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Et liv i hamsterhjulet
Frister, tidsplaner og tidsrammer. 
Vi lever i konstant tidsnød og 
arbejdspres.

Solidaritet med 
mennesket – ikke 
med systemet
Professor Dag G. Aasland vil have 
medfølelsen med i vejledningen.

Ny formand
Danmarks Vejlederforening skifter 
ud i toppen.



så hvorfor er de personlige og sociale forudsætninger ikke 
med i den politiske debat?

den canadiske forsker paul tough siger, at karaktertræk er lige 
så vigtige, hvis ikke vigtigere for succes og livsduelighed end in-
telligens (tough, 2012). den væsentlige pointe for tough er, at 
skolen ikke kun må have fokus på intelligens og kognitive evner, 
men også hvad han kalder for ’non-cognitive skills’.”

Tænk på de såkaldte 12-tals-piger, som til overflod opfylder de 
faglige krav, men har så megen præsentationsangst, at de ikke 
kan klare at gennemføre et gymnasieforløb.

tænk på de elever, som ikke helt havde de faglige krav, da de 
brugte mere tid på at finde sig selv i de sidste år af folkeskolen, 
og som blomstrede op da de star tede på en ungdomsuddan-
nelse og gennemførte med flotte karakterer.

Ofte viser det sig, at et sceneskift og modning på det per-
sonlige og sociale plan gør, at en elevs karakterer også rykker 
under det første år på en ungdomsuddannelse.

Forskning og erfaring viser altså, at det er de personlige og 
sociale forudsætninger, som kan være afgørende for, at eleven 
gennemfører en ungdomsuddannelse, og ikke kun de faglige.
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der skal andet til end karakterer til at gennemføre en uddan-
nelse, der skal også personlige og sociale forudsætninger til.

der diskuteres for øjeblikket i medierne, om de faglige ad-
gangskrav til en gymnasial ungdomsuddannelse skal være 2, 4 
eller 7.

Hvorfor er de personlige og sociale forudsætninger fraværen-
de blandt politikerne i debatten?

alle elever skal uddannelsesparathedsvurderes i 8., 9. og 10. 
klasse. i 8. klasse får man en foreløbig parathedsvurdering, og 
er karaktergennemsnittet på 4 eller derover, er man parat.

i 9. og 10. klasse bruges uddannelsesparathedsvurderingen til 
at ”bedømme” en elevs parathed til at star te og gennemføre 
en ungdomsuddannelse. efter loven er der tre forudsætninger, 
der skal opfyldes, for at eleven kan erklæres uddannelsesparat. 
det er de faglige (karakterer), personlige og sociale.

i Bekendtgørelsen om uddannelsesparathedsvurdering, uddan-
nelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse er 
der sat ord på, hvilke personlige og sociale områder, man skal 
foretage en helhedsvurdering ud fra. de personlige forudsæt-
ninger er: selvstændighed, ansvarlighed, motivation for uddan-
nelse og lyst til læring, mødestabilitet. De sociale forudsætninger 
er samarbejdsevne, at overholde fælles aftaler og bidrage po-
sitivt til fællesskabet, respekt og tolerance, herunder at kunne 
samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv.

Hvorfor fokuserer politikere 
på karakterer?
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redigeret aF // 

 TORBEN ELSIG-pEDERSEN, redaKtØr

Skolepraktik 
er en 
nødløsning
2800 unge mangler lige nu en prak-
tikplads for at kunne gøre deres er-
hvervsuddannelse færdig. det viser de 
nyeste tal fra Undervisningsministeriet, 
og dermed er køen af unge, der mangler 
en praktikplads, mere end halveret fra 
6000 til 2800. 

men ifølge HK-formand Kim simonsen 
gemmer sig et skjult problem bag tallene. 
nemlig at der fortsat mangler praktik-
pladser i virksomhederne. 7.000 unge er 
aktuelt i skolepraktik.

»Skolepraktik er en fin løsning i kor-
tere perioder for de elever, der ikke kan 
finde en praktikplads i en virksomhed, 
men det er ikke meningen, at skoleprak-
tik skal være normen. Hele ideen med en 
erhvervsuddannelse er netop, at de unge 
skal veksle mellem skole og praktik,« siger 
Kim simonsen.  

den integrerede vejledning er det bedste våben til at 
sikre unges valg af uddannelse. derfor bør alle vores 
elever i efterskolen få en kvalificeret vejledning og 
udfordres på deres foreløbige valg. vi tror ikke på 
karaktermaskinen.
når elever siger, at de ved, hvad de vil være, er der 
for alvor grund til at udfodre deres synpunkt. De har 
alle brug for at blive spejlet og få vejledning.
//  trOels BOrring, 
FOrmand FOr eFtersKOleFOreningen i sin Beretning på FOreningens årsmØde

meldingerne fra UU-centre i hele 
danmark er, at der aldrig har væ-
ret så stor t et behov for vejled-
ning og hjælp med ansøgningen til 
ungdomsuddannelse, som netop i 
år, hvor det hele skulle gå auto-
matisk og med forældrenes hjælp. 

mark jensen, formand for UU 
danmark, kan berette om mange 
systemmæssige udfordringer : Utal-
lige nedlukninger af optagelse.dk, 
meget lange svar tider, utallige for-
ældre, der har bedt om at få åbnet 
planer, der ellers var låst, ansøgnin-
ger der ikke underskrives trods tal-
rige opfordringer. desuden har der 
været en massiv mængde af foræl-
drehenvendelser til UU-vejlederne 
med spørgsmål til proces og pro-
cedure. 

»der er ingen tvivl om, at uden 
UU-vejledernes medvirken var 
dette års optagelsesproces brudt 
sammen. UU-vejlederne har stået 
på mål for et elendigt IT-system 
og en proces, der har tvunget vej-
lederne på banen, selv om vejled-
ningsreformen egentlig havde sat 
dem på bænken,« siger mark jen-
sen.

Forældre vil 
have fællesskab
1700 forældre er fornylig blevet spurgt, 
hvorfor de sender deres børn på efter-
skole. 72 % fremhæver, at en af de vig-
tigste egenskaber ved efterskoleformen 
er, at de unge lærer at tage ansvar for 
fællesskabet. 

Tæt på sammenbrud
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siden sidst

Ny formand 
for Danmarks 
Vejlederforening
lis Brok-jørgensen har fra 1. april overtaget formandsposten i 
danmarks vejlederforening efter Helene valgreen, der bliver 
konsulent i Undervisningsministeriet.

den hidtidige næstformand i danmarks vejlederforening, lis 
Brok-Jørgensen, 56, rykker op i geledderne og overtager posten 
som formand frem til den ordinære generalforsamling til sep-
tember.

lis Brok-jørgensen er til daglig konsulent i efterskoleforenin-
gen og har blandt andet vejledningsområdet som sit arbejdsfelt. 
Hun har været næstformand i danmarks vejlederforening siden 
2013 og har siddet i bestyrelsen i fem år.

gennem sit arbejde i efterskoleforeningen har den konstitu-
erede formand et godt kendskab til aktørerne i Undervisnings-
ministeriet, UU Danmark, professionshøjskolerne m.fl. som nu 
bliver hendes tætte samarbejdspartnere. danmarks vejlederfor-
ening har de senere år fået en klar stemme i den offentlige debat, 
og det er en rolle, lis Brok-jørgensen håber, foreningen fortsat 
kan have.

»Jeg vil prøve at forsætte linjen, så vejledningssynspunkterne 
bliver hørt i debatten. Der er gennemført flere reformer, og det 
er vigtigt vi følger dem til dørs,« siger lis Brok-jørgensen.

Karakterer siger 
ikke alt
Næsten 2.000 flere ansøgere end i 2014 har søgt om optagelse 
på en videregående uddannelse gennem kvote 2. Uddannel-
ses- og forskningsministeren opfordrer alle uddannelser til at 
overveje nye optagelsesformer, så karaktergennemsnittet ikke 
er eneste adgangsbillet.

»Vi skal blive endnu dygtigere til at skabe helt rigtige match 
og få netop de unge ind på uddannelserne, der er mest motive-
rede og engagerede. Jeg tror ikke, vi finder dem ved alene at se 
på karaktergennemsnit. vi skal tænke mere ud af boksen, end vi 
hidtil har gjort, og udbrede alternative optagemetoder som sam-
taler, motiverede ansøgninger, test eller fokus på evner i særlige 
fag,« siger Sofie Carsten Nielsen.

Flere 
erhvervsskoler 
udbyder 10. klasse

et stigende antal folkeskoleelever afslutter deres grundskole-
uddannelse ved at gennemføre 10. klasse på en erhvervsskole.

Det viser en ny rundspørge fra Danske Erhvervsskoler, der 
netop har kortlagt erhvervsskolernes involvering i at tilbyde 10. 
klasse.

15 af landets 67 erhvervsskoler har efter en overenskomst 
med kommunen ligefrem overtaget driften af 10. klasse. I alt 34 
erhvervsskoler tilbyder nu 10. klasse efter sommerferien.

tilbuddet skal ses i sammenhæng med de overordnede be-
stræbelser på at få flere unge til at tage sig en erhvervsuddan-
nelse. 
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_01. 
Hvad er for dig at se vejlederens største udfordring?
Udfordringen er at stå mellem systemet og det menneske, 
man skal vejlede. Ikke bare være på enten systemets eller den 
vejledtes side. at se og kunne leve sig ind i det menneske, man 
står overfor, og møde vedkommende som et helt menneske.

