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Ord kan som sagt ændre virkeligheden, men ”ting tager også 
tid”. det kan tage nogle år inden resultaterne af de sagte ord 
også viser sig i søgningen til ungdomsuddannelserne. det er ikke 
en lille jolle, der skal vendes, men en stor skude. 

jeg tror, der kan skubbes hurtigere til denne udvikling med 
et par enkle greb udover vejledningen, blandt andet ved hjælp 
af tv. For nogle år tilbage var der stor søgning på bager- og kon-
ditorlinjen, og der blev talt om ”Blomsterberg-effekten”, grun-
det tv-udsendelser med konditor mette Blomsterberg. senere 
skabte udsendelsen ”De unge fiskere” interesse for faget fiskeri, 
og søgningen til fiskeriuddannelserne øgedes. 

Tænk hvis DR´s Ramasjang fik pålagt opgaven med at vise 
arbejdsmarkedets mange forskellige facetter frem. Ønsketænk-
ning... tja, men hvorfor ikke?
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vi ændrer verden, når vi taler anderledes om den, for ord kan 
ændre virkeligheden. 

i år var der ved optagelsen på de videregående uddannelser 
flere, der søgte en erhvervsrettet uddannelse. Vejledningen 
har altså virket! nej, jeg tror ikke på, at det kun er vejlednin-
gens skyld, men den bærer sin del af succesen. 

resultaterne er også skabt, fordi politikere og medier er be-
gyndt at tale meget højt om, at der kommer til at mangle ar-
bejdskraft i erhvervslivet i nær fremtid. det har været med til at 
åbne øjnene for de mange unge, der skulle træffe beslutning om 
deres videregående uddannelsesvalg, for nu efterspurgte de også 
hvilket job, uddannelsen kunne føre til. derfor var det da også 
glædeligt for alle, at det allerede nu kunne ses i søgningen til de 
videregående uddannelser. de unge er målrettede.

tilmeldingen til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i 
foråret var ikke steget, tværtimod, der var et lille fald. Helt for-
ståeligt fra min stol. i mange år er der fra politisk side blevet talt 
om, at vi i fremtiden skal være et videnssamfund, og at det kræ-
ver uddannelse. de unge har reageret med at søge de almene 
gymnasiale uddannelser lige efter folkeskolen. Over 70 % af ung-
domsårgangen søgte denne uddannelse i år. de unge og deres 
forældre, hvor sidstnævnte har stor indflydelse på de unges valg, 
har hørt efter, hvad der er blevet sagt. nu skal de så til at høre 
efter, at en erhvervsuddannelse er lige så god, og at den også 
giver adgang til en videregående uddannelse.
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SVEND KROGSGAARD JENSEN OG ANDERS HERFELT JENSEN

Gymnasieelevernes 
forskellige læringsstrategi 
udfordrer
ny undersøgelse fra eva viser, at gymnasielærernes største 
udfordring i forhold til elevernes deltagelse i undervisningen 
ikke handler om elevernes forskellige faglige niveauer, men til 
gengæld de forskellige elevtypers læringsstrategier. 

ifølge thea nørgaard dupont, der er evalueringskonsulent 
og projektleder på undersøgelsen, er gymnasielærerne meget 
opmærksomme på at tilrettelægge en undervisning, der får ele-
verne til at blive aktive. 

»logikken om, at aktive elever også er lærende elever, kan 
føre til, at lærerne har så stort et fokus på at skabe aktiv delta-
gelse, at det kan komme til at overskygge et fokus på læring. det 
er vigtigt, at lærernes overvejelser og anstrengelser ikke kun går 
på at skabe aktive elever, men at de også overvejer, hvordan og 
med hvad eleverne skal være aktive for at få det største udbytte 
af undervisningen,« udtaler hun.

Fald i andelen af 
gymnasieelever fra 
uddannelsesfremmede 
hjem
På den ene side er andelen af en ungdomsårgang, der søger ind 
på gymnasierne steget. men andelen af gymnasieelever, hvis 
forældre ikke har anden uddannelse udover folkeskolen, er til 
gengæld faldet. det viser tal fra danmarks evalueringsinstitut.

det fremgår af undersøgelsen, at siden 2001 er andelen af 
elever fra uddannelsesfremmede hjem, der søger ind på en gym-
nasial uddannelse, faldet fra 9% til 6% i 2012. til gengæld var det 
73% af en ungdomsårgang i 2012, der søgte ind på enten stX, 
HHX, HtX eller HF, mod 59% i 2001.

Projektleder på undersøgelsen thea nørgaard dupont for-
klarer : »gymnasieeleverne er i dag samlet set en mere ressour-
cestærk gruppe end tidligere, når man ser på deres forældres 
uddannelsesniveau. det er en udvikling, som følger det generelle 
uddannelsesløft, der er sket i samfundet.«

Mulighed for 
efteruddannelse 
i udlandet
Pjecen ”vejledning i et internationalt perspektiv” gi-
ver et overblik over institutioners muligheder for at sen-
de vejledere på efteruddannelse i udlandet og at del-
tage i samarbejdsprojekter på tværs af landegrænserne. 
gennem eU’s uddannelsesprogram erasmus+ og nordisk 
ministerråds uddannelsesprogram nordplus kan institutioner 
søge om tilskud til at sende vejledere i praktik eller på kursus 
i de nordiske og europæiske lande. derudover kan der søges 
om tilskud til at deltage i samarbejdsprojekter med andre or-
ganisationer og institutioner i europa. mulighederne varierer 
inden for de forskellige uddannelsessektorer.

styrelsen for videregående Uddannelser har udgivet pjecen, 
som beskriver de forskellige muligheder for vejledere inden for 
henholdsvis grundskole og ungdomsuddannelser (inkl. UU Cen-
trene), almen voksenuddannelse og folkeoplysning og videregå-
ende uddannelser (inkl. studievalg).

Pjecen er udarbejdet af euroguidance og kan bestilles gratis på 
euroguidance@uds.dk. 

Vejledere med tilknytning 
til erhvervsuddannelserne 
(inkl. UU-Centre)

Vejledere på
videregående 
uddannelser 
og i Studievalg

Efteruddannelse
 

Via Erasmus+: Erhvervsrettet grund- og 
efteruddannelse kan organisationer og insti-
tutioner, der arbejder med erhvervsuddan-
nelse søge om tilskud til at sende vejledere 
på udlandsophold. Det kan være vejledere 
på skoler og UU-centre. Vær opmærksom 
på, at UU-centre og vejledere ikke selv 
kan søge, men har mulighed for at deltage 
som danske partnere i fx en erhvervsskoles 
ansøgning om tilskud fra Erasmus+. Ophold-
ene kan vare fra to dage til to måneder, men 
for efteruddannelsesophold anbefales en 
varighed af minimum fem dage.  Vejledere 
kan deltage i fx jobshadowing eller prak-
tikophold, hvor vejlederen indgår i det 
daglige arbejde på et vejledningscenter eller 
en erhvervsskole med fokus på udveksling 
af erfaringer og god praksis. Eller det kan 
være ophold, hvor vejledere mødes med 
vejledere og med lærere fra en erhvervs- 
skole eller virksomhedsrepræsentanter.

Tilsvarende kan organisationer, der arbejder 
med erhvervsrettede grunduddannelser 
søge tilskud til at sende vejledere på efter-
uddannelse med tilskud fra Nordplus Junior.  
Mulighederne tæller her jobbytte, job- 
shadowing og individuelt tilrettelagte studie- 
besøg. Organisationer, der arbejder med 
erhvervsrettet efter- og videreuddannelse, 
kan ligeledes søge om tilskud til at sende 
vejledere på efteruddannelse. Det sker gen-
nem Nordplus Voksen. Mulighederne er de 
samme som inden for Nordplus Junior. Alle 
mobilitetsaktiviteter inden for Nordplus kan 
vare fra fem dage til et år. 

Efteruddannelse 
Gennem Erasmus+: Almen voksenuddan-
nelse og folkeoplysning kan vejledere, der 
arbejder med voksnes læring få tilskud 
til et efteruddannelsesophold i et andet 
europæisk land. Opholdet kan vare fra to 
dage til to måneder. Mulighederne tæller 
blandt andet deltagelse i kursusaktiviteter, 
jobshadowing eller undervisningsophold i 
Europa.

Tilsvarende giver Nordplus Voksen tilskud til 
efteruddannelsesophold for vejledere inden 
for voksnes læring. Opholdene skal vare fra 
fem dage til et år og omfatter blandt andet 
jobbytte, jobshadowing og individuelt tilret-
telagte studiebesøg.

Formålet med efteruddannelse for vejledere, 
der arbejder med voksnes læring, er at give 
den enkelte organisation et samlet løft, 
styrke den faglige udvikling hos vejlederne, 
indhente ny viden og styrke kendskabet til 
god praksis inden for voksenuddannelses- 
sektoren i Europa og Norden. Vær opmærk-
som på, at enkeltpersoner ikke kan søge. 
Institutionen søger på vegne af medarbej-
deren.

 Samarbejde  
Med tilskud fra Erasmus+ kan vejledere del- 
tage i strategiske partnerskaber, som giver 
mulighed for at udveksle viden, metoder og 
vejledere på tværs af institutioner og organ-
isationer i Europa.  Alle typer institutioner 

Efteruddannelse 
 

Vejledere på de videregående uddannelses- 
institutioner og i studievalgscentre har 
mulighed for at søge om tilskud til efterud-
dannelsesophold i Europa. Det kan dreje sig 
om et træningsophold på en institution i et 
andet europæisk land i form af et studie-
besøg eller jobshadowing. Vejledere kan 
også komme i praktik i en virksomhed eller 
deltage i kurser, seminarer og workshops. 
Opholdet kan vare mellem to dage og to 
måneder. Tilskud til opholdet skal søges af 
vejlederens egen uddannelsesinstitution. 

Formålet med opholdet er at styrke vejleder- 
nes faglige udvikling, hente ny viden hjem 
til institutionen og styrke kendskabet til god 
vejledningspraksis inden for erhvervs- 
uddannelsessektoren i andre europæiske og 
nordiske lande til gavn for organisationen.  
Vær opmærksom på, at enkeltpersoner ikke 
kan søge om tilskud. Institutionen søger på 
vegne af medarbejderen.

Samarbejde 

Med Erasmus+ kan vejledere deltage i større 
europæiske strategiske partnerskabsprojekter 
på erhvervsuddannelsesområdet. Alle typer 
af institutioner og organisationer kan søge om 
tilskud. Et strategisk partnerskab giver mulig- 
hed for at udveksle viden, metoder og god 
praksis med organisationer i andre europæiske 
lande. Partnerskabet skal involvere minimum 
tre lande og kan vare fra to til tre år.  

