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vi skal ikke være blinde for, at det pres, der retorisk og poli-
tisk lægges på vejledningen, såvel som de unges konkrete er-
faringer, også præger de unge og måske i særdeleshed deres 
forældre. de forberedes til at have en særlig forventning til de 
vejledere, de møder igennem skole, studie og job. Og hvad 
stiller vi så op med den?

et svar kunne være, at de former og rammer, vejledningen til-
bydes indenfor, kom til at ligne hinanden lidt mere. det ville 
ikke være nogen skade til, hvis studerende på universiteterne 
blev mere ”vejledningsramte”, mens unge på ungdomsuddan-
nelser og i folkeskoler sikkert også ville have godt af at møde 
en anden type vejledning. et andet svar kunne være et mere 
ensartet vejledningssystem livet igennem.

dog må mødet med den enkelte aldrig blive andet end åben, 
fordomsfri og uafhængig. måske vi kan skrue på formen, men 
formålet må forblive det samme.
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de unge i dag er vant til at modtage vejledning fra mange kan-
ter: mor og far, politikerne, skolen, uu, studievalg, jobcentre, 
uddannelsesinstitutionernes vejledning etc., star tende allerede 
i grundskolen og for så vidt resten af livet. de unge møder altså 
hele tiden voksne, der ”vil noget med dem”. det gælder også 
(eller måske især?) i de professionelle vejledningssituationer.
de skal vurderes af deres lærere og uu-vejledere i folkesko-
len, hvorvidt de er uddannelsesparate eller ej, de skal vejledes 
ind på en ungdomsuddannelse, og er de slet ikke i gang med 
en sådan, skal de med det vuns vejledes ind på en. Helst en 
erhvervsrettet en af slagsen. det uforpligtende, åbne og nys-
gerrige i vejledningsmødet sættes under pres af de rammer, 
vejledningen gives, og den forventning til samtalen det skaber 
hos de unge. 

i vejledningen på universiteterne, som jeg er rundet af, er dette 
sent gået op for os. idealet om en åben og formålsfri vejled-
ning, der alene har den studerendes proces og valg for øje, 
synes fortsat at være det gældende princip. selvom dette også 
er under pres i disse år. det er da også et ædelt ideal. det 
spørgsmål vi dog må stille os selv er, hvorvidt dette overhove-
det længere er muligt med den nye studentermasse vi får på 
universiteterne? Kan vi overhovedet udføre denne type vejled-
ning, hvis de vejledningssøgende forventer noget andet? Og vil 
de overhovedet dukke op i vejledningen? 

Hvad vil I mig?
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Vejle er god til at få flygtninge i arbejde 

og uddannelse. afdelingsleder i jobcenter 
vejle, Karen Hvid vestergaard siger, at 

man meget hurtigt tager fat i flygtningene.

05
nogle unge får bogstavelig talt lov til at 
ligge under dynen, indtil de fylder 18 år, 
søger forsørgelse og dermed kommer 

over i jobcentrenes regi. 

20
uddannelseskonsulent martin svane går 

kreativt til vejledningsopgaven. 
Han søger nye løsninger på tværs af 

lovgivningen.

udgangspunktet ude i 
kommunerne skal være, 
at den enkelte flygtning 
er jobparat. man skal ikke 
klientgøre dem i tre år i et 
integrationsprogram. 
det eneste man for alvor 
opnår, er, at de bliver inte-
greret i kommunen og ikke 
ude på virksomhederne.

Jacob Holbraad, direktør i 
DA, nyhedsbrevet A4
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Gymnasiekarakterer er 
bedre end deres rygte 
Karakterer på studentereksamensbeviset er ofte bedre til at skaffe mønsterbrydere 
adgang til universitetet end alternative optageformer som kvote 2 og optagelsesprø-
ver. Det konkluderer Danmarks Evalueringsinstitut i en analyse af den sociale profil 
i optagesystemet. 

i den offentlige debat fremføres det indimellem, at når videregående uddannelser 
bruger karakterer som optagekriterium, så favoriserer det personer med en privilege-
ret social baggrund. både kvote 2 og nogle uddannelsers eksperimenter med optagel-
sesprøver og -samtaler opfattes typisk som mere retfærdige og mindre socialt skæve 
måder at optage studerende på.

men eva’s analyse viser det omvendte: at alternative optageformer som kvote 2 
og optagelsesprøver kan føre til mere social skævhed i optaget på universitetsuddan-
nelserne end optag på baggrund af ansøgernes karakterer fra gymnasiet.

»når karakterer giver et mindre skævt optag på universiteterne, hænger det sam-
men med, at social baggrund i mindre omfang, end man kunne tro, har betydning for 
de karakterer, man får i gymnasiet,« forklarer projektleder bjarke tarpgaard Hartkopf. 

Spekulation i gratis 
praktikanter
i stedet for at oprette praktikpladser, spekulerer virksomheder 
i stigende grad i at ansætte elever fra landets skolepraktikcen-
tre gratis i op til tre måneder. dermed udnytter virksomhe-
derne den såkaldte virksomhedsforlagte undervisning (vfu), 
hvis formål egentlig er at give unge fra skolepraktikcentrene 
mulighed for at snuse til en arbejdsplads – vel at mærke uden 
en krone i udgift for virksomhederne, fordi eleverne under 
opholdet modtager skolepraktikydelse. det skriver altinget, 
som samtidig kan berette, at antallet af unge, der kan skaffe en 
ordinær praktikplads, er dalende.

antallet af elever i den for virksomhederne gratis vfu er 
nærmest fordoblet fra 7.256 elever i 2010 til 13.981 elever i 
2014.

i lO giver det alvorlige panderynker.
»vi er ikke bekymrede. vi er direkte forargede,« siger næst-

formand ejner K. Holst.

Millioner til jobindsats for udsatte
det handler om at blive en del af arbejdsmarkedet – ved at 
være på arbejdsmarkedet. Det er filosofien bag projektet Job-
first, hvor der er afsat 53,5 millioner kroner til at forbedre og 
målrette indsatsen for udsatte borgere. Projektet bliver nu 
rullet ud i 16 kommuner, som beskæftigelsesministeriet har 
udvalgt, og en del af projektet handler om at få mere viden 
om, hvordan udsatte borgere får en plads på arbejdsmarkedet.
»regeringen er stærk optaget af, at de mest udsatte borgere 
i vores samfund får en mere effektiv indsats med klar retning, 
så de hjælpes tættere på arbejdsmarkedet. det er godt for 
den enkelte, men det er også afgørende for vores velfærds-
samfund, at så mange som muligt bidrager,« siger beskæftigel-
sesminister jørn neergaard larsen. 

med jobfirst får udsatte borgere mulighed for at afprøve 
forskellige arbejdsopgaver og virksomheder. i dag er kun hver 
tiende borger i ressourceforløb i et virksomhedsrettet tilbud. 
samtidig fastslår undersøgelser, at virksomhedsrettede tilbud er 
et af de mest effektive redskaber i beskæftigelsesindsatsen for 
udsatte borgere. det var også baggrunden for, at Carsten Koch-
udvalget sidste år anbefalede, at udsatte borgere skal have en 
virksomhedsrettet indsats.

den virksomhedsrettede indsats kan imidler tid sjældent stå 
alene, når målgruppen er udsatte borgere. men i stedet for at 
afvente, at der først tages hånd om f.eks. sociale og helbreds-
mæssige udfordringer, skal borgerne som et led i projektet ud 
på en arbejdsplads så hurtigt som muligt. de øvrige indsatser 
igangsættes parallelt, så det sikres, at borgeren får den nødven-
dige tværfaglige indsats, som er udgangspunktet for et ressour-
ceforløb.

De første 
eux-elektrikere 
er klar
de første 34 gennemførte elbranchens eliteuddannelse som 
eux-elektrikere, hvor de på samme tid har taget både en faglig 
uddannelse og en studentereksamen på fire år og 7 måneder

for den enkelte har det været krævende at gennemføre 
uddannelsen som eux-elektriker. mens andre gennemfører en 
gymnasial uddannelse med lange ferier og læsefri op til eksa-
mener, så passer eux-elektrikerne et fuldtidsarbejde og holder 
fem-seks ugers ferie om året. 

»eux-uddannelsen er danmarks sværeste ungdomsuddan-
nelse. det er en uddannelse for dem, som er skarpe, ambitiøse 
og vil lidt mere. det kræver mere end man tror at gennemføre 
både en faglig og en gymnasial uddannelse. eux-elektrikerne er 
som elitetropper. med deres høje kompetencer skal de være 
med til at løfte branchen og gøre branchen stærkere. de går 
en lys fremtid i møde,« siger Henrik fugmann,« formand for 
teKniQ, installationsbranchens arbejdsgiver- og erhvervsorga-
nisation.

Kombinationen af den gymnasiale uddannelse og elektriker-
uddannelsen har vist sig som en succes. Her udvikles kompe-
tencer og evner, som giver eux-elektrikerne analytiske evner og 
evnen til hurtigt at omsætte viden til praksis. uddannelsen giver 
både specifik og almen viden, som tilfører eleverne et overblik 
og en mere innovativ tankegang. 

fler tallet af de 34 på det første kuld eux-elektrikere ønsker 
at læse videre enten i år eller lidt senere. 

Fald i aktivering
Omfanget af aktivering af ledige er faldet med omkring 
en tredjedel efter beskæftigelsesreformen. meningen 
var at bremse meningsløs aktivering, men nu viser det 
sig, at også væsentlig færre ledige får aktiveringstilbud, 
som kan hjælpe dem i job.

mellem 2014 og 2015 er aktiveringsgraden for ledige 
på dagpenge faldet fra 16,2 procent til 11,9 procent.

Erhvervsuddannelse har 
potentiale for flere elever
Hver f jerde elev, der sidste år valgte gymnasievejen efter folkeskolen, overvejede 
en erhvervsuddannelse. det viser den første rapport om reformen af erhvervsud-
dannelserne.