_02. 
Hvorfor er det vigtigt, at der står et helt menneske mellem system 
og borger?
man kan ikke hjælpe eller  vejlede et andet menneske, hvis ikke 
man forstår vedkommende, og det at forstå forbindes oftest 
med en rationel proces. men i mødet med det andet menne-
ske kommer vores rationalitet til kort. derfor handler det om 
også at kunne indleve sig i den andens følelser. jeg er optaget 
af filosoffen Emmanuel Levinas, der blandt andet siger, at der 
findes tårer, som systemet ikke ser og ikke kan se. Den andens 
tårer. i norge havde vi en sag, hvor en pige, der havde levet det 
meste af sit liv i norge og talte klingende stavangernorsk, blev 
udvist, fordi systemets regler blev fulgt meget nøje. Man kan 
sige, at systemet ikke opfangede hendes tårer, og Levinas siger, 
at ethvert samfund har brug for den enkeltes samvittighed, 
for det er kun mennesket, der ser de krænkelser, der følger af 
fornuftens effektive måde at virke på. 

_03. 
Hvad betyder det for vejlederen?
Det betyder, at den enkelte vejleder skal være i stand til at 
være til stede i vejledningssituationen med hele sin personlig-
hed, ikke kun være analytisk med afsæt i rationelle tankegange, 
men være til stede som et subjekt. levinas siger, at subjek-
tiviteten er uundværlig, hvis man vil opnå den omsorg, som 
ethvert samfund ønsker at opnå gennem sin organisering, men 
som glipper, når det unikke i jeget og i den anden forsvinder i 
mængden. vejlederen skal altså være et helt menneske.

10 sKarpe

teKst // 
 SVEND KROGSGAARD JENSEN, jOUrnalist

Uden medfølelse går det ikke

Vejlederen må møde den vejledte som et helt menneske og 
ikke lade rationaliteten og reglerne tage over. Det kræver, 
at vejlederen evner at sætte sig i den andens sted og bringe 
sin indlevelsesevne i spil. Solidariteten skal ligge hos men-
nesket og ikke hos systemet

dag g. aasland , vicerektor ved Universitetet i agder, professor i økonomi og med-
forfatter til antologien: til den andens bedste, var oplægsholder på konferencen 
”vejledning og social retfærdighed” i Odense. Han talte om vejledningen mellem 
mennesket og systemet og om nødvendigheden af emotionelle kompetencer.

6



10 sKarpe

_04. 
Hvad er et helt menneske eller en hel vejleder?
det må være en person, der er i stand til at være til stede som 
et helt menneske, som har evnen til at leve sig ind i den andens 
situation. Og i den sammenhæng er det vigtigt at huske, at for-
nuften og det rationelle ikke er tilstrækkeligt. Hjerneforsknin-
gen viser, at det, vi kalder det bevidste, fylder en forsvindende 
lille del af  hele menneskets nervesystem. Vi tænker så at sige 
med hele kroppen, og måske prøver vi at forstå verden som 
en totalitet. 
men for at gøre det, har vi brug for indlevelsen, der sprænger 
den totalitet, vi forsøger at konstruere med vores forståelse. 
det ubevidste spiller således en meget stor rolle, og som Freud 
sagde, er det bemærkelsesværdigt, at ubevidstheden i et men-
neske kan reagere på et andet menneskes ubevidsthed uden at 
lægge vejen forbi det bevidste. det ser vi blandt andet i musik-
ken, men også i indlevelsen og medfølelsen for et andet men-
neske.

_05. 
Kan en vejleder ikke blive for medfølende?
medfølelsen er vigtig, for hvis man skal påvirke et andet men-
neske, skal der være noget i en selv, der responderer med den 
anden. men der er selvfølgelig en fare for, at det emotionelle 
tager over. I psykoterapien er man optaget af, hvordan man 
kan være emotionelt til stede, uden at det emotionelle over-
tager, og her peger man på, at fagligheden skal være med til at 
sikre, at det ikke sker. så fagligheden er væsentlig.

_06. 
Kan man lære at blive medfølende?
den professionelle vejleder må nødvendigvis lære det, og det 
er på sin vis en del af fagligheden, men det er jo ikke en kompe-
tence, som kun kan tillæres kognitivt. For en stor dels vedkom-
mende er det en evne, vi lærer som helt små, og erfaringerne 
gør os dygtigere. Man kan øve sig og erfare sig til, hvad der 
virker. det handler nok om at være opmærksom på og åben 
over for det. 

_07. 
Hvad betyder rammerne for at skabe plads til medfølelsen?
Det er klar t, at det betyder noget, hvor en vejledning foregår. 
det emotionelle har nok de bedste kår, hvis der hersker en 
vis form for ro, der hvor mødet finder sted. Så der skal være 
tænkt over, hvordan rummet ser ud, og vejlederen skal sørge 
for at skabe den rette stemning.

_08. 
Vil det altid være vejlederens ansvar, at der bliver plads til hele 
mennesket?
som udgangspunkt er det jo den professionelle, der har ansva-
ret for, at der skabes den rette stemning, men det er klar t at 
dem, der bliver vejledt er lige så forskellige som alle andre, og 
at det giver forskellige udfordringer i hvert møde, men vejle-
deren kan aldrig fralægge sig ansvaret for, at der etableres den 
rette kontakt, og den vejledte må aldrig opleve, at vedkom-
mende bliver gjort ansvarlig i den sammenhæng.

_09. 
Hvad kan gå galt? 
Som sagt tidligere kan det emotionelle komme til at fylde for 
meget, men omvendt skal man være opmærksom på, at man 
ikke har så kraftigt et fokus på en plan, at man overser det 
menneske, man sidder overfor. at samtalen i for høj grad tager 
afsæt i regler og skemaer og ikke i mennesket. jeg tror, vejlede-
ren må lære at finde den rette balance i hvert enkelt tilfælde, 
men først og fremmest må man være solidarisk med menne-
sket. Man må forstå systemet og have den indlevelse i den vej-
ledte, der gør, at man kan forstå vedkommendes udfordring.

_10. 
Hvordan kan man arbejde for, at regler og love ændrer sig og giver 
mere plads til det emotionelle?
jeg tror, at den enkelte sag, når den mobiliserer empati og 
medfølelse med en vis gennemslagskraft, kan nå magthavernes 
ører, og på den måde føre til, at der kigges nærmere på lovgiv-
ningen. i eksemplet med pigen, der blev udvist, var det, hvad 
der skete. alle kunne se, at der var noget galt med den måde, 
reglerne var, eller i hvert fald den måde de blev brugt, og det 
førte til ændringer.
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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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HOLDSTART 
FORÅR 23 uger (start januar)
EFTERÅR 19 uger (start august)

Tjek brandehs.dk
Ring 97 18 45 45

Erhvervs- og uddannelsesrettet – især for ordblinde

Vi giver  
aldrig op...

Brande Højskole · Herningvej 14 · 7330 Brande

Brande Højskole · Herningvej 14 · 7330 Brande

HOLDSTART
FORÅR 23 uger  
(start januar)

EFTERÅR 19 uger  
(start august)

Tjek brandehs.dk

Ring 9718 45 45

Erhvervs- og 
uddannelsesrettet  
– især for
ordblinde

Schultz Job og Uddannelse er 
Nordens største private aktør 
inden for hjælp til uddannel-
ses- og erhvervsvejledning. 

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

I år uddeles Vejlederprisen. Prisen er på 25.000 kr. og gives til en person eller en 
gruppe, som gør en helt særlig indsats for vejledningen. 

Kender du årets vinder?
Har du en progressiv, kreativ og modig kollega eller samarbejdspartner, der gør 
en forskel for vejledningen? 

Nominér din kandidat senest 2. juni
Læs alt om kriterier for nominering, tidligere prisvindere og en stærk bestyrelse 
på schultz.dk/vejlederprisen.

Vinderen annonceres på UU Danmarks og Dansk Industris konference 
11. september 2015.

Hvem skal vinde Vejlederprisen?
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FOrmandssKiFt

Helene Valgreen bliver pædagogisk 
konsulent i Undervisningsministe-
riet, og har derfor forladt formands-
posten i Danmarks Vejlederforening.
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Et halv år før sin bebudede afgang har 
Helene Valgreen valgt at gå af som for-
mand for Danmarks Vejlederforening, 
fordi hun 1. april tiltrådte et job som 
pædagogisk konsulent i den udgående 
enhed Brug for alle unge under Under-
visningsministeriet. Her skal Helene 
Valgreen fortsat have tæt berøring med 
vejledningsområdet.

I det nye job skal Helene Valgreen 
facilitere UU-centrene med at udvikle 
nye vejledningsmetoder i deres arbejde 
med de ikke-uddannelsesparate unge.

»Opgaven bliver at tage udgangs-
punkt i det enkelte UU-center og se på, 
hvordan man når de unge med nye me-
toder i vejledningen. Det handler blandt 
andet om at finde metoder, så de unge 
får nogle nye, positive fortællinger om 
sig selv på deres vej mod uddannelses-
systemet,« fortæller Helene Valgreen, 

FOrmandssKiFt

teKst//
TORBEN ELSIG-pEDERSEN, redaKtØr

Helene Valgreen forlader 
formandsposten og bliver konsulent

Danmarks Vejlednings-
forenings formand an-
sættes i Undervisnings-
ministeriet, hvor hun 
blandt andet skal inspi-
rere UU-centrene

der de seneste tre år har været vejle-
der, underviser og uddannelseskoordi-
nator på DPU og har skrevet ph.d. om 
netop udvikling af nye metoder til vejle-
dingsarbejdet med sårbare unge.