Vejledere, der arbejder med erhvervsrettet 
grunduddannelse, kan indgå i samarbejdspro-
jekter og netværk gennem Nordplus Junior. 
Hensigten er at give skolerne mulighed for at 
udvikle pædagogiske og didaktiske metoder 
inden for et valgt tema. Derudover giver 
Nordplus Voksen tilskud til, at vejledere, der 
arbejder med erhvervsrettet efter- og videre-
uddannelse, kan indgå i udviklingsprojekter, 
kortlægningsprojekter og netværk. Formålet 
er at indsamle viden, udvikle pædagogiske 
og didaktiske metoder og etablere netværk 
inden for et givent emne.

Alle Nordplus projekter og netværk skal involvere 
minimum tre lande og kan vare fra et til tre år.

og organisationer kan deltage og projektet, 
som skal involvere minimum tre lande, kan 
vare to til tre år. Deltagere i et strategisk 
partnerskab vil ofte være undervisere, 
vejledere, ledere og voksne kursister. 

Vejledere kan også indgå i udviklingspro-
jekter, kortlægningsprojekter og netværk 
med tilskud fra Nordplus Voksen. Formålet 
er at indsamle viden, udvikle pædagogiske 
og didaktiske metoder og etablere netværk 
inden for et givent problemfelt. Et projekt 
eller netværk skal involvere minimum tre 
lande og kan vare et til tre år.

Samarbejde
 

Som vejleder inden for det videregående 
uddannelsesområde (inkl. Studievalg) er det 
også muligt at deltage i strategiske partner-
skaber. Formålet er at styrke kvaliteten af 
de videregående uddannelser og fremme 
transnationalt samarbejde inden for uddan-
nelsesverdenen. Samarbejdet varer i to til 
tre år og skal omfatte minimum tre lande. 

Gennem Nordplus Videregående kan de 
videregående uddannelsesinstitutioner og 
Studievalg deltage i udviklingsprojekter. 
Formålet er at hente ny viden hjem til 
institutionen, løfte den faglige udvikling hos 
institutionens medarbejdere samt styrke 
kendskabet til god praksis inden for den 
videregående uddannelsessektor i Europa 
og Norden. Minimum tre lande skal deltage 
i projektet, som kan vare i et til tre år.

Vejledere tilknyttet almen 
voksenuddannelse og folkeoplysning

Efteruddannelse 

Grundskoler og ungdomsuddannelser kan 

søge tilskud til at sende deres vejledere på 

efteruddannelse i Europa gennem Erasmus+: 

Børnehave, grundskole og ungdomsuddan-

nelse. Mulighederne tæller blandt andet 

kurser og jobshadowing. Aktiviteterne kan 

vare fra to dage til to måneder. 

Gennem programmet Nordplus Junior 

kan grundskoler og ungdomsuddannelser 

søge om tilskud til at sende vejledere på 

efteruddannelse i et af de nordiske eller 

baltiske lande. Vejlederen kan deltage 

i jobbytte, jobshadowing og individuelt 

tilrettelagte studiebesøg. Aktiviteterne kan 

vare fra fem dage til et år. 

Formålet med efteruddannelse af vejledere 

i grundskole- og ungdomsuddannelser 

er at styrke den faglige udvikling hos 

vejlederen, hente ny viden med hjem til 

institutionen og styrke kendskabet til god 

praksis inden for skolesektoren i Europa og 

i Norden. Vær opmærksom på, at enkelt-

personer ikke kan søge om tilskud. Institu-

tionen søger på vegne af medarbejderen.

Samarbejde 

Vejledere på grundskoler og ungdomsud-

dannelser, UU-centre og vejlederorgani- 

sationer har mulighed for at deltage i 

strategiske partnerskaber på tværs af de 

europæiske lande, organisationstyper og 

sektorer. Formålet med et partnerskab er 

at udveksle medarbejdere, metoder og 

god praksis blandt de deltagende institu-

tioner for derigennem at samarbejde om 

en styrket kvalitet af grund- og ungdoms- 

uddannelse. Ansøgningen om tilskud skal 

indsendes af den enkelte grundskole eller 

ungdomsuddannelsesinstitution. Enkelt-

personer kan ikke søge.

Vejledere, der arbejder med grundskoler 

og ungdomsuddannelser, kan indgå i 

samarbejdsprojekter og netværk gennem 

Nordplus Junior. Hensigten er at give 

skolerne mulighed for at udvikle pædago-

giske og didaktiske metoder inden for et 

valgt tema.  Ansøgningen skal indsendes af 

en grundskole eller ungdomsuddannelse, 

mens UU-centre og vejlederorganisationer 

kan deltage som partnere i projektet.

Vejledere med tilknytning 

til grundskole og ungdoms-

uddannelser (inkl. UU-Centre)

  

Vejledning i et 

internationalt perspektiv

Vidste du, at du kan få tilskud til at komme i praktik eller på kursus i et 

andet nordisk eller europæisk land? 

Din institution kan søge gennem EU´s uddannelsesprogram Erasmus+ og 

Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram Nordplus. 

Programmerne giver også tilskud til, at du og din institution kan deltage i 

samarbejdsprojekter med institutioner og organisationer på tværs af de 

europæiske og nordiske lande. 

Mulighederne varierer inden for hver uddannelsessektor.

Læs mere om dine muligheder i denne folder.

Efteruddannelse og 

internationalt samarbejde 

for vejledere

Frister 

     H
old øje med nyhedsbrevet

 ‘Udsyn - Nyt om internationale 

uddannelsesprogrammer’ 

for ansøgningsfrister,  

vigtige datoer, begiven- 

  heder og relevante

      p
rojekteksempler. 

        
   Abonnér på ufm.dk.

Erasmus+ 

      Erasmus+ er EU’s uddannelses- 

program. I programmet indgår de 28 

EU-medlemslande, EØS-landene Norge, 

Island og Liechtenstein samt Tyrkiet og 

Makedonien.

Besøg ufm.dk/erasmusplus 

og få mere information om dine 

muligheder for tilskud til 

europæiske mobilitets- 

og uddannelses-

projekter.

Nordplus 

Nordplus er Nordisk Ministerråds

uddannelsesprogram. 

Nordplus-programmet omfatter 

de nordiske og baltiske lande 

inkl. selvstyreområderne Grønland, 

Færøerne og Åland.

Læs mere om mulighederne for 

tilskud til nordisk efteruddannelses- 

og uddannelsessamarbejde 

på ufm.dk/nordplus

Har du brug for rådgivning og vejledning, er du 

velkommen til at kontakte os per telefon eller e-mail:

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Internationale Uddannelsesprogrammer  

Bredgade 43

1260 København K

Tlf.: 72 31 78 00

Mail: euroguidance@uds.dk

www.ufm.dk/euroguidance

Yderligere information
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Flere regionale 
uddannelsestilbud
Uddannelses- og forskningsminister es-
ben lunde larsen (v) slår i et indlæg 
bragt i flere forskellige medier til lyd for 
at uddanne flere der, hvor der er mangel 
på arbejdskraft.

»vi hverken kan eller skal fra poli-
tisk side detailstyre uddannelsessyste-
met fuldstændigt,« skriver esben lunde 
larsen blandt andet og fortsætter :  
»mange opgaver og valg er institutionerne 
langt bedre egnet til at tage selv. Folke-
tingspolitikere - og i særdeleshed jeg som 
uddannelses- og forskningsminister - har 
et ansvar for at tilrettelægge et uddan-
nelsessystem, der imødekommer arbejds-
markedets behov, men det skal naturligvis 
ske gennem det frie valg. På samme måde 
har arbejdsgiverne et ansvar for at bestræ-
be sig på at udbyde det nødvendige antal 
praktikpladser, nogle uddannelser kræver. 
vi har som regering naturligvis en am-
bition om at uddanne flest muligt til 
lønseddel frem for til ledighed. det 
er i den forbindelse helt afgørende, 
at vi geografisk uddanner flere der, 
hvor der er mangel på arbejdskraft… 

Lærerne kender ikke til 
erhvervsuddannelserne

60 % af grundskolelærerne vurderer, at 
deres undervisning i høj grad forbereder 
eleverne til en almengymnasial uddan-
nelse, mens kun 14 % vurderer, at un-
dervisningen forbereder eleverne til de 
erhvervsrettede ungdomsuddannelser. 
sådan lyder konklusionen på en under-
søgelse foretaget af danmarks evalu-
eringsinstitut.

en af årsagerne er, at lærerne mangler 
kendskab til erhvervsuddannelserne. en 
anden årsag, som lærerne peger på, er de 
strukturelle forhold som fagrække, prøve-
former og Fælles mål. Også en skolekul-
tur, hvor man ikke har været vant til at 
tænke i anvendelses- og praksisorienteret 
undervisning, har betydning for skolernes 
stærke orientering mod gymnasiet.

Forældre 
og venner 
vigtigere end 
studievejlederne
når danske unge skal vælge uddannelse, 
er det familie og venner, der betyder 
mest for valget og ikke i samme grad 
studievejlederne på uddannelserne. i en 
undersøgelse foretaget af studentum.dk 
svarer godt 42 procent af danske unge 
således, at det er venner og familie, de 
får mest hjælp af ved uddannelsesvalget, 
mens kun godt 11 procent peger på stu-
dievejlederne.

Undersøgelsen er foretaget blandt 
unge i hele norden og viser blandt an-
det, at norske unge går efter lønnen, mens 
svenske unge mere er optagede af jobmu-
lighederne. de danske unge lægger ikke 
samme vægt på løn, men foretrækker at 
studere tæt på, hvor de bor.

Ny pjece skal guide 
jobcentre, vejledere 
og erhvervsskoler i 
arbejdet på tværs af 
reformer
Undervisningsministeriet har i samarbejde 
med styrelsen for arbejdsmarked og re-
kruttering under Beskæftigelsesministeriet 
udarbejdet pjecen ”tre nye reformer”, 
som skal øge kendskabet til samspillet mel-
lem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- 
og beskæftigelsesreformen.

Udgivelsen er målrettet sagsbehandlere, 
vejledere, ungeenheder i kommunerne og 
medarbejdere på erhvervsskolerne. Pjecen 
viser sammenhængen mellem reformerne 
og giver gode råd til, hvordan samarbejdet 
mellem aktørerne i uddannelses- og be-
skæftigelsessystemet kan foregå.

Tre nye 
reformer

2015
–  samspillet mellem kontanthjælps-, 

erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Pjecen skitserer viften af uddannelsestil-
bud, som kan være relevante for unge og 
voksne, der ikke umiddelbart har forud-
sætninger for at påbegynde en gymnasial 
uddannelse eller en erhvervsuddannelse. i 
pjecen præsenteres en række tænkte ek-
sempler på unge og voksne, som skal i gang 
med en uddannelse, og hvordan forskellige 
baggrunde, udfordringer og potentialer har 
betydning for, hvilket uddannelsestilbud der 
er det rette for den enkelte.