Det viser, at erhvervsskolerne har potentiale for at kunne rekruttere flere elever 
direkte fra folkeskolen, mener seniorprojektleder i KOra niels matti søndergaard:

»de unge, der har været i tvivl, kan godt se sig selv på en erhvervsuddannelse, og 
det peger på, at man kan nå målet i reformen om at få flere til at gå den vej. Vi kan ikke 
på baggrund af undersøgelsen konkludere, hvorfor de så endte med at vælge erhvervs-
skolen fra. men vi kan se, at det ikke er et generelt negativt syn på erhvervsuddannel-
serne, der gør sig gældende.«

En af de ting, der kunne trække flere elever til erhvervsskolerne, er et attraktivt 
ungdomsuddannelsesmiljø, og det er også et af indsatsområderne i reformen.

det ville være 
positivt, hvis 

arbejdsmarkedets parter 
i fællesskab kom med 
et forslag til, hvordan 
systemet kan skrues 
anderledes sammen, 
så der skabes flere 
praktikpladser, og jeg 
lytter gerne. finansierede 
økonomiske incitamenter 
kunne indgå i et sådant 
forslag. 

bØrne- Og undervisningsminister 
ELLEN TRANE NøRBY, sOm dermed 
åbner mere OP fOr at belØnne 
virKsOmHeder , der tager lærlinge.
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10 sKarPe

teKst // 
SVEND KROGSGAARD JENSEN, jOurnalist

10 sKarPe

_01
Hvor mange flygtninge skal integreres i Vejle Kommune, og hvad 
er deres baggrund?
i 2015 havde vi en kvote på 229, og i 2016 er den på 349, og 
dertil kommer dem, der opnår familiesammenføring. typisk 
ligger det på omkring 50 procent oven i. vi oplever en væsent-
lig stigning i forhold til for bare tre år siden, hvor tallet lå på 
omkring 40. De flygtninge, der kommer nu, er bedre uddannet 
end dem, vi tidligere fik, men langt størsteparten er ufaglærte 
og har vel en skolegang, der svarer til vores 10. klasse. men 
fælles for dem er, at de rigtig genre vil have et arbejde.

_02
Hvordan ser jeres resultater ud?
Det er lidt svært at sætte tal på, fordi man på flygtningeom-
rådet taler om resultater i forhold til integrationsperioden, 
der er på tre år. Vi havde jo ikke mange flygtninge for tre år 
siden sammenlignet med nu, så på den måde giver den slags 
målinger ikke mening. vi bliver af og til bedt om at lave nogle 
nedslag, men de giver ikke det sandfærdige billede. vores mål-
sætning er at ligge i top fem blandt de kommuner, vi normalt 
sammenligner os med, og det lever vi op til. jeg synes, at vi 
gør det godt og har udviklet et velfungerende koncept, og vi 
kan jo høre på borgerne, at de er tilfredse, og vi får rigtig gode 
tilbagemeldinger fra virksomhederne.

_03
Hvad er det, der virker for jer?
Vi tager kontakt til flygtningene meget hurtigt. Faktisk har vi 
et par møder med dem inden de er boligplaceret, og meget 
hurtigt efter boligplaceringen kommer borgerne i et introduk-
tionsforløb på maksimalt otte uger og direkte derfra i prak-
tik. vi tror desuden, at man lærer bedst dansk ved at følge 
undervisningen på sprogskolen samtidigt med, at man har en 
tilknytning til enten en virksomhed eller et uddannelsessted, 
og den kombination fungerer.

synsninger og samtaler, der ikke fører til noget. for os er det 
lettere, fordi vi måske kan nøjes med at kigge på skemaet, når 
vi kommer ud og så se, hvad der eventuelt er behov for, at vi 
fokuserer på.

Og så er der den store fordel, at det er arbejdsgiverne, der 
vurderer, hvad borgeren er god til, og hvad vedkommende ikke 
kan. Og det har de langt mere forstand på, end vi har inde på 
jobcenteret. 

_07
Hvordan arbejder i med uddannelsessporet?
Her samarbejder vi med vejle ungdomsskole og etablerer en 
kombination af sprogskole og folkeskole, så vi hurtigere sætter 
de unge i stand til at  indgå i det ordinære uddannelsessystem. 
vores erfaring er, at de meget hurtigt får den nødvendige til-
knytning. vi er glade for ordningen, og det kan sikkert gøres 
på andre måder også, men det afgørende er, at man i kom-
munen har en strategi for området. Og jeg ved, at det ikke er 
alle steder, man har en sådan

_08
Behandler i alle flygtninge ens?
Der er jo nogle flygtninge, som er traumatise-
ret i en grad, så de har brug for behandling. 
der kan vi jo ikke køre efter de samme 
planer. men der kan også være forskel 
på, om vi for eksempel har en enlig 
mor med et par børn eller en enlig 
mand uden familie. vi tager de indivi-
duelle hensyn, der er nødvendige og 
giver mening i forhold til, at borgerne 
kan leve et så velfungerende liv som 
muligt, og det kan godt betyde, at en 
enlig mor for eksempel skal være fær-
re timer i praktik i opstar ten.

Vi hjælper flygtninge i netværksgrup-
per, så de, der ikke er traumatiseret i en 
grad, der invaliderer dem, i det mindste får 
en mulighed for at tale med andre om de-
res oplevelser. det gjorde vi ikke i sin tid med 
bosnierne, som kom hurtigt i arbejde, og hvor 
det så senere viste sig, at mange måtte kæmpe 
med forskellige traumer.

_09
Hvordan påvirker det stigende antal flygtninge je-
res organisation?
lige nu er det en udfordring at følge med. vi an-
sætter jo rigtig mange nye folk, som skal læres op 
og sættes ind i tingene. det er tidskrævende. 
vi er omkring dobbelt så mange an-

satte nu, som for et år siden, så det går stærkt. i den sam-
menhæng er det en hjælp, at vi i kommunen har en intern 
”kogebog”, som beskriver, hvad det er vi gør. den skal nok 
opdateres på nogle punkter, men fordelen er, at vi i mange 
sammenhænge allerede har taget beslutninger om, hvad  vi 
gør og altså er lidt på forkant.

_10
Hvad er den største vejledningsfaglige udfordring?
at være opmærksom på, at vores kultur ikke nødvendigvis er 
så let at forstå, når man kommer fra en anden. flygtningene 
bliver for eksempel overraskede over, at man ikke skal stikke 
politiet 500 kroner, hvis man bliver stoppet. det har de jo væ-
ret vant til hjemme og på flugten. Der er ord, som de simpelt-
hen ikke forstår meningen af. Hvad er en tillidsrepræsentant 
for eksempel, og hvordan forklarer man lige, at chefen forven-
ter, at man stiller kritiske spørgsmål til ham. Kulturforskellene 
er enorme, og der står vejlederne med en udfordring. i vejle 

tror jeg, at noget af det bliver lettere, 
fordi vi har kombinationen af 

sprogskole og praktik eller 
uddannelse.

Karen Hvid vestergaard
afdelingsleder

job Center vejle

Vi tager tidligt fat i 
flygtningene i Vejle
Kommunerne presses af et stigende antal flygtninge, som skal integre-
res. Vejle nævnes ofte som en af de kommuner, der er gode til at få flygt-
ningene i arbejde og uddannelse. Afdelingsleder i Jobcenter Vejle, Karen 
Hvid Vestergaard, mener, at en væsentlig forklaring ligger i, at man me-
get hurtigt tager fat i flygtningene, og at man kombinerer sprogunder-
visningen med praktik eller tilknytning til et uddannelsessted

_04
Hvordan gør I konkret?
vi kører, hvad man kan kalde to motorvejsspor. uddannelses-
pakken er det ene. det er for dem, der er under 25 år, og det 
går mod uddannelse. branchepakken er det andet og er for 
dem, der er over 25 år, og det går mod arbejde.

_05
Hvordan arbejder I med branchepakken?
vi har udvalgt de seks brancher, hvor det har vist sig, at der 
ansættes langt flest flygtninge. I første omgang skal borgeren 
vælge en af disse brancher og kommer så i en snusepraktik, 
hvor der er mulighed for at finde ud af, om det nu også er den 
rette branche. Praktikken er på mellem to og fire uger, og 
samtidigt kommer borgerne på en række virksomhedsbesøg i 
introduktionsperioden. Og faktisk er borgerne ret hurtige til 
at vælge, hvad de gerne vil. 

den næste praktik er en optræningspraktik, hvor det skal af-
klares, i hvor høj grad borgeren er i stand til at varetage arbejdet 
det gælder det faglige, men også i forhold som arbejdstempo og 
mødepræcision og lignende.

det er i denne periode arbejdsgiverne giver bud på, hvilken 
form for opkvalificering den enkelte eventuelt har brug for.

_06
Hvordan støtter i virksomhederne?
vi har udviklet en ny metode, hvor arbejdsgiveren ved hjælp 
af et samtaleark giver borgeren point i forhold til en række 
forskellige parametre. det kan handle om samarbejde og selv-
stændighed, men også om mere brancherettede kvalifikatio-
ner. Kan en borger for eksempel selv finde ud af at indstille 
den maskine vedkommende arbejder med, og hvor god er 
vedkommende på en skala fra et til fem. virksomhederne er 
gode til at lave disse vurderinger, og det er en hjælp for dem 
med vores spørgeskema. de er glade for skemaerne, også 
fordi de så ved, hvad de skal spørge om og undgår for mange 
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vOKsenvejledning vOKsenvejledning

teKst // 

 TORBEN ELSIG-pEDERSEN, redaKtØr

vejledningen af voksne er et broget bil-
lede. voksne risikerer nemt at komme 
til at løbe rundt imellem forskellige sy-
stemer eller får i værste fald slet ikke 
den hjælp, de har brug for. årsagen er, at 
der ikke eksisterer et samlet og let gen-
nemskueligt vejledningstilbud til voksne 
over 25 år.