For Danmarks Vejlederforening bli-
ver det et tab, at foreningens særdeles 
synlige formand gennem de seneste 
fire år nu forlader det vejledningspoli-
tiske arbejde. Hun har i sin formandstid 
formået at give vejledningsområdet en 
fælles stemme både indadtil i vejled-
ningsmiljøet, men i særdeleshed også i 
offentligheden.

»Mit mål har været, at foreningen 
sætter en vejledningsfaglig dagsorden 
og giver med- og modspil, så der ska-
bes en klar retning i de mange politiske 
løsninger, hvor vejledning er en del af 
svaret. Samtidig har mit mål været at 
samle vejlederne på tværs af institutio-
ner, fordi vi har en vejledningsfaglighed 
til fælles,« siger Helene Valgreen.

Hun mener, vejlederne har brug for 
faglige fællesskaber, hvor de kan indgå 
i netværk, opnå sparring og være fæl-
les om vejledningsfagligheden. Samtidig 
har det i Helene Valgreens formandstid 
været et mål, at vejledningen blev synlig 
i mediebilledet med klare holdninger til, 
hvad god vejledning er.

»Det er mit indtryk, at der er stor 
lydhørhed overfor, hvad vi siger i flere 

ministerier, KL, DI, Danmarks Lærer-
forening og hos medierne, fordi alle kan 
se, at vejledning spiller en stadig større 
rolle for at få de unge i uddannelse eller 
de ledige i job. Som forening har vi der-
for en opgave i at præge diskussionerne 
ud fra et vejledningsfagligt perspektiv,« 
siger Helene Valgreen.

Hun har opnået at få vejlederne på 
jobcentre, eVejledning, efterskolerne 
og universiteterne med i Danmarks 
Vejlederforening.

Et nyt brancheblad
Hun er samtidig glad for i sin formands-
tid at have sat en dagsorden for at for-
eningen skal have et fagblad, der spiller 
med på både den politiske og vejled-
ningsfaglige platform.

»Vi har hævet bladets kvalitet og fået 
et brancheblad med en professionel re-
daktion. Jeg er godt tilfreds med, at det 
er lykkedes at modernisere bladet, så 
det nu udfylder en rolle som ingen an-
dre medier gør på vejledningsområdet,« 
siger Helene Valgreen, der i sit nye job 
lægger den politiske kasket, men behol-
der et skarpt fokus på vejledningen.

»I mit nye job vil jeg fortsat kunne 
arbejde med at udvikle det vejlednings-
faglige felt på en sådan måde, at det 
kommer de unge til gavn.«
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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

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 
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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 

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

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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Hvordan støtter man 
bedst udskolingselever? 
Gennem en vejlednings-
proces, hvor hele ele-
vens liv og muligheder 
bindes sammen med et 
muligt uddannelsesvalg

vi bevæger os fra et paradigme, hvor alt 
reduceres og klassificeres, til et para-
digme af mere holistisk karakter. men-
nesket betragtes altså som en del af en 
sammenhæng. ligeledes er det vigtigt at 
bemærke, at mennesket ikke tænker og 
erfarer verden direkte - tanken og erfa-
ringen er bundet til sprogets struktur, og 
der er et filter mellem individet, og det 
individet oplever. der er ikke en objektiv 
verden. samtidig er virkeligheden relativ 
i forhold til tid og sted. sandheden må 
altså være den, vi bliver enige om lokalt 
gennem sproget. 

Vejledningssamtaler ligger i krydsfeltet 
mellem det emotionelle område og de 
kognitive processer, og vejlederens rolle 
er blandt andet at skabe balance mellem 
disse felter. den professionelle samtale 
med eleverne må derfor først og frem-
mest karakteriseres ved, at det er en in-
teraktiv proces af stor kompleksitet. vej-
lederen skal samtidig være meget varsom 
med ikke at lade det emotionelle område 
fylde for meget i samtalen, da det er vejle-
derens etiske ansvar at integrere det tera-
peutiske aspekt i samtalen. det terapeuti-
ske aspekt må ikke fylde mere, end hvad 
vejlederen er kvalificeret til at håndtere.

teKst //  
DAIA VEJBY, sKOlevejleder Og lÆrer , ingrid jespersens gYmnasiesKOle

Valgproces fra et holistisk perspektiv

Forstå livets mangfoldighed 
eleverne skal lære at håndtere livet i dets 
mangfoldighed og forstå, at vi som men-
nesker ikke kan planlægge os ud af denne 
mangfoldighed, som tilmed er forander-
lig. samtidig skal eleverne anerkende, 
at de ikke har kontrol over fremtiden, 
men derimod gå fremtiden i møde på en 
måde, hvor de er åbne overfor de frem-
tidige muligheder, som den foranderlige 
senmodernitet byder ind med. Man kan 
blandt andet bevidstgøre eleverne om, at 
det valg man træffer, ikke er for resten af 
livet, men et valg der gælder for nu og her.

vejlederrollen afhænger af dennes vej-
lederkompetencer, som overordnet er 
tredelt i personlige forudsætninger, vej-
ledningsfaglig viden og vejledningsmetodi-
ske færdigheder. samtidig må  vejlederens 
personlige forudsætninger anses for en 
vejleders væsentligste værktøj. jeg mener, 
at man som samtaleholder skal være op-
mærksom på ikke at have for meget fokus 
på delfærdigheder, så man mister helheds-
perspektivet, da der for eleverne er en 
subtil forskel på, om vejleder udtrykker at 
”jeg vil noget med dig eller jeg vil dig un-
der vejledningssamtalen”. vejlederen skal 
altså være til stede, for at der, i samtale-
rummets øjeblik, kan åbnes for konstruk-
tive og realiserbare udviklingsmuligheder 
hos eleverne. 

det er vigtigt, at vejlederen har en bred 
vifte af vejledningsredskaber, som vejlede-
ren intuitivt kan hive frem fra værktøjs-
kassen, da hver elev er forskellig og unik 
og responderer på forskellige mentale 
stimuli. vejlederen kan derfor med fordel 
tænke eklektisk, mens vejlederen i praksis 
skal udvikle en integreret personlig tilgang. 
Hvis man som vejleder ser på det hele 
menneske, ser man også det unikke og 
særegne, hvilket medfører, at vejledningen 
bliver en form for ”bricolage”, hvor vejle-
deren ikke bruger færdigpakkede løsnin-
ger, men opfinder en teoretisk integreret 
metode, som netop ved denne samtale 
virker. denne vejledning kan kun have en 
positiv effekt, hvis vejlederen er fuldt til-
stede i krop og sind og vil den vejledte.

Hele livet i spil
eleverne skal træffe deres beslutning om-
kring ungdomsuddannelse på et oplyst 
grundlag, og vejlederen skal sørge for, at 
eleverne kender til alle relevante, og no-
gen gange ikke-relevante, uddannelsesve-
je, men kompleksiteten af veje kan for no-
gen forvirre og ligefrem stresse eleverne i 
deres valgproces. vejlederens arbejde kan 
karakteriseres ved at være et kompleksi-
tetsreduktionsarbejde – og igen, dette kan 
kun udføres, på elevernes præmisser, hvis 
vejlederen er til stede.

vejledning kan kun have en positiv 
effekt, hvis vejlederen er fuldt tilstede 
i krop og sind og vil den vejledte.

vejledningsmetOde

>>>
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når eleverne skal lave deres uddannel-
sesplan og træffe en beslutning om ung-
domsuddannelse, er eleverne blevet bragt 
i en valgproces, hvor der skal træffes et 
valg.  det forventes altså, at eleverne skal 
lade deres tanker omhandle ungdomsud-
dannelsesvalg inden for en fastlagt tids-
ramme. dog er det vigtigt, at vejlederen 
inddrager andre aspekter af elevernes liv 
i vejledningsdialogen omkring valgproces-
sen, end lige netop elevernes tanker om-
kring ungdomsuddannelsesvalget, da det 
antages, at en person altid bringer hele sit 
liv med til vejledningssamtalen. processen 
omkring arbejdet med uddannelsesplanen 
er en proces, der i særdeleshed er under-
lagt politisk tid. 

de elever, der magter denne opgave 
bedst, er de elever som tidsmæssigt foku-
serer på fremtiden. disse elever er strate-
gisk tænkende og accepterer præmisserne 
i forhold til uddannelsesplanen. de øvrige 
livsopgaver og roller, individet har på et 
givent tidspunkt, har betydning for, hvor 
meget det er i stand til at engagere sig 
i et specifikt valg – og dermed kvaliteten 
af dette.

Opfattelsen af individets forskellige 
roller må medtages i vejlederens betragt-
ning og overvejelser omkring vejlednings-
samtalens rammer således, at eleverne får 
mulighed for at vælge med hjertet. Fær-

diggørelsen af uddannelsesplanen må ikke 
kun blive en tilfredsstillelse for vejlederen, 
som er underlagt den politiske tid – det 
skal også være en helhjer tet tilfredsstil-
lelse for eleverne.