….vi opfordrer derfor åbent uddannel-
sesinstitutionerne til at tænke regionalt 
og i nye uddannelsesudbud, hvor der er 
efterspørgsel, og hvor det praktisk er mu-
ligt. vi kan aldrig skabe et 1:1-forhold mel-
lem udbud og efterspørgsel af uddannet 
arbejdskraft – men vi kan forsøge. det 
påtager jeg mig som minister på området 
gerne min del af ansvaret for. det samme 
gjorde de kommende studerende og in-
stitutionerne for nylig, da resultatet for 
2015-optaget til de videregående uddan-
nelser viste solide stigninger i optaget til 
en række uddannelser med lav arbejdsløs-
hed. den tendens skal fortsætte.«
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SVEND KROGSGAARD JENSEN, jOUrnalist

Tålmodighed er 
en nødvendig dyd

Vejledningen af veteraner i rehabiliteringsforløb 
kræver tålmodighed. Kræver en robust vejleder. 
Kræver klare aftaler og stiller krav om gode sam-
arbejdsevner, men der er meget rummelige ram-
mer omkring arbejdet 

soldater, der deltager i internationale 
missioner, bliver alle påvirkede af de op-
levelser, de har haft under udsendelsen. 
Langt de fleste kommer dog hjem uden 
væsentlige sår på krop og sjæl. en under-
søgelse fra 2010 viser således, at 95 pro-
cent af de udsendte har det godt otte 
måneder efter hjemsendelsen. en del 
giver desuden udtryk for, at udsendelsen 
har haft en positiv indvirkning på deres 
personlige udvikling.

Forsvaret tilbyder intensiv vejledning til 
de fem procent af de udsendte, som  får  
varige mén. der er tale om både fysiske 
og psykiske skader, og for nogles vedkom-
mende om en kombination. Forsvaret har 
etableret et veterancenter, hvor de hjem-
sendte kan få støtte og hjælp til de udfor-
dringer, de står med. nogle veteraner er 
skadet i en sådan grad, at de erklæres ueg-
nede til for tsat at være soldater. de bliver 
en del af veterancenterets rehabiliterings-
tilbud. aktuelt er omkring 200 veteraner 
tilknyttet rehabiliteringen og yderligere 
100 har afsluttet den.

når en veteran bliver en del af reha-
biliteringen, etableres der et team bestå-
ende af en tovholder, en militærpsykolog, 
en socialrådgiver og en job- og uddannel-
sesrådgiver. 

Kirsten Høpfner-dahl er job- og ud-
dannelsesrådgiver og koordinerer indsat-
sen omkring de godt 20 veteraner, hun 
arbejder med.

»veteranerne er jo lige så forskellige 
som mennesker nu er, men der er også 
stor forskel på deres skader. nogle har 
fået sprængt arme eller ben væk, nogle 

»vi følger vores veteraner meget tæt. jeg er i kontakt med dem mindst en gang om måneden, og for manges 
vedkommende meget oftere afhængigt af, hvor langt de er i forløbet,« siger Kirsten Høpfner-dahl.
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militær veteraner

har hjerneskader, som følge af trykbølgen 
fra eksplosioner, og mange kæmper med 
posttraumatisk stresssyndrom (Ptsd), så 
de skal også behandles forskelligt,« siger 
hun og er glad for, at der i rehabiliterin-
gen er plads og tid til at behandle dem 
forskelligt.

Stor rummelighed
»jeg synes, det er et meget rummeligt 
tilbud, vi giver veteranerne,« siger Kir-
sten Høpfner-dahl og forklarer, at der 
for eksempel ikke er sat en tidsgrænse 
på, hvornår en veteran skal være færdig 
med rehabiliteringen.

»det er noget, der bliver taget konkret 
stilling til i hvert enkelt tilfælde, men der 
skal dog være en form for progression i 
forløbet,« siger hun og fortæller, at pro-
gression for nogle kan være ganske små 
skridt.

»det er både godt og nødvendigt med 
rummeligheden, men det udfordrer også 
mig som vejleder,« siger hun.

Stor tålmodighed nødvendig
»jeg skal have stor tålmodighed i mit ar-
bejde. Både fordi der tit er tale om små 
fremskridt, men ofte er der også tilbage-
skridt, hvis veteranen for eksempel skal 
reopereres eller Ptsd´en går amok,« 
siger Kirsten Høpfner-dahl og peger på, 
at der også kan være langsommelige ar-
bejdsgange i forhold til de eksterne sam-
arbejdsparter.

»det kan være dispensationer fra stu-
dieordninger, der skal falde på plads. det 
kan være jobcenteret, der skal følge nogle 

bestemte arbejdsgange. det kan være op-
følgningen på sygedagpenge, som tager 
hundrede år eller behandlingen af en sag 
om førtidspension, der trækker ud. ting 
tager tid,« siger hun og tilføjer, at vej-
ledningsværktøjerne er de samme som i 
mange andre vejledningssammenhænge.

Tillid vigtigt
»jeg har tidligere arbejdet på arbejdsfor-
midlingen og vejledningsfagligheden er 
den samme. det handler om at lytte til, 
hvad veteranen har at for tælle og ska-
be den nødvendige tillid,« siger Kirsten 
Høpfner-dahl og fortæller, at veteraner-
ne, hvis ikke de har den nødvendige tillid 
eller af anden grund er utilfredse med 
deres vejleder, kan vælge en ny. 

»som vejleder kan jeg også vælge at 
sende en veteran til en af mine kolleger. 
det er hændt en enkelt gang for mig, og 
jeg har også oplevet, at en veteran har 
valgt mig fra,« siger hun og forklarer, at 
hun går forskelligt til hver enkelt veteran.

»Hos nogle maler jeg alle muligheder-
ne op, og lader dem arbejde sig igennem 
stoffet, andre har brug for at arbejde fra 
a til B, og andre igen har brug for dirige-
rende vejledning, hvor jeg fortæller dem, 
hvad de skal gøre,« siger hun og prøver 
meget bevidst at undgå klientgørelsen.

Klare aftaler
»man kan nok ikke helt slippe af med kli-
entgørelsen, men det er vigtigt at lave 
klare aftaler med veteranen om, hvad 
der skal gøres, hvem der skal gøre hvad, 
og specielt hvad veteranen selv skal 

det her job kræver, 
at man som person, 
som mennesker og 

som vejleder skal have 
sig selv rigtig godt på 
plads. Hvor er mine 
grænser, hvad vil jeg 
være med til, hvad 
synes jeg er fornuftigt. 
man skal vide det, 
men også være i stand 
til at italesætte det og 
argumentere for det, 
ellers bliver det svært.

>>>
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gøre. det er nemlig vigtigt at veteranen 
gør så meget som muligt selv for netop 
at undgå klientgørelsen,« siger Kirsten 
Høpfner-dahl og fortæller, at veteranen 
underskriver en samtykkeerklæring, så 
hun kan tage kontakt til de forskellige 
instanser.

»det er jo meget komplicerede sa-
ger, vi arbejder med, og ofte har vetera-
nen nok at gøre med at holde styr på sin 
Ptsd, så det er en god ide, at vejlederen 
aflaster så meget, det er muligt,« siger hun 
og tilføjer, at man skal have en vis robust-
hed i arbejdet med veteranerne.

Vejlederen skal være afklaret
»det her job kræver, at man som person, 
som mennesker og som vejleder skal have 
sig selv rigtig godt på plads. Hvor er mine 
grænser, hvad vil jeg være med til, hvad 
synes jeg er fornuftigt. man skal vide det, 
men også være i stand til at italesætte det 
og argumentere for det, ellers bliver det 
svært,« siger Kirsten Høpfner-dahl og 
peger på, at man også skal have solide 
samarbejdsevner, da der er rigtig mange 
samarbejdsparter både internt i teamet 
omkring veteranen, men også eksternt.

»job- og uddannelsesrådgiveren fun-
gerer som den koordinerende person 
omkring veteranerne. vi skal sikre, at det 
hele fungerer. det kan ind imellem være 
udfordrende, da vi jo ikke har nogen le-
delseskompetence,« siger hun og fortæl-
ler, at vejlederen også på andre fronter 
udfordres.

Identitetsproblemer
»det er jo indlysende, at veteranens 
skader kan være en del af udfordringen 
for os. vi skal for eksempel vide, hvor-
dan en person med Ptsd reagerer. Og 
i forløbet med veteranen viser det sig 
også hos nogle, at de måske har andre 
ting, de kæmper med. ting som de så 
at sige havde med fra tiden før udsen-
delsen. ting der måske nu bryder ud,« 
siger Kirsten Høpfner-dahl og for tæl-
ler, at det desuden er svær t for r ig tig 
mange soldater at af lægge den militære 
identitet.

»de skal faktisk sadle om og skabe sig 
en ny identitet. det er ikke let for nogen 
og vanskeligt med en pivende Pstd i ba-
gagen,« siger hun og fortæller, at der hel-
digvis er mange succeser.

Mange succeser
»rigtig mange kommer i job eller uddan-
nelse, og tag ikke fejl; de ønsker alle at 
leve et ”normalt” liv. men det kan tage 
tid. mange gange adskillige år,« siger 
Kirsten Høpfner-dahl og nævner som 
eksempel på en af de gode historier en 
veteran, der lider af Ptsd, men til trods 
for det er godt i gang med en uddan-
nelse til lærer.

»Han ser ud til at have lært at leve 
med sin Ptsd. Har opøvet en række må-
der at tackle den. Og på en måde er det 
med til at gøre ham til et stærkere men-
neske,« siger hun og tilføjer, at han vil blive 
en fantastisk lærer.

rigtig mange 
kommer i job eller 
uddannelse, og tag 

ikke fejl; de ønsker alle 
at leve et ”normalt” 
liv. men det kan tage 
tid. mange gange 
adskillige år.

FAKTA

Fra 1991 til 31. december 2014 har for-
svaret haft i alt 63.743 udsendelser. 

nogle personer har været udsendt til 
den samme mission mere end én gang, 
der er således tale om, at ialt 40.677 
unikke personer har været udsendt i pe-
rioden. 

Kilde: Forsvarsministeriets personalestyrelse

militær veteraner
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FOR
SKILLED 
HANDS
ONLY

FOR
SKILLED 

ONLY
6 EUX-RETNINGER. MANGE MULIGHEDER
Det er ikke til at vide, hvor din karriere 
ender, så EUX er et godt sted at starte. 
Her kombinerer du gymnasiefag med 
håndværk, og holder døren åben for en 
videregående uddannelse senere. 

LÆS MERE PÅ KTS.DK
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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

MinFremtid er et pædagogisk og brugervenligt afklaringsværktøj til både 
stærke og svage elever, der skal vælge uddannelse.

 ] Opgaver til Uddannelse og Job og kollektiv vejledning
 ] Værktøjer til forældrene
 ] Selvbetjening, hvor eleverne kan udforske job- og uddannelsesmuligheder.

Bestil gratis prøveadgang på schultz.dk/minfremtid.  
En licens giver adgang til både vejledere, lærere, elever og forældre.

Schultz Job og Uddannelse er Nordens største private aktør inden for hjælp til 
uddannelses- og erhvervsvejledning. Schultz | Tlf.: 72 28 28 27 | www.schultz.dk

Brug Minfremtid  
i emnet Uddannelse og Job

Opskrifter og inspiration til 

MinFremtid.dk

MinFremtid 

Onlineværktøj til karrierelæring, afklaring og 

uddannelsesvalg i UU, i skolen og i hjemmet 
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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. 