»alt for mange voksne, især blandt de 
udsatte grupper, kommer slet ikke i kon-
takt med vejledningen, fordi den er for 
spredt og indgangene til vejledningen for 
usynlige,« siger lO’s næstformand ejner 
K. Holst

i en kortlægning af voksenvejlednin-
gen fra danmarks evalueringsinstitut eva 
konkluderes, at voksne, som får brug for 
vejledning, nemt falder ned i mellem flere 
stole, selvom alle er enige om at ufag-
lærte og kortuddannede i stigende grad 
befinder sig i en sårbar situation på ar-
bejdsmarkedet. 

det får blandt andre danmarks vej-
lederforening til at kalde på et samlet 
vejledningstilbud til de, som en gang har 
forladt uddannelsessystemet, men senere 
ønsker at opkvalificere sig gennem ud-
dannelse.

for de voksne, som får brug for at 
skifte karriere eller søge nye uddannel-
sesmuligheder, tegner sig i dag et broget 
billede af den hjælp, de kan hente. mu-
ligheden for at få vejledning kunne være 
lettere at gennemskue, konkluderer eva:

»De ledige kan opleve at skulle flere 
steder hen for at få vejledning om uddan-
nelse. det kan blive meget forvirrende, 
især hvis man får forskellige informatio-
ner de forskellige steder. det fremmer 
næppe lysten til uddannelse,« siger vicki 
facius, der er specialkonsulent i eva.

 

Lang vej til en indgang
en af årsagerne er, at vejledningstilbud-
dene er spredt ud på både a-kasser, 
jobcentre, fagforeninger, uddannelsesin-
stitutioner og veu-centre. for den le-
dige kan det være vanskeligt at navigere 
rundt.

”Der findes ikke et samlet voksensvej-
ledningstilbud for målgruppen over 25 år 
på linje med det, der er for unge eller som 
det tilbud, der findes til unge og voksne, 
der søger ind på de videregående uddan-
nelser,” konkluderer eva. det er desuden 
vidt forskelligt hvordan uddannelsesinsti-
tutionerne prioriterer vejledningsopga-
ven over for voksne. det betyder blandt 
andet, at det er svært at overskue, hvor 
man skal gå hen, hvis man ønsker en insti-
tutionsuafhængig vejledning.

Professor Kjeld møller Pedersen, der 
er formand  for rådet for voksen og- ef-
teruddannelse (veu-rådet) genkender 
det brogede billede af voksenvejlednin-
gen og siger, at der er et godt stykke vej 
endnu, inden grundidéen om at skabe en 
indgang til voksenvejledningen er realise-
ret. det var ellers hele grundtanken bag 
oprettelsen af veu-centrene for syv år 
siden.

»alt efter temperament kan man også 
diskutere, om det eneste rigtige kun er en 
indgang og dermed ensretning. men jeg 
anerkender, at det kan være forvirrende 
at stå med et behov for vejledning og ikke 
helt vide, hvor man skal gå hen, når der er 
flere forskellige muligheder,« siger Kjeld 
møller Pedersen

tanken med veu-centrene var, at der 
skulle opstå en situation, hvor den voksne 
med vejledningsbehov først og fremmest 
tænkte veu. 

»men det er i virkeligheden nok også 
en idealiseret beskrivelse, hvis man tror, 
at vi kan nå der til,« siger Kjeld møller 
Pedersen.

For spredt og usystematisk
i fagbevægelsen er der et ønske om at 
få beskrevet vejledningsopgaverne i de 
mange forskellige regi, så samarbejde og 
koordinering kan styrkes.

»lO mener, at voksenvejledningen 
sker for spredt og usystematisk. der-
med får samfundet ikke nok ud af de 
ressourcer, der bruges på vejledningen,« 
siger lO’s næstformand ejner K. Holst, 
som mener, der er behov for at styrke 
vejledningen overfor de udsatte grupper, 
herunder de ufaglærte med mere opsø-
gende vejledning.

netop den opsøgende vejledning er 
vigtig over for voksne med kort eller in-
gen uddannelse. eva’s rapport peger på, 
at netop personer, som har mest brug for 
uddannnelsesvejledning, sjældent selv op-
søger den.

”uddannelsesvejledningen må derfor 
komme til dem,” hedder det i rapporten, 
som beskriver, at netop veu-centrene i 
et vist omfang har påtaget sig denne del 
af opgaven.

når fagbevægelsen er optaget af vej-
ledningen handler det blandt andet om at 
ruste medlemmerne til livslang læring, og 
at de kan indgå på et arbejdsmarkedet i 
konstant forandring.

»i dag er det meget få af lO’s med-
lemmer, der har det samme arbejde og 
dermed bruger de samme kompetencer 
hele livet igennem. arbejdsgiverne må 
mere i spil i forhold til livslang læring, så 
medarbejderne både får udvikling på ar-

jeg anerkender, 
at det kan 

være forvirrende at 
stå med et behov 
for vejledning og 
ikke helt vide, 
hvor man skal gå 
hen, når der er 
flere forskellige 
muligheder.

PRoFESSoR KJELD MøLLER 
pEDERSEN , FoRMAND VEU-

RåDET

Voksne med behov for vejledning 
møder et meget uigennemsig-
tigt tilbud. Mange peger på behov 
for ændringer, men det er uklart, 
hvem der kan og vil løse problemet

Voksne får ikke den 
vejledning, de har brug for

>>>fo
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bejdspladsen og løbende får gavn af de 
uddannelsestilbud, vi har på erhvervsret-
tede og almene uddannelsesinstitutio-
ner,« siger ejner K. Holst.

Er idealet uafhængighed?
eva konkluderer, at det ikke er tyde-
ligt for borgerne, hvor de skal henven-
de sig, hvis de har behov for en mere 
afklarende og institutionsuafhængig 
vejledningssamtale. årsagen er, at vok-
senvejledningen typisk er knyttet op på 
uddannelsesinstitutioner, som samtidig 
har interesse i at få elever.

i dansk industri betoner erhvervsud-
dannelseschef lone folmer berthelsen, 
at vejledningen ideelt set burde være 
uafhængig.

»men det er den ikke i alle tilfælde i 
dag. a-kasser og fagforeninger vejleder 
ud fra at sikre job inden for egne områ-
der. institutioner – og til dels veu-centre 
– vejleder i retning af egne uddannelses- 
og kursusudbud, mens jobcentrene arbej-
der med udgangspunkt i de muligheder, 
beskæftigelsessystemet giver. det betyder, 
at den enkelte voksne gør sig klar t, hvor-
for der søges vejledning,« siger hun.

dermed peger lone folmer berthel-
sen på, at den enkelte skal udfordre de 
oplysninger, han eller hun får i vejlednin-
gen i lyset af, om de lever op til det, man 
søger.

formanden for veu-rådet, Kjeld møl-
ler Pedersen, er dog ikke så bekymret for 
den del:

»det er rigtigt nok, at veu-centrene 
er indlejret på forskellige uddannelsesin-
stitutioner, og at de derfor kan mistænkes 
for, at de arbejder for værtsinstitutionen. 
men det er nu ikke det, jeg oplever. veu-
centrene er selv opmærksomme på det 
kritikpunkt, og derfor er det mit indtryk, 
at de netop gør alt for ikke at kunne be-
skyldes for at fremme egne interesser. 
debatten om den uvildige vejledning er 
rigtig svær. det kan være et ideal, men 
man kan også risikere, at noget bliver så 
uafhængigt, at man er helt ude af kon-
takt,« siger han.

Han fremhæver samtidig, at det er en 
force, at veu-centrene faktisk er i kon-
takt med udbyderne af uddannelse, fordi 
de dermed medvirker til at skabe samar-
bejde mellem uddannelsesinstitutionerne.

Brug for flere ressourcer
et af kritikpunkterne i evas rapport er, 
at der ikke på linje med uu-centrene 
findes et ensartet voksenvejledningstil-
bud. men ifølge veu-centerchef john 

vinsbøl er det en sammenligning af æb-
ler og pærer.

»selvom om uu er beskåret har de 
flere hundrede millioner kroner til rådig-
hed, mens der kun er afsat et lille tocifret 
millionbeløb til veu. desuden er de unge 
en forholdsvis afgrænset målgruppe, som 
du ved, du kan opsøge i et klasseværelse 
hver formiddag, hvis jeg skal være lidt fir-
kantet. voksengruppen er langt større, og 
mange voksne opdager først, at de har et 
vejledningsbehov, når de står i situationen 
og er ledige eller på vej tilbage til arbejds-
markedet efter for eksempel sygdom. jeg 
er enig i, at man kunne gøre mere for 
voksenvejledningen, men det kræver langt 
flere ressourcer,« siger John Vinsbøl, der 
er leder veu vestsjælland.

Hans erfaring er, at mange voksne 
først opsøger vejledningen, når de mang-
ler kompetencer for at udføre deres job.

»uddannelse motiverer til mere ud-
dannelse. man bliver mere videbegærlig. 
Problemet er, at folk uden uddannelse 

ofte ikke tørster efter mere uddannelse, 
så derfor får de først vejledningsbeho-
vet, hvis de for eksempel mister jobbet. 
nogle voksne kunne altså have fået op-
kvalificeret deres kompetencer tidligere. 
når vi er på virksomhedsbesøg sætter vi 
også fokus på medarbejdernes behov for 
vejledning og uddannelse, men vi oplever 
desværre, at det er få, der tager imod til-
buddet.«

Mens flere således peger på udfor-
dringer for voksenvejledningen, kniber 
det mere med udspil til løsningen. dan-
marks vejlederforening peger i synspunkt 
her i bladet på behovet for en samling 
af tilbuddet i nogle centre. den afgående 
formand for det nationale dialogforum 
for vejledning, nanna Westerby, udtryk-
ker i en mail til redaktionen håb om, at 
det kan blive et tema i trepartsforhand-
lingerne mellem fagbevægelse, arbejdsgi-
vere og regeringen. det åbne spørgsmål 
er hvem, der vil og kan tage initiativet.