Hvem er jeg
Uddannelsesparathedsvurderingen skal 
i denne sammenhæng være et dialog-
redskab, hvor forældrene inddrages, og 
hvor vejlederen har ansvaret for at tyde-
liggøre, at det er en vurdering, og at det 
derfor er en foranderlig størrelse, som 
vurderes efter elevens udviklingsbestræ-
belser.

jeg mener, at eleverne skal udfordres 
i deres tanker omkring uddannelsesvalg, 
bevidstgøres om at livet leves i processen 
og samtidig støttes i at træffe et valg. 

mine opgaver som vejleder er derfor 
at udvide elevernes begrebsverden om-
kring uddannelsesmuligheder, så eleverne 
vælger på et oplyst grundlag at italesætte 
kompetencebegrebet og hjælpe eleverne 
med at kigge på sig selv fra et metaper-
spektiv, så de bedre forstår deres liv og 
muligheder. jeg mener, at dette vil støtte 
dem i deres valg. 

mine erfaringer fra vejledningssamta-
lerne er, at jo bedre eleverne er til at sæt-
te ord på, hvem de selv er, og hvad de står 
for, desto nemmere bliver det for dem at 

vælge, hvilken retning de vil bevæge sig i. 
vejledningen skal altså også handle om, at 
vejledte lærer sig selv at kende. Herved 
bliver det nemmere at træffe et valg, og 
det at træffe et valg, er jo som bekendt 
den enkeltes ejendom. Vi befinder os i en 
sammenhæng, hvor der er en mangfoldig-
hed af valgmuligheder, og eleverne skal 
støttes i beslutningsprocessen, da det er 
deres første store valg. 

elevernes angst for at vælge forkert 
skal påvirkes med en tilpas forstyrrelse, så 
eleverne mærker ansvaret, de pålægges i 
forhold til udformningen af deres liv, som 
en livsbekræftende følelse af frihed, og at 
muligheden for selv at vælge er positiv og 
noget der i den grad er blevet kæmpet 
for – og til stadighed vil blive.

jeg mener, at den holistiske tilgang mu-
liggør, at elevens behov for at finde en me-
ning med sit liv indfries. denne indfrielse 
skal naturligvis ikke forstås som en statisk 
størrelse, men det at møde eleverne ud 
fra en holistisk livsanskuelse i forståelsen 
af en social konstruktivistisk sammenhæng 
vil betyde meget for elevens valg her og 
nu, da elevernes bestræbelser efter at 
forstå sig selv og skabe sig en identitet 
imødekommes i mødet med den tilstede-
værende anden. 

sagt med andre ord: vejlederen skal 
give sig tid og ville eleven.

vejledningsmetOde

Foto: Colourbox
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Ønsker du fokus på udvikling af kollektive 
vejledningsformer? 
Modulet ”Vejledning i fællesskaber og gruppevejledning” giver 

dig kompetencer til at imødekomme de nye krav i lovgivningen. 

Modulet kan indgå i diplomuddannelsen, du kan tage det som 

enkeltfag eller det kan tilrettelægges som et skræddersyet 

forløb for en gruppe af medarbejdere.

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 studievejleder Rita Buhl på telefon 

8755 1832 eller mail ribu@via.dk

Vil du skabe
vejledning i verdensklasse?

Dit udbytte
Nyeste viden om vejledningsstrategier og – metoder. 

Effektive redskaber og teknikker til vejledningssamtaler og 

-aktiviteter.

Kompetencer i at anvende digitale medier i vejledningen.

Mulighed for specialisering i bestemte emner, fx, mentor-

skab, job og uddannelse i grundskolen, gruppevejledning 

eller digitale medier. 

Inspirerende netværk med andre vejledere fra forskellige 

brancher.

Din profil
Diplomuddannelsen er for dig, der arbejder med vejledning 

af børn, unge eller voksne på fx en uddannelsesinstitution, 

i et studievalgscenter, i Ungdommens Uddannelsesvejled-

ning, i et jobcenter, en a-kasse eller en faglig organisation. 

Så er diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning noget for dig. Du er garanteret 
masser af ny viden, effektive redskaber og inspirerende metoder, der gør dig i stand til at udvikle din egen 
praksis og yde en mere målrettet og kvalificeret vejledning af børn, unge eller voksne. 

Gør tanke til handling
VIA Videreuddannelse



Tværfagligheden som ekstra bonus
Uddannelsen til professionsbachelor i offentlig administration med speciale 
i vejledning udstyrer de kommende vejledere med værdifulde kompetencer 
og en bred forståelse af kompleksiteten i den offentlige forvaltning

teKst //  
 SVEND KROGSGAARD JENSEN, jOUrnalist

i danmark er vejledere traditionelt ble-
vet ansat uden at være uddannet til de-
res job. Uddannelsen i form af en diplom 
eller master i vejledning kræver nemlig to 
års ansættelse indenfor det område, man 

gerne vil uddannes til.
»at man således skal arbejde to år 

uden uddannelse for at kvalificere sig til 
at blive uddannet i det, man gør, er et pa-
radoks, og vi er da også nogle i vejled-

ningsmiljøet som gerne så, at der fandtes  
en bacheloruddannelse i vejledning som 
for eksempel i sverige,« siger Bo Klindt 
poulsen. Han er adjunkt ved via Univer-
sity College, hvor han underviser på di-

18
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plomuddannelsen i vejledning og på vej-
ledningslinjen på professionsbacheloren i 
offentlig administration.

»når nu vi ikke har en hel bachelor er 
vejledningslinjen på professionsbacheloren 
i offentlig administration et brugbart alter-
nativ. jeg plejer at omtale uddannelsen som 
landets eneste grunduddannelse i vejled-
ning,« siger han og forklarer, at alle stude-
rende har to basisår, og derefter bruger de 
halvandet år på at specialisere sig. 

»vejledning er en af specialiseringsmu-
lighederne,« siger han og tilføjer, at det 
teoretiske niveau fuldt ud står mål med 
diplomuddannelsen i vejledning

Forståelse for kompleksiteten
»vores dimittender er godt klædt på. 
vejledningsfagligheden er på plads, men 
som en ekstra bonus giver de to basisår 
en indgående forståelse for kompleksite-
ten i den offentlige forvaltning,« siger Bo 
Klindt poulsen og peger desuden på den 

tværfaglige tilgang til vejledningsarbej-
det, som er en hel naturlig del af studiet.

»vores professionsbachelorer er ud-
dannet til at arbejde tværfagligt, og det er 
jo en central del af vejledning,« siger han.

Tværfaglig tilgang
tenna toft, der dimitterede i januar, ser 
den tværfaglige tilgang som noget natur-
ligt og som en force.

»men da jeg for eksempel var i praktik 
kunne det godt være lidt svært at komme 
igennem med den tværfaglige vinkel. en 
meget regelstyret virkelighed kom lidt i 
vejen,« siger hun og fortæller, at det dog 
lykkedes ind i mellem.

»Jeg synes, der var mange succeser i 
praktikken, men noget af det bedste var, 
da det på min foranledning lykkedes at 
etablere et møde, hvor både jeg, en an-
den vejleder, en fra kommunen og en elev 
fra sOsU-skolen deltog og sammen fandt 
den bedste løsning for den unge,« siger 

men da jeg for 
eksempel var i 
praktik kunne det 
godt være lidt svært 
at komme igennem 
med den tværfaglige 
vinkel. en meget 
regelstyret 
virkelighed kom lidt 
i vejen.
// tenna tOFt
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hun og fortæller, at praktikken var en rigtig 
god oplevelse.

Manglende erfaring
»da man kom tilbage fra praktikken, gav 
alle teorierne pludselig mening på en 
anden og mere vedkommende måde,« 
siger tenna toft, der dog gerne så en 
længere praktik.

»vi har jo ingen praktisk erfaring, så 
praktikken er både en mulighed for at 
sætte kød på teorierne, og for at erfare 
om vejledning også i praksis er noget for 
en,« siger hun.

Bo Klindt poulsen er klar over, at pro-
fessionsbachelorerne mangler praktisk er-
faring, og i en del tilfælde også har meget 
lidt livserfaring, som traditionelt er noget, 
der vægtes i vejledningsmiljøerne.

»vi oplever en vis skepsis i forhold til, 
hvad det lige er vores studerende kan, og 
ind imellem får man det indtryk, at de bli-
ver bedømt på det, de ikke kan eller ikke 
har – nemlig erfaringen,« siger han.

Ambassadører for uddannelsen
For nogle studerende er det da også 
svært at få et job. tenna toft har såle-

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 
 

des søgt mange stillinger, men kun blevet 
kaldt til samtale en gang.

»i mange stillingsopslag kræves der et 
vist antal års erfaring, og det er jo et di-
lemma, når man står med min uddannelse 
og faktisk både føler sig og reelt også er 
kvalificeret til arbejdet,« siger hun.

Bo Klindt poulsen oplever, at kendska-
bet til uddannelsen er for småt.

»mange gange ansætter man jo per-
soner, som minder om en selv, og der er 
vores bachelorer skidt stillet,« siger han 
og fortæller, at han jævnligt gør de stude-
rende opmærksomme på, at de i praktik-
ken ikke kun repræsenterer sig selv, men 
også er en slags ambassadører for hele 
uddannelsen.

»Heldigvis får vi mange gode tilbage-
meldinger fra praktikstederne, og flere 
giver udtryk for, at vores studerende må 

være fremtidens vejledere, fordi de ser 
vejledningen i en bredere sammenhæng, 
men også kan etablere relationen,« siger 
han.

Godt supplement
»som vejleder er man med rette opta-
get af relationens betydning, og det er 
vores studerende også, men de har også 
den bredere forståelse,« siger Bo Klindt 
poulsen og tilføjer, at han har stor re-
spekt for alle vejledere, og han ved, at 
rigtig mange vejledere ser deres vejled-
ning i en større sammenhæng.