Forskningscirkler er en metode til prak-
sisudvikling og er en anden form for 
kompetence- og praksisudvikling end 
kursusformen, som er velkendt for de 
fleste. Forskere og praktikere, eksem-
pelvis vejledere, arbejder sammen om 
at undersøge og få en dybere forståelse 
af problematikker, som praktikere har 
identificeret som centrale. Forskeren fra 
universitet eller professionshøjskole er 
forskningscirkelleder.

Formålet med forskningscirkler er at 
medvirke til at udvikle praksis. dette sker 
blandt andet ved, at praktikere i samarbej-
de med forskere opsøger viden om det 
problem, som praktikerne har formuleret 
inden for en given fælles ramme. i denne 
proces er det et formål, at der sker en 
gensidig påvirkning mellem praktikere og 
forskere, så parterne kan blive klogere på 
og ændre deres opfattelse af problemet 
(Persson, 2009, pp. 7–10). 

Praksisudvikling – med 
Forskningscirkler som metode

det er i samspillet mellem de delta-
gende parter og deres praktiske erfarin-
ger og teoretisk viden, at der udvikles ny 
viden, ny forståelse og nye tilgange til de 
problemstillinger, der er fokus på. 

Professor sven Persson fra malmö 
Högskola har udviklet metoden i sverige. 
Forskningscirkler har rødder i studiekred-
se, aktionsforskning og læringscirkler. si-
den 2006 har forskningscirkler f.eks. været 
en central metode i indsatsen for skole-
udvikling i sverige (Persson, 2009, p. 3).

Udviklingsprojekter
Forskningscirkler er forholdsvis ny i 
Danmark, men dette til trods har flere 
udviklingsprojekter omkring vejledning i 
danmark anvendt metoden til at under-
støtte praksisudvikling og videnskabelse. 
•  Udsyn i Udskolingen (2015-2016) 

- et forsøgs- og udviklingsprojekt i 
folkeskolens overbygning med fo-

kus på udfordringer ift. unges valg af 
ungdomsuddannelse, undervisning i 
”Uddannelse og job” og udvikling af 
kollektiv vejledning (danmarks lærer-
forening & Kommunernes landsfor-
ening, 2015).

•  Udviklingsprojekt om kollektiv vejled-
ning (2015-2016) – et udviklingspro-
jekter med fokus på, at UU udvikler 
den kollektive vejledning og grup-
pevejledning (ministeriet for Børn, 
Undervisning og ligestilling, 2015). 
Projektet arbejder med forskningscir-
kelinspirerede læringscirkler.

•  Unge på Tværs (2013-2014) – hvor 
professionelle aktører udviklede me-
toder og implementerede dem som 
god praksis for unges overgange til 
en erhvervsuddannelse (“Unge på 
tværs,” 2014). 2 af de 11 projekter 
arbejdede med forskningscirkler som 
metode, nemlig projekter ledet af hen 
holdsvis UU vejle og UU Center syd

•  Preventing dropout (2011-2014) – 
hvor målet med projektet var at etab-
lere et samarbejde mellem ungdoms-
uddannelser, vejledere og forskere i 
sverige og danmark med fokus på at 
udvikle metoder og materialer til bed-
re fastholdelse (“Preventing dropout 
& vOFF - videnscenter om fasthol-
delse,” 2014).

•  UddX (2012-2015) - med fokus på at 
udfordre og nytænke den måde som 
uddannelsesinstitutioner i region Ho-
vedstaden tænker og udvikler uddan-

Da vi oplever stor nysgerrighed og interesse for 
forskningscirkler, har vi valgt, at dette nummers 
anmeldelse skal præsentere udvalgte ressourcer 
om forskningscirkler – materiale der kan være re-
levant for læsere, der ønsker at stifte bekendt-
skab med metoden for første gang, og for læsere 
der har arbejdet med eller arbejder med metoden 
og ønsker mere indsigt i denne og inspiration til 
videreudvikling
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nelse på (“det 
erhver vsret tede 
uddannelseslabo-
ratorium, UddX,” 
2014). Projektet ar-
bejdede med forsknings-
cirkelinspirerede processer.

Ressourcer - litteratur
sven Persson har som nævnt været pri-
mus motor i udvikling af og arbejde med 
forskningscirkler i sverige. Han har skre-
vet en let tilgængelig metodebog ’Forsk-
ningscirklar – en vägledning’. denne 
præsenterer formål med forskningscirk-
ler, hvad en forskningscirkler er eller kan 
være og hvordan metoden kan bidrage 
til praksisudvikling. Bogen præsenterer 
også forskellige varianter af forsknings-
cirkler. Persson fremhæver, at tydelige 
organisatoriske rammer er forudsæt-
ninger for, at forskningscirkler lykkes, 
og i bogen beskriver han kort en række 
vigtige organisatoriske rammer og hvor-
dan de første møder i forskningscirklen 
kan gribes an (Persson, 2009). artiklen 
’Forskningscirkler – en vejledning’ (Pers-
son, 2010) er langt hen ad vejen en over-
sættelse af Perssons metodebog (Pers-
son, 2009), så for dem, der foretrækker 
at læse dansk frem for svensk, kan ar tik-
len være at foretrække. 

Folderen ’Forskningscirkler - introduk-
tion til metoden og gode råd’ (Hecksher, 
thomsen, & Helle merete, 2014) præ-
senterer fire gode råd til praktikere, som 
deltager i forskningscirkler, og fem gode 
råd til forskningscirkelledere. rådene ud-
foldes og bidrager både til større indsigt 
i, hvordan arbejde med forskningscirkler 
kan udfolde sig og til en større forståelse 
af forhold, der har betydning for proces 
og udbytte af at deltage i forskningscirkler, 
hvad enten det er som praktiker eller som 
cirkelleder.

midtvejsevalueringen af projektet Pre-
venting dropout præsenterer forskel-
lige aspekter af forskningscirkelmetodens 
styrker og svagheder. som fordele ved 
metoden nævnes eksempelvis, at forsk-
ningscirklerne både har ’kunnet rumme 
ambitioner om på lang sigt at opnå be-
stemte effekter, og et ønske om allerede 
i nuet at få glæde af at deltage i cirklen’ 
og at cirklerne var kendetegnet ved, at de 
’både giver plads til praksisnære erfaringer 
og teoretiske abstraktioner’ (niras, 2013, 
p. 32). som ulemper ved metoden nævnes 
eksempelvis, at det er en tidskrævende 
metode, og at det ’tager lang tid før resul-
taterne materialiserer sig’ (niras, 2013, p. 

35). evalueringen kommer også omkring 
dilemmaer og perspektiver på forsknings-
cirkler som metode.

’Hvad er forskningscirkler, og hvordan 
arbejder vi med dem?’ er en kort intro-
duktion til arbejdet med forskningscirkler. 
Her gives bl.a. konkrete eksempler fra 
projektet Unge på tværs. dels et eksem-
pel på retningslinjer for forskningscirkler-
nes arbejde som blev til på baggrund af 
indledende drøftelser i konkrete forsk-
ningscirkler af ’hvem er vi i cirklerne, hvad 
forventer vi og hvordan skal vi arbejde 
sammen?’ Og dels eksempler på problem-
formuleringer udarbejdet af deltagere 
i forskningscirklerne og som dannede 
grundlag for deres arbejde i projektet 
(Buhl & skovhus, 2014, pp. 10–11). 

Bim riddersporre beskriver i ’Från 
normativ till nyfiken – om kunskapsutve-
ckling i en forskningscirkel’ (riddersporre 
et al., 2011) sine erfaringer som forsk-
ningscirkelleder. Hvordan de arbejdede i 
forskningscirklen, hvilke udfordringer hun 
mødte som cirkelleder, de overvejelser 
hun gjorde sig i forbindelse med valg af 
teori, som kan inspirere forskningscirklens 
arbejde og hvordan et skifte i måden at 
stille spørgsmål på fik afgørende betyd-
ning for den kundskabsudvikling, der skete 
i gruppen (riddersporre et al., 2011).

YouTube-klip
Der findes også korte YouTube-klip om 
forskningscirkler. 

Den svenske Skolvarlden’s film beskri-
ver, hvad forskningscirkler kan være, hvad 
man kan få ud af at deltage, hvordan del-
tagerne arbejder systematisk med analy-
ser af praksis og overvejelser over hvor-
dan erfaringer fra arbejdet kan spredes 
(skolvarlden, 2014).

Filmen ’research Circles - a method 
for developing guidance practices’ beskri-
ver, hvordan arbejde med forskningscirk-
ler som metode i projektet Preventing 
dropout har bidraget til øget forståelse 
af, hvordan vejledning kan bidrage til at 
hjælpe unge, der er i risiko for at droppe 
ud af skolen (Preventing dropout, 2013).

Forskning i forskningscirkler 
Forfatterne til nærværende anmeldelse 
er og har været involveret i flere forsk-
ningscirkler. vi oplever, at det er en in-
spirerende og energigivende metode 
med mange potentialer. det er også en 
metode, der på mange måder er ander-
ledes at arbejde med end de metoder, 
der er velkendte for professionelle i 
forskellige sammenhænge – dvs. både 
forskningscirkeldeltagere og -ledere. 

Forskningscirkler skaber et anderledes 
lærings- og udviklingsrum, hvor det prakti-
ske problem bliver styrende for, hvad der 
teoretisk giver mening at beskæftige sig 
med på cirklemøderne. der er tale om 
udforskning af praksis i et særligt ’nysger-
rigt’ fællesskab.

Persson fremhæver, at selve det at ar-
bejde med forskningscirkler kun i begræn-
set omfang har været genstand for forsk-
ning (Persson, 2010, p. 4). der er således 
en lang række forhold omkring forsknings-
cirkelarbejde, der er relevante at under-
søge nærmere. vi arbejder i øjeblikket 
med en artikel om forskningscirkellede-
rens rolle i det særlige læringsrum, som 
forskningscirkler udgør. andre ting, der 
kunne udforskes, er deltagernes læring og 
metodens praksisforandrende potentiale.

Vedrørende referencer til denne artikel 
henvises til www.vejlederen.org
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teKst // 

TORBEN ELSIG-PEDERSEN, redaKtØr

FOtO // 

IRFAAN KHAN

Unge skal udfordres mere  
på deres uddannelsesvalg

Der ligger en stor vej-
ledningsopgave i at ud-
fordre de unge, så de 
ikke per automatik væl-
ger gymnasiet, mener 
børne- og undervis-
ningsminister Ellen Tra-
ne Nørby

Det politiske fokus på, at flere unge skal 
vælge en erhvervsuddannelse frem for 
per automatik at søge gymnasiet, får nu 
børne- og undervisningsminister ellen 
trane nørby (v) til at foreslå, at de unge 
i højere grad udfordres på deres valg.

»det er ikke sundt, at vi har været 
så dårlige til at vejlede de unge derhen, 
hvor der er en ungdomsuddannelse som 
matcher både deres interesse men også 
deres kompetencer,« siger hun til vejle-
deren.