FAKTA:

rammerne for vejledningen er vidt for-
skellige på vuC og de erhvervsrettede 
institutioner. der er åben vejledning på 
alle vuC ’er , men kun på 68 procent af 
de erhvervsrettede uddannelsesinstitu-
tioner.

85 procent af vuC’erne har et vejled-
ningscenter, mens det kun er på 55 pro-
cent af de erhvervsrettede institutioner.

vejlederne på uddannelsesinstitutio-
nerne har bedst kendskab til uddannel-
sesmulighederne på egen institution. 
derimod tilkendegiver vejlederne i eva’s 
undersøgelse et stort behov for øget 
kendskab til øvrige institutioners ud-
dannelsesmuligheder, hvis de skal kunne 
foretage en mere uafhængig vejledning.

de 13 veu-centrene har en central opgave med at yde rådgivning og vejledning til voksne kortuddan-
nede. i deres resultatkontrakter har de både et mål for antal gennemførte rådgivnings-/vejlednings-
samtaler, samt et mål om at udvikle en vejledningsstrategi. 
men foruden veu-centrene giver mange andre et bidrag til voksne med behov for vejledning.

Læs synspunkt fra Danmarks 
Vejlederforening på side 14.

vOKsenvejledning vOKsenvejledning

Ki
ld

e: 
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a

Kilde: eva’s rapport om voksenvejledningen.
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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

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

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på  
grupperejser til Berlin
Berlin 4 dage/3 nætter 
Inkl. morgenmad, ophold 
i flersengsværelser på 
valgt indkvartering  
samt bus t/r

fra kr. 790
pr. person

www.berlinspecialisten.dk
Lillehøjvej 2 •  8600 Silkeborg 

Tlf. 8646 1060 • info@berlinspecialisten.dk

 

                                                                                              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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synsPunKt  //  vOKsenvejledning

I Danmarks Vejlederforening har vi flere gange inden for de 
sidste år peget på dette behov. det er derfor med interesse, 
vi har fulgt danmarks evalueringsinstitut, der i efteråret 2015 
udkom med en rapport om tilstanden hos uddannelsesvej-
ledningen for voksne med anbefalinger om, hvad det vil være 
hensigtsmæssigt at sætte i værk. 

Voksenvejledningen ikke tilstrækkelig
danmarks evalueringsinstitut sætter fokus på indgangsvejled-
ningen på vuC’er og de erhvervsrettede uddannelsesinstitu-
tioner og konstaterer, at uddannelsesinstitutionerne ikke er 
forpligtigede til at yde denne vejledning. analytisk deles den 
ydede vejledning op i tre kategorier: information om institu-
tionens egne uddannelser, match mellem institutionens ud-
dannelser og borgerens kvalifikationer samt den afklarende 
og udforskende vejledning, der skal støtte borgeren i at træffe 
rette valg. Konklusionen er - ikke overraskende, når det hver-
ken er obligatorisk eller lønsomt - at den afklarende og udfor-
skende vejledning ikke er til stede på alle institutioner. tilmed 
er det ikke gennemskueligt for borgeren, som har behovet, 
hvor vedkommende kan få vejledningen. især det sidstnævnte 
synes fatalt, eftersom danmarks evalueringsinstitut indleder 
med at konstatere, at det danske arbejdsmarked bliver sta-
dig vanskeligere for ufaglærte og kortuddannede og peger på, 
hvordan vejledning kan medvirke til at løse såvel den enkeltes 
som samfundets behov og sætter streg under sidstnævnte: 
”vejledning er afgørende for at kunne opfylde ambitionen om 
flere faglærte.”  

Løsningsforslag
danmarks evalueringsinstitut nøjes med at konstatere, at der 
ikke findes ét samlet og institutionsuafhængigt vejledningstil-
bud til ufaglærte og kortuddannede på 25 år og derudover. 

i alderen 16-18 (SEL §66)
og 18-25 (SEL §107)

PMUs nye døgn- og botilbud PORTALEN
er et tilbud som kan kombineres med et STU-forløb, 

beskæftigelse eller undervisning.

Hvis du ønsker en fremvisning eller yderligere informationer, 
er du velkommen til at kontakte Solveig Vejen på tlf. 28 35 66 60 

eller sv@pmu.dk og Jenny Krogh på tlf. 29 16 64 26 
eller jk@pmu.dk

Læs mere om portalen på vores hjemmeside:

www.pmu.dk

Nye bomuligheder
for unge med særlige behov

teKst // 
STIG RAVN,  
bestyrelsesmedlem i danmarKs vejlederfOrening

Behov for centre for 
voksenvejledning

det foreslås ikke, at et sådant burde etableres, og der kan kun 
gisnes om hvorfor.  i afsnittet om veu-centrenes rolle i vejled-
ningssamarbejdet peges der dog på, at der blev foretaget en 
revision af resultatkontrakten for 2014-15. veu-centrene har, 
som noget nyt,  fået til mål at yde individuel vejledning til 5% 
af faglærte og ufaglærte i arbejdsstyrken. Desuden fik hvert 
center til opgave, at udforme en vejledningsstrategi samt på 
baggrund af denne at igangsætte initiativer. det er imidler tid 
for tidligt at sige noget om veu-centrene, der siden etablerin-
gen i 2010 har stået for støtte til virksomhedernes kompeten-
ceudvikling, også kan give den individuelle vejledning et løft.      

instituttet nævner imidler tid nogle få opmærksomhedspunk-
ter med hensyn til at styrke uddannelsesvejledningen af voksne. 
det helt afgørende synes at være, at det på myndighedsniveau 
overvejes, i hvilket regi uddannelsesvejledning til voksne bedst 
udvikles og forankres. 

Nyttig viden
danmarks evalueringsinstituts undersøgelse kan vise sig nyttig, 
fordi den påpeger store mangler indenfor voksenvejlednings-
feltet. det skal dog nævnes, at tilgangen forekommer noget 
skæv. det konstateres indledningsvist, at voksenvejledningen 
ville kunne afhjælpe arbejdsmarkedsproblemer for den enkel-
te og samfundet, især gennem den afklarende og udforskende 
vejledning. danmarks evalueringsinstitut undersøger herefter 
vuC’erne og de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioners 
vejledning, selvom disse institutioner ikke er pålagt opgaven. 
de enkelte institutioner og deres vejledere har imidler tid i 
nogle situationer påtaget sig opgaven, bl.a. fordi der ikke kan 
henvises til bedre; men hensigtsmæssigheden i dette diskute-
res til stadighed - også blandt de involverede.   

Herfra kan der gives opbakning til rapportens anbefaling om, 
at det på myndighedsniveau snarest tages stilling til, i hvilket regi 
uddannelsesvejledning til voksne bedst udvikles og forankres. 

Der er behov for voksenvejledningscentre i Danmark - et samlet vej-
ledningstilbud til de, som en gang har forladt uddannelsessystemet; 
men senere ønsker at opkvalificere sig gennem uddannelse
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 3 X R: RIE ThOMSEN, RANDI SKOVhUS OG RITA BUhL

Rie Thomsen: lektor på syddansk universitet, COmaC Career re-
search cluster. forsknings- og udviklingsprojekter inden for karrier-
evejledning og karrierekompetence. Ph.d. i karrierevejledning.
Randi Boelskifte Skovhus: lektor på via, underviser på diplomuddan-
nelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. Ph.d. stude-
rende på institut for uddannelse og Pædagogik, aarhus universitet. 
Rita Buhl: lektor på via, underviser på diplomuddannelsen i uddan-
nelses-, erhvervs- og karrierevejledning. 

tamentsstrukturer og såmænd også po-
litikudvikling hænge bagefter. det bety-
der, at de ledelsesformer, der er mulige 
samtidig er utidssvarende i forhold til at 
løfte ledelsesopgaven med fokus på fag-
ligt indhold og kvalitet i de tilbud, som 
fagpersoner som f.eks. vejledere udfører 
på vegne af den offentlige sektor. det på-
virker arbejdsglæden for fagpersonerne/
vejlederne, hvilket igen påvirker kvali-
teten i tilbuddene og en nedadgående 
spiral er skabt i samspillet mellem pres 
på økonomien i den offentlige sektor, (u)
tilgængelige ledelsesformer og fagperso-
ners manglende muligheder for at lave til-
bud af god kvalitet jf. deres faglige viden, 
etik og standarder. 