»alle vejledere skal ikke erstattes af 
vores studerende, men jeg anser bache-
lorerne i offentlig administration som et 
meget meningsfuldt supplement til de 
andre fagligheder, der eksisterer i vejled-
ningsverdenen,« siger han.

ind imellem er det vanskeligt at 
skaffe praktiksteder til profes-
sionsbachelorerne, og Bo Klindt 
Poulsen ser gerne, at flere prak-
tiksteder melder sig til at tage 
imod de studerende i de fire 
måneder praktikken varer.

»praktikken var fantastisk og 
også hård, fordi mange ting var 
mere indviklede i virkeligheden 
end i teorien. men det var godt 
at få kød på teorierne og føle, at 
man godt kunne håndtere udfor-
dringerne,« siger tenna toft.

jeg plejer at omtale uddannelsen som 
landets eneste grunduddannelse i vejledning.
//  BO Klindt pOUlsen
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STU MED SIGTE PÅ 
ARBEJDE OG LIV
Vi tilbyder en samlet pakke til unge med særlige 
behov.

Vores fokus ligger på at klargøre eleverne til et 
selvstændigt voksenliv.
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pROFILEN

Jacob Bækkegaard
jacob Bækkegaard er 25 år. 
dimitterede i januar som 
professionsbachelor i offentlig 
administration med speciale i 
vejledning. Har arbejdet som vejleder 
ved UU-randers fra 1. januar 2015. 
star ter i en fast stilling ved studievalg 
Østjylland den 1. april.

teKst // 
SVEND KROGSGAARD JENSEN , jOUrnalist

vejlederprOFilen

Som nyuddannet mang-
ler Jacob Bækkegaard 
indlysende nok erfarin-
ger, men han føler sig 
alligevel godt rustet  til 
vejlederjobbet. Uddan-
nelsen har givet ham en 
bred forståelse for det 
offentliges kompleksi-
tet, teoretisk føler han 
sig velfunderet, og som 
ung føler han, at han 
kan sætte sig i de unges 
sted

det var på en uddannelsesmesse, at 
25-årige Jacob Bækkegaard fik øjnene op 
for de muligheder, der ligger i at tage en 
professionsbachelor i offentlig admini-
stration med specialisering i vejledning.

»jeg har aldrig rigtigt vidst, hvad jeg 
skulle, og når jeg for eksempel i grund-
skolen skulle i praktik, tog jeg bare det, 
der kom,« siger jacob Bækkegaard og for-
klarer, at da han først havde fået uddan-
nelsen undersøgt lidt nærmere, var han 
tændt, og det tiltalte ham at skulle arbejde 
med unge.

»jeg tænkte, at det, at jeg selv har væ-
ret tvivl, på en eller anden bagvendt måde 
kunne være en fordel, fordi jeg så kunne 

Manglende erfaring 
opvejes af bred 
uddannelse

sætte mig i de unges sted,« siger han og 
synes, at uddannelsen har rustet ham rig-
tig godt til at arbejde som vejleder.

Godt rustet
»På basisåret fik vi en meget bred og 
også detaljeret indføring i, hvordan den 
offentlige forvaltning fungerer, og det 
er en stor fordel, når man sidder i den 
konkrete vejledningssituation,« siger ja-
cob Bækkegaard, som også føler sig godt 
klædt på teoretisk.

»Teori har fyldt meget på uddannelsen, 
men jeg har altid haft lettere ved at lære 
gennem noget praktisk, så det var fanta-
stisk, da vi kom i praktik og kunne få bil-
leder på det, vi havde læst om,« siger han 
og betoner desuden betydningen af den 
tværfaglige tilgang, der var en naturlig del 
af uddannelsen.

»vi læste sammen med pædagoger, 
sygeplejersker og andre og samarbejdede 
med dem under studiet, og jeg er sikker 
på, at den tværfaglige forståelse vil være 
en fordel for mig fremover,« siger han og 
peger på, at hans manglende erfaring dog 
er en udfordring

Får hjælp
»lige nu arbejder jeg i et vikariat i UU-
randers, og der er mange ting, jeg først 
skal til at lære nu, men heldigvis er jeg 
blevet taget godt imod og kan få den 
hjælp, jeg har behov for,« siger jacob 
Bækkegaard og fortæller, at det oftest er 
konkret viden, han står og mangler, og 
at det er let at få fra de erfarne kolleger.
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vejlederprOFilen

»vi arbejder ikke med decideret su-
pervision. det kunne jeg godt tænke 
mig, at man kunne ind imellem. i praktik-
ken havde vi det jo hele tiden, og det 
var fantastisk at få en andens øjne på 
det, man gjorde,« siger han og er sik-
ker på, at erfaringen vil gøre ham til en 
bedre vejleder.

»men man skal jo star te et sted for at 
få erfaringer, og jeg tror så, jeg har andre 
fordele,« siger han.

Bedre forståelse for de unge
»alt andet lige er de vejledere, der kom-
mer med min uddannelse, yngre end 
dem, der kommer med en baggrund som 
for eksempel lærer,« siger jacob Bække-
gaard og tror, at han med sine 25 år let-
tere kan forstå, hvordan de unge tænker 
og lettere kan sætte sig i deres sted.

»måske kan der også være en risiko for, 
at man med alderen går lidt i stå, hvor 

jeg måske er mere åben og nysgerrig på, 
om tingene nu også gøres på den mest 
fornuftige måde, så der er mange fordele 
ved at være ung,« siger han og tilføjer, at 
han desuden har en baggrund som hånd-
boldtræner og derfra er vant til at omgås 
unge mennesker, også når de er i flok, som 
de jo er i den kollektive vejledning.

Fast job
»jeg har netop fået en fast stilling i stu-
dievalg Østjylland, og der vil der være 
mere kollektiv vejledning end i UU, hvor 
jeg har arbejdet med de udsatte unge, så 
her kan mine erfaringer fra håndbolden 
være til gavn,« siger jacob Bækkegaard 
og fortæller, at det nye job kom i stand 
via hans ikke alt for store netværk.

»jeg hørte om jobbet gennem en, jeg 
havde arbejdet med i praktikken, så på 
den måde var praktikken også den spæde 
star t på et netværk,« siger han og fortæl-

ler, at han er meget glad for at have fået 
job allerede.

»Der er flere af mine studiekammera-
ter, som ikke har fået arbejde og i stedet 
valgt at læse en kandidat. på den måde 
åbner min uddannelse også for andre kar-
riereveje,« siger han.

Fedt at følge de unge på vej
»jeg har dog ikke overblik over hvilke 
karrieremuligheder min uddannelse og 
det nye job egentligt giver, men forelø-
bigt har jeg også tænkt mig at blive i job-
bet en rum tid,« siger jacob Bækkegaard, 
der synes, at det går rigtig godt.

»Langt de fleste gange er jeg i stand 
til at etablere den nødvendige relation til 
den unge,« siger han og synes, det er fan-
tastisk at følge den proces, som den unge 
gennemgår i vejledningen.

»de kommer lige så forvirrede, som 
jeg selv var engang, og de ender med at 
have fundet en vej. det er fedt at hjælpe 
dem og følge deres udvikling,« siger han 
men peger på, at det skal være hjælp til 
selvhjælp.

»de skal selv handle. jeg viser dem en 
vej, men de skal selv gå den,« siger han og 
for tæller, at det helt konkret betyder, at 
han altid slutter en vejledning af med at 
sikre sig, at den unge ved, hvad han skal 
gøre inden næste vejledning. 

»i den forbindelse trækker jeg direkte 
på noget af den teori, vi lærte på uddan-
nelsen, og den er meget anvendelig,« siger 
han.

måske kan der også være en risiko for, at man med alderen går lidt i stå, 
hvor jeg måske er mere åben og nysgerrig på, om tingene nu også gøres 
på den mest fornuftige måde, så der er mange fordele ved at være ung.
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HF huer til 
unge autister i 
København
 
Et forsøg med et skræddersyet HF-for-
løb for unge med autisme er blevet en 
succes, og Københavns Kommune har 
netop meddelt sin støtte til, at projektet 
fortsætter. de første kursister får deres 
huer på til sommer.

normalt tager en HF-uddannelse to 
år. KvUC star tede i 2012 et forsøg med 
et nyt tre-årigt HF-forløb skræddersyet til 
unge med autisme. 

»jeg er rigtig glad for, at vi med det 
her projekt er lykkedes med at sikre unge 
med aspergers en uddannelse og der-
med et godt springbræt til en plads på 
arbejdsmarkedet,« siger anna mee aller-
slev (rv), beskæftigelses- og integrations-
borgmester i Københavns Kommune.

en foreløbig opgørelse viser positive 
resultater. næsten ni ud af ti af kursi-
sterne har gennemført de første to år, og 
frafaldet på HF inklusion ligger lavere end 
på KvUC’s ordinære HF-hold. 