»vi har for mange unge, der falder fra 
i gymnasiet, fordi de ikke har de faglige 
forudsætninger. jeg tror, det ville være 

FALD I SØGNING
For mange unge betragter ikke erhvervs-
uddannelserne som en tilstrækkelig at-
traktiv og udfordrende ungdomsuddan-
nelse.
resultatet er, at et stigende antal unge 
søger mod de gymnasiale uddannelser, 
og samtidig er søgningen til erhvervsud-
dannelserne vigende. På 11 år er andelen 
af unge, der påbegynder en erhvervsud-
dannelse umiddelbart efter grundskolen 
faldet fra 32 pct. i 2001 til 20 pct. i 2012. 
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet.

Uddannelsesvalg
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VÆRKTØJER TIL DIN FREMTID

FAG FOR ENHVER 
SMAG

MUSIK OG SANG 
SPORT, ADVENTURE  
OG SUNDHED
KUNST OG DESIGN 
FILM OG FOTO
LIVETS  

VÆRKTØJSKASSE

SPORTY, KREATIV ELLER MUSIKALSK
SAMMENHOLD, FÆLLESKAB  
OG NYE VENNER

Skole Allé 1 | Vester Vedsted | DK – 6760 Ribe
Tlf. +45 7544 5004 | kontoret@uhr.dk | www.uhr.dk

HØJSKOLE FOR 
16 TIL 19-ÅRIGE

EUH.DK
EGÅ UNGDOMS-HØJSKOLE

-HØJSKOLEN TÆT PÅ AARHUS
Eghøjvej 31, 8250 Egå // 86220126 // info@euh.dk// www.euh.dk

langt bedre, hvis de unge udfordres på 
deres uddannelsesvalg, mens de går i 
folkeskolen, så de kommer hen på en 
uddannelse, de kan klare,« siger ellen 
trane nørby.

regeringen er klar til at genoptage 
gymnasieforhandlingerne om et nyt ad-
gangskrav. dette kan medføre, at færre 
unge vælger gymnasiet og vil samtidigt 
sende et signal til de unge om mere fag-
lighed, hvis de vil gå gymnasievejen.

»vi skal udfordre de unges uddan-
nelsesvalg allerede i 8. klasse og blive 
bedre til at fortælle om mulighederne 
på erhvervsuddannelserne. det er en 
udfordring, at mange vejledere ikke er 
tilstrækkeligt opmærksomme på mu-
lighederne med eux, som kan være en 
relevant vej, hvor man kombinerer det 
praktiske med det boglige,« siger ellen 
trane nørby.

I bestræbelserne på, at få flere til at 
vælge erhvervsuddannelserne har mini-
steren sat sig for at udbrede kendskabet 
til mesterlæren som en oplagt mulighed 
for skoletrætte unge, der måske ikke 
kan opfylde adgangskravet på 02 på er-
hvervsuddannelserne.

Hvordan harmonerer målretningen af 
vejledningen mod de 20 procent uafkla-
rede med dit ønske om i højere grad at 
udfordre alle unge på deres uddannelses-
valg?

»vejledning skal ikke blot ses som den 
samtale, der foregår forud for, at de unge 
søger ungdomsuddannelse. vejledning er 
for eksempel også de aktiviteter, der 
foregår under den åbne skole, hvor man 
har et tæt samarbejde med virksomhe-
der, så eleverne kan se mulighederne i 
forskellige typer erhverv og uddannel-
ser. det er vigtigt, at mulighederne gøres 
synlige for eleverne gennem besøg på 
virksomheder og uddannelser.«

Uddannelsesvalg
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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

17



internatiOnalt

Hvert andet år holdes der et interna-
tionalt symposium om karrierevejled-
ning. det foregår hver gang et nyt sted, 
og dette år var det i hovedstaden des 
moines i én af midtstaterne i Usa, iowa. 
iowa har 3 millioner indbyggere og er 
storproducent af korn, majs og oksekød 
til resten af Usa og til eksport. en stor 
landbrugsstat med uendelige grønne 
marker og uden turistattraktioner ud-
over broerne i madison County. Hvorfor 
symposiet blev holdt her, kommer der et 
bud på til sidst i ar tiklen.

den internationale organisation bag 
symposiet har den lange forkortelse 
iCCdPP. det lyder som endnu en diag-
nose, men det står for international Cen-
tre for Career development and Public 
Policy. Organisationen har en række inter-
nationalt kendte og prominente vejled-
ningsteoretikere og -forskere som besty-
relses- og andre aktive medlemmer, altså 
folk der medvirker til at tegne udkastene 
til vejledningspolitikker i en lang række 
lande, også i europa. Her kan nævnes john 
mcCarthy fra irland, lester Oakes fra 
new Zealand, lynne Bezanson fra Cana-

Karrierevejledning i 
international belysning
For mange akademisk uddannede og for lav prestige til er-
hvervsuddannelserne. Dette er efterhånden et globalt pro-
blem, lyder en af konklusionerne ICCDPP-symposiet 2015 i 
Iowa

teKst // 

CARLA TØNDER JESSING 

KOnstitUeret næstFOrmand i danmarKs vejlederFOrening
leKtOr , FHv. leder aF videnCenter FOr Uddannelses- Og erHvervsvejledning i via

da, raimo vourinen fra Finland og deirdre 
Hughes fra England. Du kan finde oplys-
ninger om iCCdPP på http://iccdpp.org/ 

Hvad er et symposium, og hvad 
handlede det om?
dette var det 7. symposium, og hver gang 
er der udpeget 3-4 temaer, som hvert 
land skriver en såkaldt landerapport om 
forud for symposiet. Planlæggerne ana-
lyserer landerapporterne og trækker 
særligt interessante aspekter ud af dem, 
og hele symposiet gennemføres så som 
korte introduktioner til disse fremtrukne 
aspekter og efterfølgende gruppearbej-
de herom. sammenlignet med en konfe-
rence er et symposium altså dels base-
ret på input fra deltagerlandene og dels 
organiseret som en stadig vekselvirkning 
mellem korte oplæg og gruppearbejde. 
gruppernes arbejde dokumenteres og 
samles til rapporter og danner grundlag 
for det afsluttende kommuniké.

i år var hovedtemaet for symposiet: 
“Building the talent pipeline and providing 
youth with hope for the future”. Under 
dette tema diskuterede vi de dilemmaer, 

som globale, nationale, regionale og lokale 
samfund står overfor med hensyn til at 
sikre en fremtid med håb for alle unge, 
herunder : Hvordan skaber man sammen-
hængende vejledningspolitikker og -syste-
mer, der virker? Hvordan kan man bedre 
inddrage virksomheder i vejledningsind-
satsen, så unge får arbejdsmarkedskend-
skab som forudsætning for deres valg? 
Hvordan kan man anvende ny teknologi i 
vejledningen, og hvordan kan den indtæn-
kes i vejledningspolitik og -strategi? Hvor-
dan måler og synliggør man effekterne af 
investering i vejledning, hvordan forsker 
man i det – og hvorfor er det vigtigt?

deltagere fra danmark var kontorchef 
steffen jensen fra Undervisningsministeri-
et, trine Bredal rosenbæk, souschef i UU 
vejle, der repræsenterede UU danmark, 
og undertegnede, der repræsenterede 
danmarks vejlederforening. deltagerne 
fra de øvrige lande var som vi vejlednings-
forskere og -praktikere, embedsmænd og 
-kvinder indenfor feltet og organisations-
repræsentanter.

De vigtigste diskussioner og de 
største forskelle mellem landene
i gruppedrøftelserne foregik der natur-
ligvis også gensidig information om de 
vejledningssystemer og -ordninger (el-
ler mangel på samme), som eksisterer i 
de deltagende lande. spændvidden kan 
måske illustreres med eksemplet indien 
med 1,25 milliarder indbyggere, få og 
spredte, private eller ingen vejlednings-
tilbud i de helt forskellige regioner. der 
findes ingen nationale eller landsdæk-
kende vejledningsordninger, og de digi-
tale oplysningstjenester, der findes, lig-
ger primært hos private udbydere, og de 
fokuserer på jobudbud. Og i den anden den danske delegation, her ved et aftenarrangement under symposiet. det er artiklens forfatter til venstre.
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Ps. jeg lovede i indledningen et bud 
på, hvorfor symposiet blev holdt i iowa. 
iCCdPP er en organisation, der ikke har 
store midler. den iowa-baserede private 
udbyder af vejledningsløsninger, virksom-
heden Kuder, som har afdelinger og an-
satte i en lang række lande, tilbød at spon-
sorere symposiet, hvilket de gjorde meget 
generøst. Formentlig derfor faldt valget på 
placering på Des Moines. Yderligere op-
lysninger om Kuder på www.kuder.com 

ende af skalaen kan nævnes lande som 
norge, storbritannien og danmark, som 
har nationale ordninger – om end de tid-
ligere, uafhængige nationale karrierevej-
ledningsordninger er ændret og beskåret 
i UK. 

Hvordan er dansk vejledning 
særlig? 
dansk uddannelses- og erhvervsvej-
ledning af unge er særlig, sammenlignet 
med de fleste landes vejledningsordnin-
ger. den er for det første lovreguleret, 
for det andet synlig, landsdækkende og 
(i princippet) uafhængig af økonomiske 
og sektorinteresser og varetaget af pro-
fessionelle vejledere, og for det tredje 
er den gratis – det sidste er ikke mindst 
vigtigt, da det i mange lande er private 
konsulenter eller firmaer, der udbyder 
career counselling. med social skævhed 
som indlysende følge. vores system med 
overgangs- og valgvejledning i UU, stu-
dievalg og evejledning, og derudover 
gennemførelsesvejledning i uddannelses-
institutionerne vakte også på dette sym-
posium både forundring og beundring 
og ønsker om etablering af tilsvarende 
systemer i andre lande.

De vigtigste indtryk
de store problemer med voldsom ung-
domsarbejdsløshed i mange lande, og 
de følger dette har, som udvandring, 
forarmning, håbløshed og manglende 
anvendelse af unges uddannelser gjorde 
stort indtryk og understregede vigtig-
heden af symposiets overordnede tema 

som led i konkurrencen stræber myndigheder 
og forældre efter at få så mange højtuddannede 
som muligt. Én af virkningerne er så, som hos os, 

manglen på faglig, håndværksuddannet arbejdskraft.

”at skabe håb for fremtiden hos unge”. 
nogle asiatiske lande har overproduk-
tion af ph.d.’er, som ikke kan finde be-
skæftigelse, hvilket viser bagsiden af kon-
kurrencesamfundenes stærke vægtning 
af højere, akademiske uddannelser. som 
led i konkurrencen stræber myndigheder 
og forældre efter at få så mange højtud-
dannede som muligt. Én af virkningerne 
er så, som hos os, manglen på faglig, 
håndværksuddannet arbejdskraft, og er-
hvervsuddannelsernes lave prestige. På 
dette felt blev der udtrykt fælles behov 
for oplysning, god valgvejledning og sam-
arbejde med virksomheder om praktik, 
for at give unge arbejdskendskab og 
dermed et mere nuanceret grundlag for 
unges valg og for at få flere til at vælge 
erhvervsuddannelser. 