Økonomi og faglighed presses
vi ser det på vejledningsområdet, men 
lige nu også i de videregående uddan-
nelser, hvor økonomien presses i en 
sådan grad at forskere og undervisere 
efterhånden får svært ved at stå inde for 
fagligheden og kvaliteten i den undervis-
ning, som gennem den offentlige sektor 

Ledelseskrise i 
konkurrencestaten

rie, randi Og rita raPPOrterer

bogen ledelseskrise i konkurrencesta-
ten, som også svend broholm omtalte 
i sin klumme ’ledelseskrise i den of-
fentlige sektor’ i sidste nummer af vej-
lederen, er velskrevet og interessant 
og tilbyder indhold til diskussioner om 
udfordringer i offentlig ledelse. udfor-
dringer som også ledere af offentlige 
vejledningstilbud såsom ungdommens 
uddannelsesvejledning, universiteternes 
karrierevejledning, beskæftigelsesind-
satsen, studievalg og mange flere offent-
lige vejledningstilbud står i. 

ledelseskrise i konkurrencestaten 
består af et forord, en introduktion og 
6 kapitler. allerede i bogens forord får vi 
at vide, at bogen ønsker at udforske og 
diskutere vilkårene for ledelse i den of-
fentlige sektor i dag. vilkårene for ledelse 

og samarbejde i den offentlige sektor har 
ændret sig markant over de seneste år – 
med den konsekvens, at der er opstået 
det, som forfatterne kalder ineffektive le-
delsespositioner. introduktionen skitserer, 
hvordan statens udvikling rammesætter 
ledelse i den offentlige sektor, og dette 
uddybes i bogens 3 første kapitler. de 
er bogens bedste og alle ledere indenfor 
vejledning anbefales at læse dem! star t 
med kapitel et og to, da kapitel 3 byder 
på en del gentagelser. til gengæld står de 
tre stats- og ledelsesformer klar t:

1.  Enevælde med hierarkisk ledelse

2.  Velfærdsstat med styringsbaseret le-
delse 

3.  Konkurrencestat med styringsfikseret 
ledelse. 

en væsentlig pointe for forfatterne er, 
at selvom staten udvikler sig og dermed 
sætter nye rammer og vilkår for ledelse, 
så kan selve ledelsesorganiseringen, inci-

er et gode og en rettighed for borgere 
i danmark. det er et problem for vejle-
dere, undervisere og forskere, men det 
er også et problem for dem, som skal 
lede dem.

ifølge forfatterne kalder de forskellige 
statsformer på forskellig ledelse, men den 
styringsbaserede ledelse kan ikke løse 
den ledelseskrise, som vi oplever lige nu 
og den styringsfikserede ledelse bidrager 
måske ligefrem til krisen. med velfærds-
staten udvikledes den styringsbaserede 
ledelse med fokus på at kontrollere bor-
gernes adgang til og ret til at få del i vel-
færdsstatens forskellige ydelser. 

med fremkomsten af konkurrencesta-
ten er new Public management medvir-
kende til, at den styringsbaserede ledelse 
udvikler sig til en styringsfikseret ledelse. 
denne forlader den faglige indsigt og det 
professionelle skøn, som velfærdsstatens 
professionelle foretog til fordel for stan-
dardiseringer, forestillinger om objektive 
måle- og vurderingsinstrumenter som 
f.eks. matchgrupper, uddannelsesparat-
hedsvurderinger mv. det bliver et mål i sig 
selv at kontrollere ikke blot om borger-
nes adgang til velfærdsstatens ydelser er 
berettiget, og om de efterlever de pligter, 
som følger med ydelsen, men også om de 
professionelle vurderer borgerne korrekt 
i forhold til standarder og prognoser. den 
styringsfikserede ledelse trænger kvalite-
ten i ydelsen i baggrunden, og målet med 
velfærden bliver snarere at kontrollere 
om den uddeles korrekt end at sikre, at 
den ydelse, som tilbydes, er medvirkende 
til at gøre borgernes liv bedre. 

Uklart ledelsesrum
indlejret i den danske stats udvikling 
er også samarbejdet mellem staten og 
dens ansatte, altså dem, som er ansat til 

at udføre de politikker, som besluttes. 
til dette benytter staten sig af ledere, 
dvs. dem som er ledere af den offent-
lige sektor i danmark. de tæller mange, 
og variationen i hvilke professioner som 
leder og ledes er stor. i bogen henvi-
ses både til kommuner, lærere, politi, 
ungdomsuddannelser og mange flere. 
Kapitel fire handler om det uklare ledel-
ses- og samarbejdsrum i den offentlige 
sektor. det uklare ledelsesrum medvir-
ker ifølge forfatterne til, at der opstår en 
række uhensigtsmæssige ledelsespositi-
oner. der er f.eks. faglig ledelse, admi-
nistrativ ledelse, vejrhaneledelse, teflon 
ledelse, stresset ledelse, pseudoledelse 
og selvhævdende ledelse. i bogen uddy-
bes disse med en beskrivelse af typisk 
lederadfærd. som modtræk til disse 
ledelsesformer beskrives i kapitel fem 
substantiel ledelse, og sjette og sidste 
kapitel handler om substantiel strategi- 
og organisationsforståelse. Her opstilles 
et reelt og logisk alternativ til den indivi-
dualiserede styringslogik. 

Kaspersen og nørgaard skriver : ”der 
har sneget sig en næsten romantisk ind-
stilling i organisations- og ledelsespraksis 
om, at der ikke må være konflikter og uro 
i offentlige organisationers” (s. 206), men 
ifølge bogen er konflikter et grundvilkår i 
samspillet mellem professionelles faglige 
skøn af, hvad den bedste ydelse er, og 
hvordan den kan leveres. Også de res-
sourcer, som er til rådighed og som må 
deles mellem mange professioner, er kon-
fliktstof. Dette grundvilkår er, ifølge denne 
bog, brændstof til ledelsesarbejdet og et 
rigtig godt afsæt for en dialogisk ledelses-
form. Og vi kunne tilføje, at der i hvert 
fald er noget at tale om indenfor vejled-
ningsområdet, hvor samarbejde mellem 
mange professioner og fagligheder for-

stærkes i disse år! men det er også tyde-
ligt at den ledelsesform, som Kaspersen 
og nørgaard kalder substantiel ledelse, 
kræver noget ganske særligt af de, der 
ønsker at praktisere den. det er det, som 
bogens to sidste kapitler handler om. Og 
de er bestemt også værd at læse. 

Mere end styring og kontrol
vigtigst af alt er det, at Kaspersen og 
nørgaard gør det muligt (igen) at lade 
ledelse være et kald. de giver ny værdi, 
begrundelser og mening til ledelsesop-
gaven, som med denne bog handler om 
mere og andet end styring og kontrol, 
egne meritter, prestige og bundlinje. 
det handler om at have blik for faglig-
heden i de ydelser, som den offentlige 
sektor leverer og inddrage de offentligt 
ansattes personlige og fælles engage-
ment i opgaven. 

vi hæfter os også ved, at vejlednings-
fagligheden ser ud til at give et rigtig godt 
afsæt for at praktisere substantiel ledelse, 
og vi vil opfordre alle ledere, men også 
de vejledere, som kunne se sig selv i en 
ledelsesfunktion, til at læse denne bog. 
ikke mindst fordi den giver gode begrun-
delser for at tage lederskabet positivt på 
sig, og nogle indsigter, som kan bidrage 
til at lykkes med ledelse i den offentlige 
sektor. et interessant spørgsmål er også 
om og hvordan vejledningsfagligheden 
kan bruges i ledelsen af vejledning (eller 
andre steder i den offentlige sektor), og 
om det gør en forskel for medarbejderne 
i forhold til trivsel og arbejdsglæde? 

endelig står det lysende klar t, at det 
er helt essentielt, at vi også får mere vi-
den om ledelse af vejledningsinstitutioner, 
men også at den viden må blive til i sam-
arbejde mellem ledere og forskere – lad 
os smøge ærmerne op og gå i gang. 

Ordet konkurrencestat eksisterede ikke 
på dansk for få år siden, men siden bl.a. 
Ove Kaj Pedersen tog det op i sin bog i 
2011, er det blevet anvendt ofte

det bliver et mål i sig selv at kontrollere ikke 
blot om borgernes adgang til velfærdsstatens 

ydelser er berettiget, og om de efterlever de 
pligter som følger med ydelsen, men også om de 
professionelle vurderer borgerne korrekt i forhold 
til standarder og prognoser.
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Find os på Facebook:
www.facebook.com/
danmarksvejlederforening

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

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

Inspiration 
til udvikling 
af livslang 
vejledning
”retningslinjer for udvikling af politik-
ker og systemer inden for livslang vej-
ledning” er den danske oversættelse 
af ”guidelines for Policies and systems 
development for lifelong guidance”. 
Publikationen er udgivet i et samarbej-
de mellem Kontoret for forberedende 
uddannelsestilbud og almen efterud-
dannelse i undervisningsministeriet og 
euroguidance i uddannelsesministeriet.

formålet med retningslinjerne er at 
give rådgivning og inspiration og opstille 
referencepunkter for livslange vejled-
ningspolitikker og -systemer på tværs af 
uddannelse, beskæftigelse og det sociale 
område. målet er at forbedre eu-bor-
geres karrierelæring og styrke karrier-
evejledningstjenester og værktøjer. ret-
ningslinjerne har også til formål at vise, 
hvordan sammenhængende vejlednings-
politikker og systemer bidrager til at nå 
uddannelses-, beskæftigelses-, ungdoms- 
og socialpolitiske mål.

Publikationen kan dowloades på 
www.ufm.dk

TronsøSkolen er en fri fagskole og et 
naturligt valg for unge der er nys- 
gerrige på hvordan en praktisk vej 
til ungdomsuddannelse kan forløbe, 
uanset om fremtiden skal være på et 
gymnasie eller på en erhvervs- 
uddannelse. 

TronsøSkolen tilbyder skoleophold 
– med 10. klasse eller erhvervslinje 
indenfor følgende retninger: 

Gokartlinje 
For dig der i forvejen kører gokart og 
ønsker at udvikle dit talent og dyrke 
din interesse for gokart.

Teknik-/autolinje 
For dig der tænker på at blive smed, 
mekaniker, ingeniør, maskinopera-

tør, elektriker, maskinmester eller 
lignende.

Hestelinje – Tronsø Equestrian
For dig der overvejer de hestefaglige 
uddannelser berider, ridepædagog, 
ridelærer/ træner, hestemassør – eller 
som talentudvikling for dig, der dyrker 
konkurrence.

Turisme, Oplevelser og Gastronomi 
For dig der har interesse i oplevelses-/
turistbranchen.

Landbrugslinje 
For dig der har interesse i landbruget, 
og er klar til et år, hvor fagligheden er i 
højsædet. Efter et år på Erhvervslinjen 
har du mulighed for at starte på Grund-
forløb 2 på landmandsuddannelsen. 