Forbund 
skaffer 
job til 
elektrikere
allerede to måneder inde i et seks 
måneders forløb er der imponerende 
resultater i dansk el-Forbunds (deF) 
pilotprojekt ’job til ledige elektrikere’ i 
forbundets afdeling storstrøm. mange er 
hjulpet videre fra arbejdsløsheden, skri-
ver fagbladet elektrikeren.

deltagerne gennemgår et tredages 
iKv-forløb (individuel Kompetence vur-
dering) og får tilbud om deltagelse i et 
jobnetværk. Her kan man udnytte DEF’s 
kendskab til branchens virksomheder og 
få råd og vejledning til sin jobsøgning.

i alt 36 medlemmer har deltaget i pi-
lotprojektet hos deF storstrøm, og arbej-
det med at opkvalificere ledige elektrikere 
og bringe dem tættere på arbejdsmarke-
det tegner til at bære frugt: Hver tredje 
deltager er kommet i arbejde efter to må-
neder, mens de fleste andre er gået i gang 
med kurser og efteruddannelse.

nOter
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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

VARIERET PROGRAM
FULD VALUTA FOR PENGENE 
VENLIG OG INDBYDENDE 

info@alfatravel.dk · alfatravel.dk · 8020 8870

BERLIN BILLIGST FRA KR. 698,- 
Busrejse - 3 dage /2 nætter 698,- 
Rutebus - 3 dage/ 2 nætter fra kr. 848,- (små grupper) BERLIN
Berlin er et af vores allermest populære rejsemål, og det er 
der flere grunde til. Nogle af de vigtigste er at grupperne får 
lave priser, god kvalitet, spændende program, tryghed også 
når eleverne er på egen hånd - og så er det nogle gange bil-
ligere end at tage på skolerejse i Danmark!

SPECIALTILBUD!

BERLIN INKL. PROGRAM FRA KR. 1.298,-
I får: busrejse Berlin t/r, 4 overnatninger på hostel, 3 timers 
guidet cykeltur, éntre ved Museum am Check Point Charlie 
og guidet besøg ved Stasifængslet i Hohenschönhausen.  

Kontakt en af vores erfarne rejsekonsulenter for en uforplig-
tende snak om jeres skolerejse. Vi laver altid et skræddersyet 
og uforpligtende rejseforslag, som er tilpasset netop jeres 
gruppe. Ring GRATIS 80 20 88 70. 

Tommy Iversen Heine Pedersen Kirsten Kallesøe

INKL. PROGRAMPAKKE 

fra kr. 1.298,-

Vejleder-marts_berlin.indd   1 3/10/2015   12:05:11 PM

25



rie, randi Og rita rappOrterer

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, underviser på diplomud-
dannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. og ph.d. 
studerende på institut for Uddannelse og pædagogik, aarhus Uni-
versitet. 
Rita Buhl: lektor på via, underviser på diplomuddannelsen i ud-
dannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. 

Anmeldelse af Hartmut Rosa 2014: 
Fremmedgørelse og acceleration. 
Hans reitzels Forlag

Giv tid, giv tid, den nynner glad…
engang var det både til at forstå og også 
indenfor rækkevidde at følge som et for-
nuftens godt råd til menneskers livsfø-
relse. man kunne sidde i skolen eller i 
kirken og synge med på denne dejlige 
vintersang, og hørte man efter, hvad tek-
sten fortalte, kunne man i efter tanken 
falde til ro og vide, at med tidslig tålmod, 
så ville det hele ordne sig – igen.

Vi tror, at de fleste af os godt ved, at 
sådan er det ikke nu, men forstår vi egent-
lig hvorfor? tid gives ikke. tid mangles, og 
noget af det, der skygger for forståelsen af 
denne tidsknaphed, til trods for, at en time 
stadig er en time, en dag en dag og så vi-
dere er, at det moderne liv (i den vestlige 
verden) netop er kendetegnet ved en ac-
celererende udvikling af for eksempel den 
teknologiske hjælp til effektivisering – altså 
til at give os tid i overskud, samtidig med, 
at vi paradoksalt nok oplever at være i 
konstant og vedvarende tidsnød. der bli-
ver det svært at forstå. Og det er blandt 
andet det, denne bog handler om i al sin 
enkelhed og al sin uigennemskuelighed.

Tak Hartmut Rosa…
Fordi du giver dig tid til at prøve at hjælpe 

en indsigt i dette paradoks på vej, fordi 
du i et overkommeligt format formår at 
stille nogle lysende klare spørgsmål, der 
får os til at tænke over, hvad der er på 
spil, og hvorfor det er sådan, at man, af 
grunde som er svære at forklare, oftest 
finder tid til at være ’en anden, men ikke 
sig selv’. For eksempel når man alt for tit 
får udskudt det egentligt vigtige at bruge 
tiden på til fordel for det, man umiddel-
bart har lært, at man ’må’ eller ’skal’ – 
følge med i alle nyhederne, besvare alle 
mine e-mails, arbejde i ferien, lige holde 
ud lidt endnu. alt sammen noget, der til 
enhver tid kan afholde mig fra det, jeg 
’egentlig’ gerne ville. 

Ny kritisk teori om social 
acceleration
rosa, som er elev af axel Honneth, er 
det rasmus Willig i sin introduktion 
til bogen kalder for ’en mulig førende 
f jerdegenerations kritisk teoretiker fra 
Frankfurterskolen.’ i denne lille bog rid-
ser Hartmut rosa konturerne af en kri-
tisk teori om social acceleration op. 

teorien fremskriver, hvad samfunds-
videnskaben må besinde sig på, hvis den 
fortsat skal have som mål at afsløre so-
ciale patologier og medvirke til at frisætte 
individet fra samtidens undertrykkende 
kræfter – det han også kalder for det 
evindelige og på én gang ufrivillige og fri-
villige løb i hamsterhjulet. Han beskriver 

nemlig, hvordan det moderne samfund 
ikke er reguleret og koordineret af eks-
plicit normative regler – og dermed skulle 
man tænke, at vi alle kan gøre, det vi vil. 
men som andre sociologer har peget på, 
så sker reguleringen af mere subtile veje 
(Foucault taler f.eks. om selvteknologier), 
nemlig ud fra de tidslige normers tavst 
normative kraft, som udmøntes i frister, 
tidsplaner og tidsrammer. som eksempel-
vis planer om uddannelser og normer for 
fremdrift, kunne man fristes til at påpege. 

med udgangspunkt i henholdsvis Ha-
bermas og Honneth udfolder rosa, hvor-
dan accelerationen indvirker på såvel 
kommunikationens som anerkendelsens 
betingelser og så at sige spænder ben for 
begge. i forhold til kommunikationen fordi 
der aldrig gives tid til at dvæle ved ’det 
gode argument’, og i forhold til anerken-
delse fordi anerkendelse bliver sammen-
koblet med og invaderet af at præstere og 
konkurrere på tid. som sådan viser rosa, 
hvordan man kan se acceleration som en 
ny form for totalitarisme, der derfor også 
bør udsættes for kritik.

Acceleration og deceleration
rosa forsøger at vise, hvordan tre for-
mer for samfundskritik kan integreres i 
en kritisk teori om acceleration: 1) en 
funktionalistisk 2) en normativ, som han 
opdeler i en moralsk, det vil sige base-
ret på en forestilling om retfærdighed og 

En lille bog med et meget stort indhold om tid, 
acceleration og konstant innovation

Er du også fanget i hamsterhjulet?
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Hvorfor er det sådan, 
at man oftest finder tid 
til det, man bør eller 
skal, men sjældent til 
det vigtige for en selv?

uretfærdighed og 3) en etisk kritik ba-
seret på forestillingen om ’det gode liv’ 
eller muligheden for lykke.

i tilgængelig form (om end man nok 
ikke kan kalde hans tekst for populærvi-
denskabelig) får han vist, hvordan social 
acceleration som system både er konstru-
eret, så det tilføres energi af sig selv, men 
også hvordan systemet ser ud til at have 
sit eget endeligt indbygget. Noget lader 
sig simpelthen ikke speede op eller lider 
under det tidslige pres. 

For at gøre os begribelig, hvad han 
mener, giver rosa mange nutidige kon-
krete eksempler fra vores hverdag, som 
er meget let genkendelige. et eksempel 
på den funktionelle kritik er beskrevet 
med eksemplet om det store og hurtige 
tog, som effektivt bringer os fra den ene 
store by til den anden. Men derfra bliver 
vi så afhængige af det lille tog til den en-
delige destination lidt mere afsides. det 
kører selvsagt ikke helt så tit og ikke helt 
så stærkt og dermed er den vundne tid 
tabt. så kunne man jo tage bilen, men i 
den sidder man ubønhørligt fast i køen. 

det er ikke vanskeligt at komme i tanke 
om eksempler fra uddannelsessystemet, 
som repræsenterer samme problemstil-
ling. For eksempel en ’95 % målsætning’, 
som ikke bare handler om, at vi gerne 
vil, at stort set alle skal have uddannelse, 
men også at dette skal ske ad en snorlige 

vej uden forsinkelser. denne kombination 
samt de mange nye strukturer, der skal 
støtte op om hurtigere gennemførelse, 
men i flere tilfælde ender med at være 
stopkoldser eller ligefrem smide unge helt 
af, synes at have en patologi indbygget, der 
står i vejen for at nå målet.

et andet meget genkendeligt eksempel 
er rosas gennemgang af, hvordan acce-
lerationen baserer sig på innovation og 
kreativitet – vi er hele tiden i gang med 
at udtænke nye muligheder for effektivitet. 
problemet er, at der ikke er den fornødne 
tid til at være kreativ, for det kræver, at vi 
engang i mellem keder os, eller at vi får lov 
til at lege. Den funktionalistiske kritik sy-
nes at pege på flere symptomer på mulige 
hastighedspatologier, som undergraver sit 
eget regime.

Tidsregimet
i rosas normative kritik gør det særligt 
indtryk, at han viser, hvordan løftet om 
den moderne frisættelse faktisk synes 
at blive det modsatte og ikke mindst, at 
man kun har sig selv at takke for denne 
hamster-løbehjuls-tvang. man kunne jo 
bare lade være.