Hvorfor er det vigtigt, at 
Danmark deltager i internationale 
symposier som dette?
For den enkelte nationale gruppe – her 
vores danske gruppe – giver det mulighed 
for fælles diskussion på tværs af de orga-
nisationer vi repræsenterer, af andre lan-
des organisering af vejledning og mulig in-
spiration herfra, og det giver grundlag for 
tættere samarbejde mellem os. det giver 
også mulighed for at udbrede kendskabet 
til vores særlige nationale løsninger til de 
øvrige deltagere, og dermed give inspira-
tion til at professionalisere og lovregulere 
vejledningen i andre lande.

For alle deltagere giver deltagelsen ind-
blik i andre nationale vejledningsordninger 
og -forståelser Og -problemer, og lejlig-
hed til at diskutere vejledningspolitik og 

mulige fælles politiske indsatser. Og måske 
vigtigst: der skabes kontakter og netværk, 
som gør det muligt at trække på hinan-
dens viden og værktøjer, at udveksle ar-
bejdspapirer og -metoder, og at planlægge 
studiebesøg for vejlederprofessionen hos 
hinanden. Hvert møde af denne slags er 
skridt på vejen til at forbedre og udvikle 
karrierevejledningen globalt og nationalt.

Oplysninger om symposiet, herunder 
landerapporter, sammenfattende rappor-
ter, afsluttende kommuniké og fotos (A)
findes på 
www.is2015.org/2015-iccdpp-symposium/

se også trine Bredal rosenbæks ar tikel 
(B) om symposiet i UU Posten: 
www.uudanmark .dk /2015/06/iccdpp-
2015-symposium/

vi var cirka 80 deltagere fra 22 lande. 

A B

internatiOnalt
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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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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

SPÆNDENDE PROGRAM 
SMUK OG OVERSET PERLE 
BILLIGT OG GODT

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

SPECIALKAMPAGNE - AER LINGUS
I samarbejde med Aer Lingus har vi sammensat et helt 
unikt tilbud på skolerejser til Dublin. Specialprisen gælder 
for grupper, der rejser i november/december 2015 samt 
januar/februar 2016. Pladserne sælges efter “først til 
mølle”, og der tages forbehold for ledig kapacitet. 
 Vi har selvfølgelig også super-tilbud i andre perioder.

 DUBLIN - 6 DAGE MED FLY   
FRA KUN KR. 1.998,-
Prisen inkluderer:  
-flyrejse København - Dublin t/r 
-5 overnatninger på centralt hostel 
-morgenmad under opholdet 
-skatter og afgifter 

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

Christian Skadkjær Heine Pedersen Juliane Vad

SPECIALTILBUD DUBLIN
6 DAGE FRA kr. 1.998,-

SE TILBUD

Vejleder-Dublin_aug.indd   1 8/5/2015   9:23:42 AM
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Tine Mette Kronborg
41 år og arbejder som evejleder 
i Kontor for digital vejledning. 
er læreruddannet og har arbej-
det som 10. klasselærer og UU-
vejleder i København. Har taget 
diplom i vejledning og en coach-
uddannelse. er aktuelt i gang med 
en diplom i ledelse, hvor hun 
mangler det afsluttende projekt.

teKst // 

SVEND KROGSGAARD JENSEN , jOUrnalist

vejlederPrOFilen

Tine Mette Kronborg 
er eVejleder og indstil-
let til årets vejlederpris. 
Hun er stærkt optaget 
af sit fag og bruger me-
get af sin tid på at læse 
faglitteratur og videre-
uddanne sig

når 41-årige tine mette Kronborg ikke 
er på arbejde på Kontor for digital vej-
ledning, bruger hun en stor del af sin tid 
på at købe og læse faglitteratur.

»jeg er lidt af en nørd med det der, og 
når jeg sådan fortæller det, lyder det som 
om, jeg er rigtig kedelig, men det synes jeg 
nu egentligt ikke, at jeg er,« siger hun og 
forklarer, at hun holder af at fordybe sig i 
det faglige. Hun har da også brugt en del 
tid på at videreuddanne sig. ved siden af 
vejlederjobbet har hun således taget en 
coachuddannelse og er aktuelt i gang med 
en diplom i ledelse.

»jeg mangler det afsluttende projekt, 
som kommer til at handle om vejledning, 
så kan det være med til at kvalificere min 
praksis,« siger hun og fortæller, at hun er 
glad for arbejdet som evejleder.

Fascinerende at støtte de unge
»det fascinerer mig at være med til at 
understøtte forandringsprocesser hos 
mennesker,« siger tine mette Kronborg, 

Tænder på faget

der har en baggrund som 10. klasselærer 
og UU-vejleder i København.

»det var også en del af lærerjobbet, 
men som lærer var man samtidigt en 
myndighedsperson og havde en rolle, der 
indebar, at man af og til var nødt til at 
irettesætte dem, man gerne ville hjælpe 
med forandringsprocessen. det trivedes 
jeg ikke med,« siger hun og var derfor rig-
tig glad for, at hun fik mulighed for at gå 
vejledningsvejen.

»som vejleder er det lettere at etab-
lere den nødvendige åbne og fordomsfri 
relation, fordi man netop ikke har myn-
dighedsrollen,« siger hun og tilføjer, at det 
endda er endnu mere udtalt som evejle-
der end som UU-vejleder.

Fordomsfri vejledning 
»Fordomme og for forståelser kan 
være forstyrrende for vejledningen. Og 
selv om man er opmærksom på det, 
kan det ind imellem være vanskelig t at 
undgå at lade sig påvirke af den unges 
udseende, kropsholdning og attitude, 
når man mødes face to face som i UU 
vejledningen,« siger tine mette Kron-
borg og forklarer, at for forståelser ikke 
på samme måde spiller ind i evejled-
ningen, hvor det er den vejledte, der 
bestemmer, hvor og hvornår vejlednin-
gen skal foregå.

»Og modsat hvad mange tror, er det 
faktisk muligt meget hur tigt at opbygge 
en rigtig god og konstruktiv relation via 
chat eller en anden af de platforme, vi 
vejleder på,« siger hun og tilføjer, at der 
dog ikke vejledningsfagligt er den store 

det er helt klart 
blevet bedre, men 
jeg oplever stadig 

et vist forbehold i 
forhold til, om det er 
rigtig vejledning, vi 
driver her og ikke en 
billig erstatning.
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forskel på, om vejledningen er digital el-
ler sker i mødet mellem vejleder og den 
vejledte.

»i alle sammenhænge baserer god 
vejledning sig på en velfungerende rela-
tion, og giver den vejledte mulighed for 
at rykke sig. det kan være i forhold til et 
valg, en handling eller et perspektiv. den 
gode vejledning kan foregå mange steder 
og på mange måder,« siger tine mette 
Kronborg, der er indstillet til schultz’ vej-
lederpris 2015.

Glad for anerkendelsen
»jeg er stolt over at være nomineret og 
glad for den anerkendelse, der ligger i 
det,« siger tine mette Kronborg, der er 
indstillet på grund af den indsats, hun har 
gjort med at udvikle nye værktøjer på 
Ug.dk til brug for vejledningen i 8. og 
9. klasse.

»det har været et nytænkende og 
nyskabende arbejde, som der må være 
nogle, der synes er rigtig godt,« siger hun 
og forklarer, at hun ved Kontor for digital 
vejledning har en koordinerende funktion 
og ansvaret for, at vejledningsfagligheden 
tænkes ind i det praktiske arbejde.  

Udvikling af metoder
Omkring 40 procent af mit arbejde er 
konkret evejledning. resten af tiden ar-
bejder jeg med at sikre fagligheden i det, 
vi gør, og med at udvikle nye måder at 
arbejde på,« siger tine mette Kronborg, 
der er glad for kombinationen.

»jeg synes synergien er interessant og 
kan godt lide at få de to ting til at spille 

sammen. På den måde kvalificeres både 
min vejledning og udviklingsarbejdet,« si-
ger hun og fortæller, at fagligheden blandt 
andet sikres gennem supervision og spar-
ring.

»Konkret udvikler vi ud fra nogle valg-
procesteorier metoder, som vi prøver af 
og tænker ind i vores vejledningspraksis,« 
siger hun og fortæller, at der er fokus at 
bringe mange forskellige platforme ind i 
en vejledningssammenhæng.

»vi forsøger at være fremme i skoene 
på udviklingen af vejledning på de digitale 
medier, og i den sammenhæng afholder vi 
for eksempel snart en konference om vej-
ledning på sociale medier,« siger hun og 
tilføjer, at hun gerne ser, at forståelsen for 
evejledningen og dens forcer bliver bredt 
anerkendt.

Ikke en billig erstatning
»det er helt klar t blevet bedre, men 
jeg oplever stadig et vist forbehold i 
forhold til , om det er r ig tig vejledning, 
vi driver her og ikke en billig erstat-

ning,« siger tine mette Kronborg og 
peger på, at evejledningen måske ikke 
har været dygtig nok til at for tælle, 
hvad det er, den kan.

»nogle siger ; nøjes med digital vejled-
ning. det ærgrer mig. For sådan ser jeg det 
ikke. den retorik må vi se at få bugt med. 
derfor skal ug.dk og evejledningen være 
så kvalificerede som muligt,« siger hun og 
er glad for, at hun er en del af arbejdet 
med at sikre den høje faglighed.

Københavner med K
»jeg synes, det er spændende at arbejde 
med det faglige, og som sagt bruger jeg 
megen tid på at læse og studere,« siger 
hun og fortæller, at der dog også bliver 
tid til andet.

»jeg er Københavner med stort K, 
shopper gerne på strøget, går på cafeer, 
cykler rundt i byens nye kvarterer og be-
nytter de mange kulturelle tilbud,« siger 
hun og fortæller, at hun forestiller sig at 
arbejde med vejledning på en eller anden 
møde langt ud i fremtiden. 