Ring til os, og få en aftale om rundvisning

Tronsø Parkvej 40 – 7200 Grindsted – Telefon 75 32 07 22
mail@tronsoeskolen.dk - www.tronsøskolen.dk
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pROFILEN

Martin Svane er 28 år gammel og 
faguddannet bager. Har taget diplom 
i vejledning på dispensation, som den 
yngste i landet. er uddannelseskonsulent 
i esbjerg Kommune. 

teKst // 
SVEND KROGSGAARD JENSEN, jOurnalist

vejlederPrOfilen

KREATIVITET 
kvalificerer 
vejledningen

Uddannelseskonsulent 
Martin Svane går krea-
tivt til vejledningsop-
gaven. Han søger nye 
løsninger på tværs af 
lovgivningen for at til-
passe systemet til de 
unge 

martin svane på 28 år var ifølge hans 
lærere den hidtil yngste, der havde taget 
en diplomuddannelse i vejledning, da han 
for nogle år siden bestod sin eksamen. 
Hans baggrund som faguddannet bager 
og pædagogmedhjælper på en døgnin-
stitution, hvor han arbejdede med at få 
de unge i uddannelse, gav egentligt ikke 
adgang til at tage en diplom, men han 
kom ind på en dispensation.

Han er glad for diplomuddannelsen og 
stolt over, at det lykkedes ham at gen-
nemføre den.

»for en som mig, der aldrig har været 
god til det med at gå i skole, har det væ-
ret en udfordring at tage sådan en uddan-
nelse, og rigtig fedt at få lov at gå i dybden 
med det, som jeg brænder for,« siger han. 
dispensationen er måske et meget godt 
billede på, at martin svane gør tingene 
lidt anderledes end så mange andre, og 
selv tror han, at hans unge alder og den 
noget anderledes baggrund har været 
med til at udvikle den kreative tilgang, 
han har til arbejdet som uddannelseskon-
sulent i esbjerg Kommune.

Nye veje
»det er ikke fra mig, at man hører det 
der med; vi plejer, og det har vi prøvet. 
Jeg går efter at finde nye veje og ander-
ledes løsninger. Og mange gange er det 
også nødvendigt,« siger martin svane, 
der mener, at den store udfordring lige 
nu er en beskæftigelsespolitik, der siger, 
at alle skal i uddannelse og en erhvervs-
skolepolitik, som siger, at det ikke er 
alle, der kan komme ind på skolerne.

»som vejledere er vores opgave at 
støtte de unge, og derfor må vi sørge for, 
at systemerne passer til dem, frem for at 
få de unge til at passe ind i systemerne, 
og det kræver lidt kreativ tænkning,« si-
ger han og peger på, at det godt kan lade 
sig gøre at få forskellig lovgivning til at 
spille mere sammen, end det gør lige nu. 
når de unge sendes i praktik kan man for 
eksempel arbejde på at få praktikken til 
at tælle som uddannelse, og på den måde 
gøre det lettere for den gruppe af  unge, 
der ikke klarer sig godt i skolen og ikke 
har opnået 02 i matematik og dansk, at få 
en uddannelsesaftale.

»Det betyder, at praktikken flytter 
sig fra at være noget, den unge gør for 
jobcenterets skyld til at være noget, der 
giver mening for den unge,« siger han og 
forklarer, at praktikken også er med til at 
skabe  relationer mellem den unge og 
virksomhederne, og på den måde bliver 
det lettere for en ung, med utilstrækkelige 
karakterer at få en lærerplads og dermed 
en uddannelsesaftale.

Alsidigt arbejde
»jeg synes, der er mange gode mulighe-

vejlederPrOfilen

der i den ny mesterlære, og den bru-
ger vi meget her i esbjerg,« siger martin 
svane. der er dog for mange, som ikke 
kender til ordningen, så han er ofte ude 
på blandt andet virksomheder og for-
tælle om, hvilke muligheder der rent 
faktisk er.

»jeg er god til det med at se nye mu-
ligheder, og det er blevet en del af mit 
arbejde,« siger han og fortæller, at han 
som uddannelseskonsulent vejleder kol-
leger, sidder med på det politiske niveau 
og rådgiver om strategier, arbejder med 
virksomhederne og har konkrete vej-
ledningsopgaver i forhold til både unge, 
voksne og på integrationsområdet.

»jeg kan rigtig godt lide, at mit arbejde 
er så afvekslende. Både at have fingrene 
i det konkrete, men også sidde med i 
helikopteren og se mere overordnet på 
det,« siger han og føler, at der er stor op-
bakning til hans arbejde fra ledelsens side.

Tværfaglighed er vigtig
»ledelsen støtter nytænkning, og i es-
bjerg forsøger vi at gå nye veje,« siger 
martin svane og forklarer, at det tvær-
faglige fylder meget i kommunen. man 
har blandt andet et uddannelseshus, 
hvor der sidder uu-vejledere, beskæfti-
gelsesrådgivere og jobkonsulenter, som 
sammen forsøger at udnytte hinandens 
styrker.

»det er den helt rigtige vej at gå, når 
vi nu gerne vil tilpasse systemet til de 
unge,« siger han og fortæller, at han selv 
forsøger at arbejde på forskellige adres-
ser i løbet af en uge.

»jeg har jo en bærbar, så den tager jeg 

med og er måske en dag i jobcenteret og 
en anden i uddannelseshuset eller et an-
det sted,« siger han og glæder sig over, at 
det gør hans dag afvekslende, men også 
over at han får kontakt til mange i løbet 
af en uge.

»På den måde ved jeg mere om, hvad 
der sker i organisationen, og det gør det 
lettere at se nye muligheder. det nyder 
jeg, og det fungerer rigtig godt,« siger 
han og tilføjer, at han også er glad for den 
konkrete vejledning.

Fedt at vise vej
»det fede er mødet med de unge, eller 
voksne for den sags skyld, og det med 
at vise dem en vej gennem det, de ofte 
opfatter som en uoverskuelig jungle. 
gøre det mere overskueligt for dem, 
men med respekt for, at det er deres 
eget projekt, og at de selv skal tage val-
gene,« siger martin svane. Han er klar 
over, at han godt kan komme til at være 
en drømmeknuser, selv om han tilstræ-
ber at være drømmeskaberen. 

»tit balancerer man på en knivsæg i 
vejledningssamtalen, og det er vigtigt, at 
man hele tiden er klar over den proble-
matik, og at man er respektfuld, også når 
man kan være nødt til at fortælle, at en 
ungs drøm ikke umiddelbart kan realise-
res,« siger han og fortæller, at han bræn-
der for sit arbejde, og at han har planer 
om på sigt at tage en master i vejledning.

Planer om en master
»det ligger ikke lige til højrebenet for 
mig med en master, men jeg satser på 
at tage en, når jeg lige kan få det til at 

passe,« siger martin svane og forklarer, 
at hans egen uddannelsesbaggrund giver 
ham nogle udfordringer på den bane.

»da jeg i 8. klasse kom på efterskole, 
havde jeg allerede gået på fire skoler 
uden den store succes,« siger han. al-
lerede som 13-årig var han kommet på 
landsholdet i taekwondo, og han syntes, 
at det var meget sjovere at rejse rundt til 
stævner end at gå i skole. da han forlod 
efterskolen kom han lidt tilfældigt i bager-
lære, fik sit svendebrev, men blev ansat 
som pædagogmedhjælper på en døgnin-
stitution.

»Det var her, jeg fik smag for vejled-
ning, og her jeg fik dispensation til at 
star te på diplomuddannelsen, men der er 
ikke tvivl om, at det vil kræve en alvorlig 
indsats af mig at tage en master,« siger 
han og fortæller, at han i år var indstillet 
til schultz’ vejlederpris.

En anerkendelse
»jeg opfatter indstillingen som en an-
erkendelse,« siger han og håber, at det 
også kan medvirke til, at der bliver mere 
opmærksomhed på, hvordan man kan 
arbejde kreativt med at skabe de rigtig-
ste løsninger for mange af de unge, der 
har kloge hænder, men ikke er så gode 
til det boglige.

»selv er jeg god til det med de krea-
tive løsninger, men har ikke det store held 
med at bruge mine hænder,« siger han og 
fortæller, at det er hans kæreste, der er 
mor til hans to drenge og hans plejedat-
ter, der må sørge for at hænge lamperne 
op hjemme i deres hus.  

som vejledere er vores opgave at støtte de unge, og 
derfor må vi sørge for, at systemerne passer til dem, 
frem for at få de unge til at passe ind i systemerne, 
og det kræver lidt kreativ tænkning.
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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>

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

Dit bedste skoleår!  

Folkeskolens afgangsprøver, linjer med 

din faglige interesse, valgfag og 

en dejlig hverdag på lille kostskole med 

fokus på trivsel og sammenhold. 

HÅNDVÆRK OG NATUR 

PSYKOLOGI, PÆDAGOGIK OG KOMMUNIKATION 

RIDELINJE MED ISLANDSKE HESTE 

TURISME, OPLEVELSER OG GASTRONOMI 

www.sydfynsfrifagskole.dk 
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Klummen

teKst // 
hANNE pAUSTIAN TIND

”Tys tys loven”…

vejlederens faste klummepanel består af: 
Bo Klindt Poulsen, adjunkt i vejledning på Pro-
fessionshøjskolen via uC, 
Camilla Hutters, ungdomsforsker og område-
chef ved eva, danmarks evalueringsinstitut. 
Hanne Paustian Tind, vejleder, uu nord-
vestjylland og 
Svend Broholm, erhvervsvejleder, jobcenter 
Odense. de skriver på skift om løst og fast 
inden for vejledning. 

unge fortsat holder snuden i uddannelsesspo-
ret, efter at de har udstået undervisningsplig-
ten efter 9. klasse. derfor har uu-centrene 
i 2010 fået et lovmæssigt ansvar for at sørge 
for, at alle 15-17-årige er aktive i henhold til en 
uddannelsesplan. jeg er til daglig uu-vejleder 
i et område, der har et befolkningsgrundlag 
på ca. 100.000 indbyggere. vi har vedvarende 
ca. 150-175 unge i alderen 15-17 år, der ikke 
er i gang med et skole- eller uddannelsesfor-
løb, og hvor uu så skal følge op på, om de er 
aktive med noget andet, der er fornuftigt set 
i et uddannelsesperspektiv. nogle har ungar-
bejderjob, andre er på udlandsophold mv., så 
gruppen omfatter både meget uddannelses-
parate unge, der lige snupper et arbejds- eller 
oplevelsesår, og så i den anden ende af spek-
tret en gruppe af unge, som har meget lang 
vej frem mod uddannelse eller job. 

