige ’forskrivelse’ kalder naturligvis vejledersmilet 
frem, men er samtidig en tiltrængt påmindelse om de unges my-
stificerede oplevelse af systemet. Hvor lang tid har vi ikke selv 
brugt på at blive fortrolige med stierne i optagelsesverdenen?
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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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