Og modsat hvad mange 
tror, er det faktisk muligt 
meget hurtigt at opbygge 

en rigtig god og konstruktiv 
relation via chat eller en anden 
af de platforme, vi vejleder på.
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Design & Stuff

Basketball

Idræt- & Friluftsliv

International

Mad & Gastronomi

>
>>
>>
Tretommervej 33 •  8240 Risskov •  Tlf 8617 8511 •  risskovefterskole.dk

Ta’ 9. & 10. klasse på

RISSKOVEFTERSKOLE.dk

DINeFTerSkole I AArhuS

Hør også om Erhvervslinjenfor unge fra 16–20 år>
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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

25



KlUmmen

teKst // 

BO KLINDT POULSEN vejlederens klummepanel består af: 
Bo Klindt Poulsen, adjunkt i vejled-
ning 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, jobcen-
ter Odense. de skriver på skift om løst 
og fast inden for vejledning. 

i maj måned var jeg sammen med en 
god kollega vært for en europæisk vej-
lederudveksling i aarhus. i en uge hav-
de vi besøg af 11 vejledere fra Finland, 
estland, letland, Frankrig, spanien og 
grækenland under temaet ”Prevention 
of dropout”. gennem besøg på lokale 
vejlednings- og uddannelsesinstitutioner 
og gennem oplæg fra og diskussion mel-
lem deltagerne søgte vi sammen at blive 
klogere på problemerne med frafald og 
udvekslede idéer og konkrete eksempler 
på forebyggelse og god håndtering af fra-
fald blandt unge.

i og omkring aarhus tog vi på studie-
besøg på den prisbelønnede, virksom-
hedsskolen, som har deltaget i byggeriet 
af dOKK1 – aarhus’ nye store kultur- og 
borgerhu. På produktionsskolen med dens 
mangefacetterede tilbud. På HF, erhvervs-
akademiet og social- og sundhedsskolen, 
som på hver sin måde har successer og 
udfordringer i forhold til frafaldsindsatsen. 
Og på Odder Højskole for at lade vores 
gæster stifte bekendtskab med et helt 
særegent dansk uddannelsestilbud, som 
gennem sin generelle indsats og gennem 
mentor- og pitstopordninger bidrager 
med en helt anden tilgang til forebyggelse 
og håndtering af frafald.

Både vore gæster og vi som værter 
tog fra besøgene med en masse gode op-
levelser. vi havde berigende møder med 
vejledningsildsjæle, hvis store indsats og 
flotte resultater virkelig kunne minde os 
om, hvorfor vi oprindeligt kastede vores 
kærlighed på vejledningsfeltet. minde os 

om hvad vejledning kan og gør godt for, 
og som ikke altid kan sættes på formel, 
stilles op som mål og puttes i et regneark 
i forhold til effekt.

det er selvfølgelig altid eksotisk og in-
teressant at komme som gæst og betragte 
hverdagen et fremmed sted, lige som det 
altid er rar t at få stillet sin nyfigenhed over 
for, hvordan udenlandske kollegers verden 
ser ud, når man sådan mødes på tværs. 
men studieopholdet i aarhus i maj lærte 
os alle nogle vigtige ting, eller gjorde i 
hvert fald nogle vigtige vejledningsforhold 
tydeligere:

vi er langt mere ens, end vi måske går 
rundt og tror. at man syd for grænsen 
orienterer sig stærkt mod psykologien 
som videnskab i vejledningen, mens man 
i norden traditionelt set har haft sit ud-
gangspunkt i pædagogikken, er nok stadig 
sandt. men de problemer vi møder, de 
opgaver vi bliver bedt om at løse, ligner 
hinanden. På trods af forskellige økono-
miske og samfundsmæssige vilkår – det er 
klar t at den økonomiske situation i f.eks. 
grækenland og spanien er langt mere ka-
tastrofal end i f.eks. Finland og danmark 
– er de grundlæggende problemstillinger 
genkendelige på tværs; motivation eller 
mangel på samme blandt unge, ungdoms-
ledighed, udfordringer med mønsterbrud, 
og lignende.

vi er også langt mere ens, når det 
kommer til struktur og organisering. det 
er måske lidt en sandhed med modifika-
tioner, men vi ser alligevel en klar tendens 
hen imod om ikke direkte sammenligne-

Vejledning med udsyn
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lige så i hvert fald genkendelige strukturer 
på godt og ondt. Centralisering af vejled-
ningsindsatsen, digitalisering af vejlednin-
gen, skarpe prioriteringer på politisk ud-
valgte målgrupper, målstyring og generelt 
et område som rammes hårdt og tidligt af 
besparelser. På organiseringssiden er elg-
Pns policyarbejde ved at slå igennem i de 
fleste lande, lige som fokus på og interes-
sen i arbejdet med karrierekompetencer 
(Career management skills – Cms) fylder 
meget.

Og når vi nu har mange ting til fæl-
les, og kan genkende udviklingen på godt 
og ondt hos hinanden, bliver det tydeligt, 

hvor vigtigt det er, at vi har en fælles sam-
tale. at vi rejser ud og tager imod. at vi 
lader os inspirere og inspirerer andre, at 
vi giver vores erfaringer videre og lytter 
til andres erfaringer, hvad enten det hand-
ler om advarsler eller anbefalinger, ikke 
mindst i forhold til den stærke besparel-
ses- og politiske styringsdagsorden, som 
går igen Europa over. Og at vi finder gode 
måder at arbejde sammen på, på et euro-
pæisk plan, så vi kan sikre, at udviklingen 
af vejledning i europa ikke blot foregår på 
et policy-niveau, men i endnu højere grad 
inddrager stemmerne og erfaringerne fra 
vejledningens praksis. måske en fælles-

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 
 

europæisk vejlederforening? en europæisk 
kongres for praksisfeltet? det skal andre 
end jeg tage stilling til. men for den en-
kelte vejleder i danmark vil jeg anbefale 
at skaffe udsyn i vejledningen og benytte 
en af de gode muligheder for at komme 
på udveksling i et andet eU-land gen-
nem erasmus+-aftaler eller i et nordisk 
land gennem nordPlus. euroguidance 
Danmark kan hjælpe med at finde vej i 
mulighederne: http://ufm.dk/uddannel-
se-og-institutioner/internationalisering/
internationalt-samarbejde-om-vejledning/
euroguidance 

På besøg på Odder Højskole. Højskolens vejleder, Kim andersen, byder de europæiske vejledere indenfor i højskolen som skoleform.
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den debat hilser vi som forskere og un-
dervisere i karrierevejledning hjer teligt 
velkommen og glæder os over at møde 
den i mange forskellige faglige sammen-
hænge, senest i spalterne i ”vejlederen” 
fra juni 2015. Her går lisbeth Højdal i 
rette med to ar tikler om karrierelæring 
og vejledning skrevet af to af os, samt 
projektet ”Udsyn i udskolingen”, som vi 
alle fire er involveret i.

vi er som sagt glade for debatter om 
vejledningsfaglighed og vejledningens ud-
fordringer – ikke mindst i dette tilfælde, 
fordi det giver os mulighed for at præsen-
tere projektet ”Udsyn i udskolingen” og de 
perspektiver for udvikling af samarbejdet 
mellem udskoling, UU og ungdomsuddan-
nelserne, som ligger i projektet. desuden 
giver det os selvfølgelig også muligheden 
for at rette de misforståelser om projek-
tet og om vores syn på karrierelæring og 
vejledning, som lisbeth Højdal fremkom-
mer med i ar tiklen ”dansk vejledning – 
lost in translation” i magasinet vejlederen, 
juni 2015. mere om dette senere, først 
lidt om projekt ”Udsyn i udskolingen”.

Udsyn i udskolingen 
Projektet tager udgangspunkt i, at ele-

teKst // 

RITA BUHL, 

LEkTOR Og STUDIE- Og kaRRIEREVEjLEDER , VIa UnIVERSITY COLLEgE

BO KLINDT POULSEN, 

aDjUnkT Og PROgRaMLEDER , PROgRaM FOR kaRRIEREVEjLEDnIng, VIa UnIVERSITY COLLEgE

RANDI BOELSKIFTE SKOVHUS, 

LEkTOR , VIa UnIVERSITY COLLEgE Og PH.D.-STUDEREnDE, aaRHUS UnIVERSITET

RIE THOMSEN, 

LEkTOR , PH.D. , SYDDanSk UnIVERSITET

Replik om 
karrierelæring og  
udsyn i udskolingen

Mange ting kan siges om de seneste ændringer 
i vejledningsindsatsen i grundskolen, men de 
har ført ét entydigt positivt forhold med sig: 
En stærkt øget debat om vejledningens ind-
hold, rolle, samarbejdsflader og organisering 
særligt i forhold til indsatsen i udskolingen

verne i 7.-9. klasse har store udfordringer, 
når de skal vælge en ungdomsuddannel-
se. dette kan skyldes, at uddannelsessy-
stemet – og især erhvervsuddannelses-
systemet – er svært at overskue, men 
også at der knytter sig mere prestige til 
de gymnasiale ungdomsuddannelser.

det manglende overblik giver mange 
elever problemer med at foretage et 
meningsfuldt uddannelsesvalg. Frafald og 
omvalg i erhvervsuddannelserne og tilvalg 
af de gymnasiale ungdomsuddannelser er 
logiske strategier, der følger som en kon-
sekvens af dette.

På den baggrund ønsker Fremfærd og 
vi med Udsyn i udskolingen at sætte fokus 
på, hvordan eleverne i 7.-9. klasse kan få 
mere viden og erfaring med ungdoms-
uddannelserne og erhvervs- og arbejds-
markedet som udgangspunkt for at vælge 
ungdomsuddannelse. antagelsen er, at et 
mere konkret møde med ungdomsuddan-
nelserne og erhvervslivet og de forskellige 
muligheder, samt en bedre refleksion over 
dette møde, kan være et af de mulige bi-
drag til at nedbringe frafald og omvalg i 
erhvervsuddannelserne og få flere unge til 
at vælge en erhvervsuddannelse frem for 
en gymnasial ungdomsuddannelse.

”Udsyn i udskolingen” har 13 deltagen-
de projekter fra det meste af landet, som 
gennem deltagelse i tre forskningscirkler 
med seks forskningscirkelmøder hen over 
det næste trekvarte år, arbejder med lo-
kale udviklingsprojekter defineret af de 
deltagende skoler. Udviklingsprojekterne 
udfoldes med den enkelte folkeskole 
som omdrejningspunkt i samarbejde med 
UU-centret og ledere og lærere på en 
eller flere af de lokale erhvervsskoler og 
gymnasier og eventuel inddragelse af det 
lokale erhvervs- og arbejdsmarked samt 
forældre. Udviklingsprojekterne defineres 
således i et samarbejde mellem parterne 
med kommunen (i form af folkeskolen) 
som projektleder.