Ca. 1/3 af gruppen, dvs. ca. 50-60 unge, er 
så langt fra at være uddannelsesparate, at de 
ikke kan indfri en aktivitetspligt på 18 timer om 
ugen, fordi de enten ikke kan magte en daglig 
deltagelse i aktivitet, og/eller de er socialt og 
personlig udfordret i en sådan grad, at de ikke 
kan fungere i et almindeligt tilbud, f.eks. prak-
tik på en almindelig arbejdsplads, uden særlig 
støtte eller mandsopdækning. 

når uu ikke har et tilbud til disse udfor-
drede unge, så skal vi overdrage (returnere) 
sagen til børne- og familieforvaltningen, som 
så skal tage stilling til, hvilket aktivitetstilbud de 

Kommunerne har mulighed for at fremrykke praktik- og 
beskæftigelsesindsatsen for de unge. Det kan give endnu 
flere unge en fremtid med uddannelse og job

der er to perioder i et barns liv, der har afgø-
rende betydning for dets videre vej ud i livet. 
”de 3 første leveår” og ”de 3 første uddan-
nelsesår efter grundskolen”.

mens den første periodes betydning er 
slået helt fast i sundheds- og hjælpersystemet, 
så fornemmer jeg, at det halter lidt mere med 
at få ligeså stor fokus på den anden periodes 
betydning. 

ganske vist har vi efterhånden mange un-
dersøgelser, der viser signifikante forskelle på, 
hvor godt det går de unge, som kommer i gang 
med en uddannelse inden for 3 år efter afgan-
gen fra 9. klasse sammenlignet med de unge, 
der ikke klarer at komme i gang med en ud-
dannelse inden for samme 3-årige periode, det 
vil sige mens de er i alderen 15-18 år. gruppen 
af unge, der ikke kommer i gang med en ud-
dannelse senest 3 år efter undervisningsplig-
tens ophør, vil i 30 års alderen have en mar-
kant højere risiko for at være langtidsledige, på 
permanent offentlig ydelse, marginaliseret på 
arbejdsmarkedet, i misbrug, i kriminalitet, være 
single eller indgå i ustabile parforhold, være 
enlig forsørger, være registreret som dårlige 
betalere, have et lavere sundhedsniveau end 
befolkningen som gennemsnit og højere risiko 
for alt mulig supplerende dårligdom, man lige 
kan komme i tanke om.

En broget gruppe
der er al mulig grund til at sørge for, at de 

Klummen

unge skal have, eller om de skal fritages 
fra aktivpligten. i næsten alle tilfælde er 
der tale om kendte sager, der også har 
været omfattet af en indsats op gennem 
de unges grundskoleforløb. 

Tre år under dynen
det er min erfaring, at disse unge meget 
ofte bliver fritaget for aktivpligten, fordi 
sagsbehandlerne i børne- familieafde-
lingerne i ligeså høj grad som uu mang-
ler muligheder og individuelle tilbud, der 
kan rumme gruppen. sagerne får lov til 
at ligge i dvale, og de unge ligger bog-
staveligt talt under dynen, indtil de fyl-
der 18 år, søger forsørgelse og dermed 
kommer over i jobcentrenes regi. 

udfordringen er imidler tid, at hvis 
det ikke lykkes for nogen at holde disse 
unge fast på et fornuftigt uddannelses- og 
arbejdsspor i de 3 år, der er allervigtigst 
for den unges overgang til et voksenliv 
og selvforsørgelse, så genererer vi en 
gruppe unge, der har risiko for at komme 
til at hænge fast i offentlig forsørgelse fra 
den dag de fylder 18 år, og kan henvende 
sig ved ”Kasse 1” på ydelseskontoret. de 
er så langt fra at være uddannelsesparate, 
at det kræver en meget lang indsats fra 
jobcentrenes side for at gøre dem klar til 
at få fodfæste i uddannelsessystemet og 
på arbejdsmarkedet. 

det passer desværre også skræm-
mende godt med, at der i vores område 
er ca. 500-750 unge i alderen 18-29 år, 
som jobcentret må vurdere ikke er umid-
delbart klar til uddannelse eller job, præ-
cist svarende til 50-75 unge pr. årgang i 
det 10-årsinterval, der er mellem 18 og 
29 år. fin sammenhæng mellem tallene, 
men en kedelig og uheldig sammenhæng, 
som vi er nødt til at få bugt med. derfor 
undrer det mig også, at min og mange an-
dre kommuner endnu ikke anvender mu-
ligheden for at lade jobcentret tage fat 
noget før, så disse udsatte unge i 15-, 16-, 
17-års alderen ikke bliver parkeret i en 
sagsbunke, fritaget for aktivpligt. 

Aktivitetsdusør
i henhold til beskæftigelseslovgivningen 
har jobcentrene mulighed for at give 
tilbud om vejledning og opkvalificering 
eller virksomhedspraktik med personlig 
støtte f.eks. mentor til 15-17 årige, hvis 
børne- og ungeafdelingen vurderer, at 
servicelovens tilbud om praktik ikke er 
tilstrækkelig til at hjælpe de unge på vej 
mod uddannelse og arbejdsmarked, el-
ler hvis uu vurderer, at der er brug for 
en særlig indsats for at hjælpe de unge 
i gang. siden 2014 har jobcentrene i en 
forsøgsperiode frem til 1. januar 2017 
endvidere mulighed for at udbetale ”en 

nogle unge får bogstavelig talt lov til at ligge under 
dynen, indtil de fylder 18 år, søger forsørgelse og 
dermed kommer over i jobcentrenes regi. 

økonomisk gulerod”  i form af aktivitets-
dusør eller en godtgørelse til de unge 
under 18 år, når de deltager i et beskæf-
tigelsestilbud i jobcentrets regi. 

jeg kalder det for ”tys-tys-loven”, for 
det er ikke en mulighed, der tales meget 
om rundt om i krogene. men det kunne 
blive et vigtigt redskab i en fremrykket 
tidlig  indsats for at give endnu flere unge 
mulighed for at få en fremtid med ud-
dannelse og job. lad os få ”tys-tys-loven” 
frem i lyset og lad os bede til, at det ikke 
igen ender i en velkendt diskussion mel-
lem to forvaltningsområder, om hvem der 
skal betale gildet. vi har ikke som samfund 
råd til at aflyse festen!

læs mere om muligheden for at iværk-
sætte beskæftigelsestilbud til unge un-
der 18 år på Cabi’s 
hjemmeside: 
www.cabiweb.dk

”CABI – BEDRE ARBEJDE TIL FLERE” 
er et natiOnalt vidensCenter fOr en 
bedre besKæftigelsesindsats, etableret 
under besKæftigelsesministeriet.

modelfoto: Colourbox
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danmarK rundt danmarK rundt

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
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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

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

International profil i Vejle
fra sommeren 2016 kan man på rødkilde gymnasium i vejle 
blive optaget i en international studieretningsklasse, hvor un-
dervisningen i halvdelen af fagene foregår på engelsk, men 
som leder frem til en dansk stX-studentereksamen.
Vejles internationale erhvervsprofil og vækst betyder, at an-
tallet af børn og unge med international baggrund er i stadig 
vækst. Over halvandet år er antallet af børn og unge i vejle 
mellem 10 og 19 år og med statsborgerskab i et andet eu-
land steget fra 189 til 229.
det er baggrunden for, at gymnasiet nu udbyder en inter-
nationale studentereksamen, hvor eleverne kan tone sin ud-
dannelse efter interesser og forestillinger om videregående 
uddannelse. der er med valgfagene plads til specialisering for 
både den scienceorienterede, den samfundsengagerede og 
den sprogligt eller kunstnerisk orienterede elev. 

Hovedstaden 
skaber flere 
praktikpladser
2.500 nye praktikpladser til unge fra erhvervsuddannelserne. 
det var målet, da region Hovedstaden i 2012 indledte et sam-
arbejde med erhvervsskolerne, og det er nu nået. næste mål 
er en praktikpladsgaranti for alle regionens erhvervsskoleelever.

når unge vil være anlægsgartner, industrioperatør eller er-
næringsassistent, så skal der mere til end skoleundervisning. de 
skal have hænderne i jorden, på maskinen eller i gryden. der 
har længe været mangel på de vigtige praktikpladser, men en 
indsats fra region Hovedstaden har skabt 2.500 nye praktik-
pladser. den særlige praktikpladsenhed i region Hovedstaden 
har i samarbejde med erhvervsskolerne skabt øget koordina-
tion og systematisering af det praktikpladssøgende arbejde 
overfor virksomhederne, og det har givet pote.

Der er fortsat et stort uudnyttet potentiale for flere prak-
tikpladser i virksomhederne i hovedstadsregionen. faktisk vi-
ser opgørelser, at hovedstadsregionen tegner sig for mere end 
en tredjedel af det samlede praktikpladspotentiale i danmark. 
region Hovedstaden arbejder for at oprette en regional prak-
tikpladsgaranti, så alle unge på erhvervsuddannelserne får en 
praktikplads, så virksomhederne sikres adgang til den nødven-
dige faglærte arbejdskraft, der er behov for.

Vi mangler dem allerede nu
allerede i dag oplever regionens virksomheder udfordringer 
med at skaffe kvalificeret faglært arbejdskraft. Der er behov 
for en regulær rekrutteringsindsats af unge til erhvervsud-
dannelserne, hvis flaskehalse skal undgås. Efterspørgslen efter 
faglærte på de store infrastrukturprojekter vil toppe i 2016-
20 bl.a. på grund af region Hovedstadens egne hospitalsbyg-
gerier og letbane. i 2020 vil der mangle omkring 8.000 fag-
lærte alene i hovedstadsregionen.