Og hvorfor er det så, at vi ikke bare 
lader være? 

i sidste del af bogen beskriver rosa et 
nyt begreb om fremmedgørelse som kon-
sekvens af accelerations- og tidsregimet, 

en fremmedgørelse, som betyder, at vi 
mister evnen til at tilegne os verden. rosa 
blæser til kamp for et kritisk blik på den 
totalitarisme, som bemægtiger sig den so-
ciale verden bag om ryggen på den.

Og det er vel her blandt andre vejlede-
re kommer ind i billedet. Fordi vejledning, 
forstået som en kritisk praksis, kan bidrage 
til at yde accelerationen modstand og kri-
tik ved at støtte individer og fællesskaber 
i at træffe og gennemføre de beslutninger, 
som er rigtige for deres uddannelses- og 
arbejdsliv, uagtet ’tidens’ normer. så et 
godt spørgsmål er : Hvordan vejledning 
kan medvirke til, at vi generobrer tiden og 
livet? der er nok at tage fat på.

En lille bog med et meget stort 
indhold
For den læser, der er vant til at læse vo-
res anmeldelser, står det nok klar t, at vi 
denne gang er gået grundigt til værks. 
denne lille bog indeholder mange skar-
pe pointer, så selvom vi har gengivet en 
hel del og bogen kun tæller 120 sider, så 
er der meget mere at komme efter. Og 
det kan godt være, at det ikke er super-
nemt tilgængeligt det hele (noget af det 
er faktisk), men så må man give sig tid og 
eventuelt læse igen. det kan det sagtens 
bære. det er en god bog.

 

Foto: Colourbox
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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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KlUmmen

teKst // 
SVEND BROHOLM vejlederens faste klummepanel består 

af: 
Bo Klindt Poulsen, adjunkt i vejledning på 
professionshøjskolen via UC, 
Camilla Hutters, ungdomsforsker og 
områdechef ved eva, danmarks evalu-
eringsinstitut. 
Hanne paustian tind, vejleder, UU 
Nord-vestjylland og 
Svend Broholm, erhvervsvejleder, 
jobcenter Odense. de skriver på skift 
om løst og fast inden for vejledning. 

Under forhandlingsforløbet blev forhandlerne 
fra begge sider interviewet til de elektroniske 
og trykte medier, hvor deres beskrivelser og 
tolkninger af forhandlingsforløbets faser ad-
skilte sig markant fra hinanden. 

Kl fortalte siden, at det havde været vanskelige 
forhandlinger, som desværre ikke var resulteret i 
en aftale om den næste periodes overenskomster. 
Fra dlF´s side var udlægningen af forløbet ganske 
anderledes. Her forlød det, at der ikke på noget 
tidspunkt havde været tale om forhandlinger.

en repræsentant for Kl havde læst op af et 
stykke papir, der oplistede de krav, som KL stil-
lede for at kunne indgå en overenskomstaftale, 
herunder ophævelse af alle hidtidige arbejdstids-
aftaler. det, der adskilte denne situation fra de 

tidligere forhandlingsforløb, var, at alle kravene 
var ultimative. det vil sige, at Kl ikke ønskede at 
deltage i reelle forhandlinger, men forlangte at 
samtlige krav blev opfyldt. 

valgmulighederne var, at dlF kunne godtage 
de af Kl opstillede krav, eller de kunne afvise 
kravene til en ny overenskomst.

indholdet i beskrivelserne af forløbet er så 
væsentligt forskellige, at det er berettiget at 
hævde, at ikke begge parter kan tale sandt. med 
mindre der findes lyd- eller billedoptagelser af 
forhandlingsforløbet, hvad jeg tvivler på, at der 
gør, er der ikke juridisk bevis for, hvilken part, 
der talte usandt.

jeg har fra kilder, der har deltaget i forløbet, 
fået refereret ovennævnte beskrivelse, der er 

Magtens sprog – 
sprogets magt

I 2013 var der et overenskomstforhandlingsforløb med 
deltagelse af Kommunernes Landsforening, KL, på ar-
bejdsgiverside, og Danmarks Lærerforening, DLF, og 
Uddannelsesforbundet som repræsentanter for arbejds-
tagerside. Som bekendt resulterede det såkaldte for-
handlingsforløb i danmarkshistoriens største lockout 
april 2013, hvor mere end 50.000 personer blev lockout-
et i 4 uger
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fuldstændig i overenstemmelse med den, formanden 
for dlF, anders Bondo, har givet.

disse kilder har jeg gennem 20 år kendt som 
sandhedskærlige, troværdige personer, hvis udsagn 
jeg ingen grund har til at betvivle. skulle man motiv-
forske, er det min vurdering, at alene KL (og Coryd-
on, som repræsentant for Finansministeriet), har en 
saglig begrundelse for at tale usandt.

KL er blevet beskyldt for ikke at have respekte-
ret den danske model for overenskomstforhandlin-
ger, og for på forhånd at have indgået aftale med 
Finansministeriet, ved Bjarne Corydon, om det 
efterfølgende lockoutforløb, der efter et forgæves 
mæglingsforløb i forligsinstitutionen, resulterede i et 
lovindgreb, L409, der i alt væsentligt er i overens-
stemmelse med Kl´s krav.

Corydon og Mikael Ziegler fra KL hævdede sam-
stemmende, at der ikke var indgået forhåndsaftaler, 
og at de begge havde handlet i respekt for den dan-
ske model.

Hvis der ikke var indgået en forhåndsaftale mel-
lem Kl og regeringen, havde Kl selvsagt ikke kunnet 
agere i forløbet som tilfældet var, så selvom der ikke 
er ”en rygende pistol”, peger indicierne på, at der 
ikke er foregået reelle overenskomstforhandlinger, 
og at der var indgået den ovennævnte forhåndsaf-
tale.

For lægfolk kan det være vanskeligt at vurdere, 
hvilken af parterne der har ret, når  én af parterne 
taler usandt. 

Værre er det imidler tid, at KL og Zieglers spin 
er lykkedes i en sådan grad, at selv en avis som 
Information, der normalt er en seriøs og dybde-
borende avis, i en leder, ”lærertid” (den 21/2-
15) gør sig skyldig i nogle formuleringer, der 
afspejler, at journalisten har overtaget stats-
magtens sprogbrug, og dermed forståelse af 
forhandlingsforløbet.

lederen omtaler danmarkshistoriens stør-
ste lockout som en ”arbejdsnedlæggelse”, det 
vil sige en strejke, der flytter ansvaret for den 
manglende undervisning i folkeskolen april 2013 
fra Kl til dlF.

videre benævnes lovindgrebet, der afsluttede 
lockouten, L409, som en ”arbejdstidsaftale”.

der er ikke mere arbejdstidsaftale i lovind-
grebet L409, end der er honning i en skrubtudse.

i sidste nummer af Uddannelsesforbundets 
fagblad, ”Uddannelsesbladet” er Bjarne Corydon 
citeret for at udtale: ”jeg kan kun for mit ved-
kommende erklære mig enig i vigtigheden af re-
elle og frie overenskomstforhandlinger. det var 
forhandlingerne under OK 13 også”.

det siges, at folket har de politikere, det for-
tjener. jeg tænker på, har danmarks befolkning 
opført sig så dårligt?

 

jeg kan kun for mit vedkommende 
erklære mig enig i vigtigheden af reelle 
og frie overenskomstforhandlinger. det 
var forhandlingerne under OK 13 også.

//  Bjarne COrYdOn
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I et nyt samarbejde mellem Viborg Elite og Vi-
borg Handelsgymnasium kan unge idrætstalen-
ter kombinere elitesport med en erhvervsrettet 
studentereksamen på højeste niveau. det sker 
på gymnasiets studieretning ”Event- og Sport 
management”.
»Studieretningen udfylder det tomrum, der har 
været for unge, der ønsker at kombinere deres 
idrætstalent med en studentereksamen på høje-
ste niveau,« siger rektor på Viborg Handelsgym-
nasium Bo Lykke Fredsgaard.
Undervisningen på studieretningen ”event- og 
sport management” er tilrettelagt, så eleverne 
kan gå til morgentræning hos viborg elite to gan-
ge om ugen uden tab af undervisningstid. Herud-
over får elever tilbud om hjælp til at tilrettelægge 
deres studie, så der er plads til træning og kamp 
ved siden af lektier og afleveringer. 

Hjørring-virksomheder 
med åbne arme
Fire plastvirksomheder fra Hjørring er i vækst og 
har derfor et stigende behov for dygtige faglærte. 
nu er de gået sammen om en fælles charmeoffen-
siv, der skal få dygtige unge til at søge mod Nordjyl-
land for at gå i lære som plastmager.
Kom til Hjørring. så sikrer vi dig en praktikplads 
som plastmager og et netværk blandt jævnaldrende 
unge. Vi hjælper dig med at falde til og med at finde 
et sted at bo. Det er budskabet fra de fire nord-
jyske plastvirksomheder Rolltech, Scanbelt, Expo-
net og novo nordisk. 
plastmageruddannelsen er en relativt lille erhvervs-
uddannelse med et optag på under 100 elever om 
året. 