Laws fire læringstrin
Udsyn i udskolingen har, som lisbeth 
Højdal ganske rigtigt anfører, valgt den 
engelske karriereteoretiker Bill laws 
fokus på karrierelæring som en progres-
siv proces med fire læringstrin, som in-
spiration til udviklingsprojekterne. Kort 
fortalt ser laws teori om karrierelæring 
sådan ud:
1.  det første handler om at opdage, 

sanse, høre, opleve, mærke, dvs. få 
indtryk, information og kontakter til at 
komme videre

2.  andet trin handler om at ordne ind-
trykkene, så man bliver klar over for-
skelle og ligheder

3.  næste trin handler om at fokusere på, 
hvad og hvem man skal være opmærk-
som på, og hvad der er vigtigt for en 
selv og andre
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4.  sidste trin handler om at forstå og 
vide, hvordan noget fungerer og om 
at kunne forklare og foregribe hand-
linger. 
Set gennem de fire læringstrin skal et 

vellykket uddannelsesvalg i 7.-9. klasse 
bygges på elevernes meget konkrete 
møde med ungdomsuddannelserne og 
erhvervs- og arbejdsmarkedet. mødet 
skal give eleverne mulighed for at sanse 
og opleve uddannelsen, ordne og foku-

sere og forstå dette møde.
Udsyn i udskolingen havde op-

star tskonference i februar 2015, ef-
terfulgt af en ansøgningsfase for de 
folkeskoler, der ønskede at indgå i 

projektet, og er nu gået over i selve 
arbejdsfasen. vi har ved vejlederens dead-
line afholdt to forskningscirkelmøder ud 
af seks, og deltagerne er i fuld gang med 
både refleksionsprocesser og konkret 
gennemførelse af de lokale udviklings-
projekter. vi glæder os til at præsentere 
resultaterne af Udsyn i udskolingen til af-
slutningskonferencen i juni 2016 og i en 
efterfølgende bog.

vi har fået god respons på ”Udsyn i 
udskolingen”, og kritik er selvfølgelig også 
velkommen. men med de spændende og 
relevante og dybt forskelligar tede pro-
jekter, som deltagerne har meldt ind i 
”Udsyn i udskolingen”, er det ærgerligt, at 
lisbeth Højdal baserer sin kritisk af Udsyn 
i udskolingen på en mail til deltagerne i 
opstar tskonferencen, og ud fra en noget 
uklar læsning af to tekster, som fulgte med 
denne mail.

”Udsyn i udskolingen” er ikke udeluk-
kende rettet mod det timeløse emne Ud-
dannelse og job og dets læringsmål og har 
derfor ikke som sit primære formål at skabe 
eksemplariske, målstyrede undervisningsfor-
løb til brug for undervisning i emnet. i stedet 
er vi i projektet optaget af karrierelæring 
bredt set i udskolingen. naturligvis som no-
get, der foregår i emnet Uddannelse og job, 
men som også kan understøttes i valgfag, i 

FAKTA OM FREMFæRD OG PROJEKTET ”UDSYN I UDSKOLINGEN”
•  Fremfærd er etableret af overenskomstparterne på det kommunale arbejdsmarked, kL og kTO og Sundhedskartellet deltager 

også i samarbejdet.
•  Fremfærd Børn arbejder med kerneopgaverne omkring børn og unge, f.eks. på daginstitutioner, folkeskoler og i klubber. am-

bitionen er at nyttiggøre eksisterende, praksisnær viden i hverdagen.
•  ”Udsyn i udskolingen” er et af disse projekter. Projektet arbejder med, hvordan vi klæder eleverne i 7.-9. klasse bedst muligt 

på til at træffe kvalificerede studie- og livsvalg.
•  Projektets primære målgruppe er alle elever, lærere og ledere i folkeskolens 7.-9. klasse. Sekundære målgrupper er UU-

vejledere, ungdomsuddannelser og virksomheder og andre samarbejdspartnere.
•  I Fremfærd er det et fælles mål for alle projekter, at den nyeste viden bliver inddraget aktivt i arbejdet med kerneopgaven.
•  I projektet ”Udsyn i udskolingen”, er intentionen også at skabe ny viden og formidle denne, samt resultaterne af forsøgs- og 

udviklingsarbejdet.

introduktionskurser, i understøttende un-
dervisning, ja, i hele skolekulturen. Og som 
hænger tæt sammen med UU’s kollektive, 
gruppevise og individuelle vejledning, sam-
arbejde med ungdomsuddannelser og med 
det lokale erhvervsliv. vores ønske er altså 
snarere gennem projektet at sætte projekt-
deltagerne fri til at tænke kreativt, samarbej-
dende og ressourceorienteret ift. projektets 
mål om at skabe et bredere erfaringsgrund-
lag for valget af ungdomsuddannelse.

når vi således fokuserer bredt på ar-
bejdet med karrierelæring og ikke udeluk-
kende fokuserer på Uddannelse og job, 
har vi fundet det givende at finde frem 
til et fælles sprog eller et fælles udgangs-
punkt at tale med hinanden fra som delta-
gere i projektet. Den ramme finder vi i Bill 
laws karrierelæringsteori, og det er den, 
vi har bedt projekterne om at tage ud-
gangspunkt i. Betyder det så, at vi ikke kig-
ger til andre sider? nej, selve pointen med 
at understøtte projektet med arbejdet i 
forskningscirkler betyder, at andre faglige 
perspektiver og teorier kan inddrages, når 
de kunne være relevante i forhold til de 
deltagende projekter. allerede ved det 
første cirkelmøde i juni blev det for ek-
sempel relevant at trække på karriereteo-
retikeren john Krumboltz, og vi kommer 
ganske givet til at sætte andre tilgange i 
spil i forhold til law undervejs i projektet.

Udfold hele potentialet
når vi i mailen til deltagerne i projektets 
opstar tskonference i februar 2015 fore-
slår, at de i læsningen af nogle vedlagte 
tekster udskifter begrebet ”vejlednings-
aktiviteter” med ”Uddannelse og job”, 
er det ikke fordi vi mener, at vejledning 
og Uddannelse og job er det samme. 
sætningen fra den mail, som får Højdal 
til at kritisere hele projektet, skal forstås 
som en venlig læsevejledning til deltager-
gruppen, som helt overvejende bestod 
af lærere i udskolingen uden vejledning-
serfaring. vores ønske var, at deltagerne 

med lærerbaggrund ikke skulle lade sig 
begrænse i forståelsen og idéudviklingen 
af et begrebsvalg, som peger mod en an-
den faglighed. 

Højdal anfører, at vi i vores ar tikler 
og i projektet skulle mene, at eleverne 
ikke skal lære at træffe valg i Uddannelse 
og job specifikt eller i et karrierelærings-
perspektiv generelt. intet kunne være 
mere forker t, og hvorledes hun kan 
komme til den konklusion, står vi ufor-
stående over for. vores pointe er blot 
denne: Hvis Uddannelse og job eller 
vejledning primær t tilrettelægges og ita-
lesættes med den konkrete valghandling 
for øje, og hvis formålet er udtømt i det 
øjeblik, eleven har foretaget et uddan-
nelsesvalg, så går man glip af et poten-
tiale for karrierelæring. 

Højdal skriver om sit eget udviklings-
arbejde vedrørende Uddannelse og job, 
at det bl.a. handler om, hvordan man kan 
”udvide elevernes valgperspektiv”. vi er 
enige. det er sådan set det, vi ønsker at 
undersøge i bred forstand gennem dette 
projekt og gennem vores ar tikler. vi op-
fordrer læserne til at læse de omtalte ar-
tikler og Fremfærds projektbeskrivelse for 
Udsyn i Udskolingen.

de to ar tikler er skrevet i forbindel-
se med Unge på tværs. de kan læses i 
deres fulde længde på de følgende links: 
Buhl, rita (2014): ”Om børn og unges 
karrierelæring” (A), ungepaatvaers.dk/
wp-content/uploads/omboernog1.pdf og 
skovhus, randi Boelskifte (2014): ”Fra valg 
til læring – potentialer i at skifte perspek-
tiv” (B), ungepaatvaers.dk/wp-content/
uploads/fravalgt1.pdf

A B
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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-
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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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ANN CHRISTENSEN

BESTYRELSESMEDLEM I DanMaRkS VEjLEDERFOREnIng

eFtertanKen

Hvor du sætter din fod…

der har lige været skolestar t på den ef-
terskole, hvor jeg arbejder som vejleder 
og lærer. den første dag var idrætshal-
len fyldt med 91 unge mennesker og de-
res forældre, og en af dagens sange var: 
”Hvor du sætter din fod, drysser frø af 
de drømme du driver imod”. det bliver 
spændende at følge deres vej i de næste 
10 måneder. Hvordan vil netop denne 
flok, på netop dette sted, inspirere hin-
anden? Hvilke håb, sorger og drømme vil 
opstå, og hvilke frø vil drysse deraf ? Helt 
almindelige unge mennesker med hver 
deres styrker og udfordringer – nogle 
med diagnoser, nogle er forud vurderet 
uddannelsesparat, andre ikke. 

jeg tænker, som efterskolevejleder, ikke 
i diverse procentfordelinger og +/- upv, 
for vi er en efterskole og er så privilege-
rede, at vi i vidt omfang selv kan træffe 
beslutninger for vejledningens rammer og 
indhold. det betyder, at vi tilbyder vejled-
ning til alle elever som en naturlig, frit til-
gængelig og integreret del af den lærings- 
og dannelsesproces, der skal udspille sig 
for den enkelte og i fællesskabet gennem 
efterskoleopholdet.

Forleden faldt jeg over en ar tikel i 
Weekendavisen: ”drømmen om dan-
mark”. artiklen er endnu en vinkling på 
den omsiggribende interesse, der pt. er 
i sydkorea for skandinaviske og danske 
samfunds-, uddannelses-, og skolevær-

Opfattelsen i 
sydkorea er, at vi i 
danmark har fat i 

den lange ende, når 
det gælder udvikling af 
det hele menneske.

dier – herunder efterskoler. artiklen op-
lister de velkendte facts om sydkoreas 
høje placering i Pisa-sammenhæng, de 
ekstraordinært lange skoledage, det en-
sidige fokus på faglighed og uddannelse, 
det velstående og topmoderne samfund 
med det generelt høje uddannelsesniveau 
– og bagsiden af medaljen i form af eska-
lerende statistikker for stress, depression 
og selvmord. 

journalisten dækker sydkoreaneren Ye-
onho Oh’s bestræbelser for bl.a. at star te 
en efterskole efter dansk forbillede. læse-
ren får også indblik i essensen af en bog, 
samme mr. Oh har udgivet: ”Kan vi også 
blive lykkelige?”, hvori han når frem til seks 
attråværdige kvaliteter ved det danske 
samfund: Frihed, lighed, stabilitet, selvtillid, 
fællesskab og miljø. 

mr. Oh’s bog og efterskole er blot få 
eksempler på en større bevægelse og 
søgning mod implementering af blødere 
værdier og modspil til det vækstfokus, der 
er i sydkorea. Fra 2016 indføres således 
et semester i skolegangen, hvor der foku-
seres på elevernes drømme og talenter 
gennem kreative fag og uden traditionelle 
eksamener. Opfattelsen i sydkorea er, at 
vi i danmark har fat i den lange ende, når 
det gælder udvikling af det hele menneske 
og grundtvigske principper som mulighed 
for at lære og udvikle sig hele livet – og 
gøre det med glæde og motivation. 

det kan derfor virke paradoksalt, at 
vores hjemlige fokus i disse år er på Pisa, 
faglighed, længere skoledage, test, upv, 
hurtigere gennemførsel og fremdrift. et 
fokus, som har bragt sydkorea og andre 
vækstkometer i vores søgelys: For hvor-
dan gør vi dem kunsten efter? 

men skal vi gøre sydkorea kunsten ef-
ter? skal vi ikke hellere genoplive de vær-
dier, som er genstand for sydkoreanernes 
attrå? jeg spørger bare. Hvilke drømme 
driver vi imod i disse år? Hvor sætter vi 
vores fod? Og hvor placerer vejledningen 
sig? var der nogen, der sagde vejlednings-
reform?
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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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