Selvom der er skabt flere praktikpladser de senere år, stod 
2.750 elever i hovedstadsregionen uden en praktikplads.

Campus er 
en styrke for 
vejledningen
fælles studievejledning og samarbejde omkring frafaldstruede 
elever er nogle af de gode erfaringer, som uddannelsesinsti-
tutioner ifølge en ny evaluering har høstet ved at etablere sig 
i campusdannelser. men institutionerne opnår langt fra altid 
fordelene ved campus. det skyldes et ofte uklar t fokus på, 
hvad der konkret skal til for at gøre campus til en succes.

Et attraktivt studiemiljø med flere uddannelsesmuligheder, 
stærkere faglighed og mindre frafald. det er typisk nogle af de 
ambitioner, danske uddannelsesinstitutioner har, når de vælger 
at gå sammen i campusdannelser. men hvad enten den enkel-
te campusdannelse dækker over uddannelsesinstitutioner, der 
er gået hele vejen og har fusioneret organisatorisk, er rykket 
sammen som selvstændige enheder i bofællesskab eller alene 
har indgået et overordnet strategisk samarbejde, så gælder det 
samme: at de gode ambitioner ikke indfrier sig selv. det oprin-
delige formål bliver nemt overskygget af eksempelvis logistik, 
byggeprojekter og fokus på udviklingen i egen uddannelsesinsti-
tution.  det viser en evaluering, som KOra har foretaget af seks 
campusdannelser spredt over landet . 

»en væsentlig konklusion i analysen er, at der somme tider 
er et uklar t fokus eller et manglende blik for, hvilke aktiviteter 
der skal til, for at campus bliver en succes. i stedet prioriterer 
man andre områder som for eksempel byggeprojektet uden at 
gøre sig klar t, om det nu også er midlet til at få sine ambitioner 
opfyldt,« siger lasse Hønge flarup, projektleder i KOra.

Et af de tiltag, som flertallet af campusdannelserne har gode 
erfaringer med, er fælles vejledningscentre. Her indgår vejledere 
fra de forskellige uddannelser i et samarbejde med hinanden 
og eksempelvis også kommunens ungdomsuddannelsesvejleder. 
Oplevelsen er, at de unge får en mere helhedsorienteret vej-
ledning, fordi vejlederne kender hinandens institutioner bedre.

Unge skal køre længere 
til erhvervsskole

unge, der vælger en teknisk erhvervsuddannelse, har i gen-
nemsnit næsten halvanden gang så langt i skole som dem, der 
vælger gymnasiet, viser ny momentum-analyse. det er uhel-
digt, mener flere aktører, når den politiske ambition er, at 
flere skal have en faglært uddannelse.

færre og færre unge vælger i disse år en erhvervsuddannelse, 
og afstanden til uddannelserne gør det ikke just mere attraktivt, 
viser ny momentum-analyse. de 15- og 16-årige, som står foran 
at skulle vælge retning efter grundskolen, har i gennemsnit hele 
46 procent længere til den nærmeste tekniske erhvervsuddan-
nelse end den nærmeste gymnasiale uddannelse. Og ser man på 
de 15- og 16-årige, der har længst, så har næsten en fjerdedel 
mere end 15 kilometer til en erhvervsuddannelse, mens det kun 
gælder 13 procent, hvis de skal til en gymnasial uddannelse.

ifølge lars andersen, direktør i arbejderbevægelsens er-
hvervsråd, er den forskel stærkt uheldig, fordi afstanden til ud-
dannelsesstedet spiller ind i forhold til valget af uddannelse, og i 
forhold til om man får den gennemført.

»jo længere de unge har til skolen, jo sværere er det at skabe 
et socialt miljø omkring skolen. Hvis man har rigtig langt, så er 
det sværere at blive hængende, og det gør det mindre attraktivt 
for de unge. samtidig viser vores undersøgelser, at afstanden har 
betydning for, om sårbare unge i det hele taget får en uddan-
nelse,« siger lars andersen.
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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.

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

UNGDOMSUDDANNELSE FOR 
UNGE MED SÆRLIGE BEHOV
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teKst // 
GITTE DYBDAL,
studie- Og Karrierevejleder ved studievalg midt- Og vestjylland 
samt medlem af bestyrelsen i danmarKs vejlederfOrening

eftertanKen

Hvem er de unge, vi lige nu møder i 
vejledningen på gymnasierne?

Dette nummers efter tanke tager afsæt i de refleksioner, jeg 
som vejleder har fået efter et interview givet til tænketanken 
dea om generation nexts uddannelsesrejse. generation 
next er gruppen af unge, som lige nu er ca. 14-20 år, og pro-
jektet går ud på at blive klogere på generation next og deres 
uddannelsesrejse. Hvad styrer de efter? Hvad motiverer dem? 
Hvordan vælger de uddannelse, og hvad er deres jobpræfe-
rencer? samt hvilke drømme og forventninger har disse unge 
mennesker? 

som vejleder i studievalg midt- og vestjylland møder jeg 
denne gruppe unge, bla. på de gymnasiale ungdomsuddannelser. 
disse unge har i deres optik foretaget deres første vigtige valg. 
valget af gymnasium, og efterfølgende valg af gymnasieretning 
og valgfag. de er ofte meget bevidste om, at der er én vej at gå, 
nemlig uddannelsesvejen. dog er mange usikre på, om det nu 
også er det rigtige valg, der er foretaget. dette presser de unge. 
vi møder som vejledere i studievalg en gruppe unge mennesker, 
der prøver at tilpasse sig de politiske strømme og de forventnin-
ger, der er til dem. mange af dem stiler højt og er bekymret over, 
om de opnår det resultat i gymnasiet, som de selv forventer, og 
som omgivelserne forventer af dem. 

Hvordan bliver de unge påvirket af det samfund, vi har nu? 
Mange undersøgelser viser, at der er flere unge nu end tidligere, 
der ikke er robuste. de tænker tanker som; ’jeg er den eneste, 
der ikke kan magte de krav, der stilles’. de unge er mere deres 
egen succes og egen fiasko. Tærsklen, for hvornår man er en 
fiasko, kan også være, hvis man f.eks. får 7 eller derunder. 

samme gruppe af unge kaldes også for ’Konkurrencestatens 
unge’. På studievalg danmarks vejledningsseminar i 2015 blev 
der bl.a. sat fokus på, at nutidens unge skal kunne orientere sig 

hvem er 
generation next?

Vi er specialister i grupperejser for skoler, og vi 
tilbyder de mest efterspurgte rejsetyper - de klas-
siske og de anderledes. Vi ved, hvilke udfordringer 
der er forbundet med at arrangere skolerejser, og vi 
overtager gerne administrationen og hjælper med at 
realisere jeres rejseplaner.

  
 Aktiv- og træningsrejser 
 Italien, Spanien, Tjekkiet, Østrig &  
 Norge

 Skirejser
 Østrig, Norge & Sverige 
  
 

 Storbyrejser
 Europa, USA & Kina 

Få et gratis rejseforslag på www.alfatravel.dk/tilbud

KONTAKT OS I DAG PÅ 80 20 88 70

TLF. 8020 8870 - www.ALFATrAVEL.dK - INFo@ALFATrAVEL.dK
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Glarmestervej 20A • 8600 Silkeborg
www.unitasrejser.dk • rejser@unitas.dk
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             Viceforstander Jacob Bavnshøj, Østerskov Efterskole” i forhold til de politiske regler, der er omkring de videregående 
uddannelser. de skal kunne orientere sig i forhold til bonusregler, 
dimensioneringsmodeller og fremdriftsreform. de skal ’hurtigt 
i gang’ og ’hurtigt igennem’. i forhold til dette, blev der på se-
minaret talt om, at de unge er på vagt, og de tænker taktisk. 
nyttetænkning og optimeringsstrategier præger de unges ud-
dannelsesvalg. dette viste sig i høj grad, da vi i forbindelse med 
Studievalgsseminaret var på besøg på Gefion Gymnasium, hvor 
vi talte med nogle 2.g elever. Én af disse elever kunne fortælle, 
at hun hurtigt fik tilpasset sig de forventninger, hun kunne se 
lærerne havde til hende. Ét af de eksempler hun gav, var at hun 
egentlig lærte mest, hvis hun sad og lyttede til underviseren og 
undervejs reflekterede over undervisningen. Hun fandt hurtigt 
ud af, at det at lytte ikke gav den karakter, hun selv forventede. 
læreren gav de højeste karakterer til de elever, der var mest 
aktive i timerne. dette resulterede i, at den unge pige tilpassede 
sig lærerens forventning om ’den gode og aktive elev’. På bekost-
ning af, hvordan hun lærte mest. 

de unge, vi møder, er også meget forskellige, hvorfor det er 
svært at generalisere. frontløberne i ’konkurrencestatens unge’ 
viser vejen med høje forventninger til egne præstationer, innova-
tive tankegange og stærk handlingskompetence. majoriteten af 
generationen følger frontløbernes fodspor, mens en udfordret 
gruppe ser deres aldersfæller suse forbi ude af stand til at vælge, 
følge med eller overhovedet navigere i de utallige muligheder 
og forventningspres fra alle sider. er der plads til, at de unge kan 
have drømme? Og er der plads til, at man kan tage en forkert 
beslutning f.eks. omkring valg af studieretning?

som vejleder tænker jeg ofte: Hvornår kommer oprøret? 
Kommer det, eller tilpasser de unge sig bare? de unge reagerer 
mere indadvendt, end udadvendt, og det er denne indadvendt-
hed, vi i øjeblikket ser som vejledere. 

jeg venter derfor med spænding på at læse og blive klogere 
på disse unge mennesker, via den rapport dea kommer med 
om generation nexts uddannelsesrejse. 
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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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& liv
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