Viborg Handelsgymnasium 
klar med studentereksamen 
for idrætstalenter

Idrætstalenter fra Viborg og omegn kan blandt dyrke svømning eller fodbold på eliteniveau, samtidig med de tager en erhvervsfaglig studentereksamen.
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på grindsted land-
brugsskole tilbyder 
man nu unge, at 
starte på et forløb 
der på mange må-
der minder om 10. 

klasse på en efterskole. Det nye tilbud skal 
ruste de unge, inden de starter på en er-
hvervsuddannelse. ifølge forstander Kurt 
Østergaard vil det nye tilbud kunne hindre 
frafald og skabe mere motiverede elever.
»Det er et nyt koncept, og tilbuddet 
er kommet som følge af regeringens 
nye erhvervsskolereform. Det er ikke 

10. klasse, men skal i stedet fungere 
som star ten på en erhvervsuddannelse. 
Konceptet passer perfekt til landbrugs-
skolerne, da vi allerede har fordelene i 
form af kostskolen. Samtidig er det nye 
tilbud langt fra lige så dyrt, som at gå på 
efterskole. Hele 48 procent af de elever, 
der star ter på en erhvervsuddannelse, 
gennemfører ikke, blandt andet derfor 
er dette nye tilbud blevet søsat,« siger 
Kurt Østergaard. 
målet er, at de unge på forløbet bliver 
klædt på både fagligt og socialt til at 
kunne træde ind i erhvervsuddannelsen.

Sker der noget hos jer?
Vejlederen bringer gerne nyt om, 
hvad der sker rundt om i vejlednings-
landskabet. 
send tekst og foto til 
redaktionen@magasinhuset.dk

danmarK rUndt

Flere unge 
københavnere 
skal i arbejde
346 pladser på den nye 2-årige uddan-
nelse til erhvervsassistent bliver nu ud-
budt i hovedstaden. målgruppen er unge 
under 25, der har gennemført folkesko-
len men endnu ikke er kommet videre 
med job og uddannelse. Uddannelsen 
giver ret til sU.
En helt ny kombineret ungdomsuddan-
nelse ser nu dagens lys i Danmark. I Ho-
vedstaden og på Bornholm fører uddan-
nelsen til titlen erhvervsassistent inden 
for et af fire områder: Børn, unge og 
ældre. Mad og sundhed. Genbrug, Byg, 
Bolig, design og innovation. service, tu-
risme, Kultur og Fritid.
En analyse fra Region Hovedstaden viste 
i 2013, at 30.000 unge mellem 15 og 30 
år hverken er i arbejde eller uddannelse 
og ikke har en erhvervskompetencegi-
vende uddannelse.
»Uddannelsen til erhvervsassistent sig-
ter på at kvalificere nogle af de mange 
tusinde unge, som mangler forudsæt-
ninger for at sikre sig fodfæste på det 
danske arbejdsmarked,« fortæller udvik-
lingschef anita lindquist fra Københavns 
voksenuddannelsescenter (KvUC).
Uddannelsen star ter i august 2015. det 
bliver Ungdommens Uddannelsesvej-
ledning i de deltagende kommuner, der 
sammen med den enkelte unge afgør, 
om han eller hun er i målgruppen for den 
nye kombinerede ungdomsuddannelse.

Kurt Østergaard mener, at det nye tilbud vil kunne forhindre frafald hos unge i 
erhvervsuddannelsen.

Grindsted Landbrugsskole 
tilbyder nyt koncept

Silkeborgprojekt 
skaber 
praktikpladser
allerede nu har 22 grundforløbselever 
opnået en praktikplads gennem det 
opsøgende arbejde, som en lille, men 
enormt ihærdig flok rutinerede vognma-
lere har lavet gennem det seneste år. en 
gruppe på syv modne mænd har således 
allerede besøgt 160 autolakeringsværk-
steder i danmark, der er godkendt til at 
have elever i praktik.
i spidsen for gruppen står tidligere fag-
lærer og uddannelsesleder på vognma-
leruddannelsen i silkeborg, peter Kal-
lestrup, på opfordring fra både teknisk 
skole silkeborg og autobranchen. peter 
er 63 år og gik i 2014 på pension, men er 
glad for fortsat at være en del af vogn-
malerbranchen og for at møde mestrene 
ude i landet. 

Ny app guider 
forældre og unge
UU silkeborg og Ungeguiden har i sam-
arbejde udviklet en ny app, der hedder 
Ungeguiden. appen skal hjælpe unge 
med at vælge den rigtige uddannelse og 
klæde forældrene på til at tage en snak 
med deres barn om uddannelsesvalg. 
Ungeguiden giver overblik over uddan-
nelsesmuligheder og indeholder korte 
og letlæselige beskrivelser af mere end 
100 ungdomsuddannelser i silkeborg og 
omegn. der er også hjælp at hente i for-
hold til at finde bolig, få styr på økono-
mien og støtte til personlige problemer. 
»det er min opfattelse, at mange for-
ældre har svært ved at finde rundt i de 
unges mange uddannelsesmuligheder, 
da uddannelserne har ændret sig fra da 
forældrene var unge. Ungeguiden giver 
forældrene et overblik over muligheder-
ne, så de bliver klædt på til en snak med 
deres barn om uddannelse,« siger erik 
rohde, der er leder hos UU silkeborg. 
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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

 
                                                                                                                             
  

 

 

                   
                   

                   
                   

                   
                   

           

  

 

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

til at lære:
•	 at bo selv
•	 at klare et job
•	 at håndtere sin fritid sundt og kreativt 

 
Vi tilbyder 
UNGDOMSUDDANNELSE FOR UNGE 
MED SÆRLIGE BEHOV. 
STU OG SKOLEOPHOLD SOM  
ET 10. ELLER 11. SKOLEÅR 
 

Find os på: www.røddingfrifagskole.dk 
eller skriv til os på 

mail@rffs.dk

En af de
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teKst // 
MARIA JORSAL

BestYrelsesmedlem i danmarKs vejlederFOrening

eFtertanKen

Når rodløsheden 
sætter sine spor…

jeg kendte Omar. engang. Før fængselsop-
hold. Før hele danmark kom på fornavn 
med ham i februar 2015. en fåmælt 10.k las-
ses elev med et uudgrundelig t blik . ambi-
t ionerne om uddannelse og et såkaldt nor-
malt l iv var der. evnerne var der. så hvordan 
kunne det gå så galt?

Der er sagt og skrevet meget om ytringsfri-
hed i de forgangne måneder. lad det være sagt 
med det samme – den er værd at kæmpe for. 
punktum.

Jeg er bare personligt og professionelt fyldt 
med tristhed, frustration og optaget af noget helt 
andet i kølvandet på skyderierne. For hvad driver 
et ungt, begavet menneske som Omar med hele 
livet foran sig ud i så desperate og (selv)destruk-
tive handlinger? 

Undersøgelser viser, at det, der kendetegner 
radikaliserede og i værste fald ekstremistisk hand-
lende mennesker, er, at de oplever rodløshed, og 
en følelse af ikke at høre til. de er identitetssø-
gende, har lavt selvværd, er forvirrede og har van-
skeligt ved at knytte sociale bånd.

vi professionelle uddannelsesvejledere forsø-
ger i samarbejde med skolerne, pædagoger, so-
cialarbejdere og andre relevante fagpersoner at 
hjælpe nogle af disse unge til en bedre trivsel. vi 
vejleder de unge ud fra perspektivet om, at ud-
dannelse medvirker til at give den enkelte øget 
livskvalitet, identitet og mening. 

Omars tragiske historie bør minde os alle 
om, at vi kan gøre det bedre – vi kan bare ikke 
gøre det alene! den sociale inklusion er et fælles 
ansvar og anliggende for os alle. i de situationer, 
hvor de unges egen familie eller nærmeste net-
værk ikke slår til, træder vi fagpersoner til, men 
udfordringen er, at vi ikke alene kan udgøre de 
unges netværk.

De forebyggende initiativer er af afgørende 
betydning. Og de begynder allerede i institutio-
nerne, når børnene er små. vi kender dem alle 
– de børn som ikke leger med andre, som ikke 
har legeaftaler, som ikke holder fødselsdag for 
kammeraterne, som holder sig for sig selv, som 
er socialt udfordret osv. osv.  vi voksne har alle 
et medansvar for disse børns trivsel – de kan kun 
blive en del af fællesskabet, hvis vi inviterer de 
børn og unge ind i vores liv. Civilsamfundet må 
dermed også tage ansvaret for inklusionen på 
sig. Vi må i fællesskab medvirke til at forebygge 
ensomhed, isolation og forvirring blandt børn og 
unge, så de oplever en følelse af at have en plads 
og betydning i det store fællesskab. Vi må vise, 
at der er et alternativ til isolation, desillusion og 
ensomhed. 

For os professionelle betyder det, at vi må 
søge nye veje og nye metoder, når vi arbejder 
med de unge. i vejledningen af de socialt udfor-
drede unge handler det eksempelvis om, at vi må 
arbejde endnu mere målrettet med, hvilke res-
sourcepersoner man kan trække på i den unges 
netværk, og hvordan de kan involveres? Og er 
der ikke nogen, må vi tænke kreativt, for hvordan 
hjælper vi så den unge til at få et netværk og 
indgå i sunde fællesskaber? 

er det samfundets skyld, at Omar skød og 
dræbte to mennesker? det mener jeg ikke. men 
er det samfundets pligt – altså du og jeg - at sikre 
os, at vi har gjort vores allerbedste for at ind-
drage hinanden i fællesskabet, så historien ikke 
gentager sig. det mener jeg. 

Danmarks Vejlederforening er medlem af børne- 
og ungeudvalget i Det Kriminalpræventive Råd, 
hvor temaet for seneste møde var radikalisering.
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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,  
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