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drer de unge, skubber til deres forestillinger, rykker dem og 
hjælper dem. men det er vigtigt fra vores side at påpege, at 
vejledningsmetode og  etik bedst håndteres af uddannet per-
sonale, der bevidst kan bringe disse i spil i de enkelte vejled-
ningssessioner.

derfor følger vi også nøje udviklingen af såvel vejlederuddan-
nelserne i danmark, som den politiske udvikling på området. i 
den forbindelse følger vi i øjeblikket opmærksomt med i arbej-
det i regeringens ekspertudvalg om bedre veje til en ungdoms-
uddannelse, der mødtes for første gang her i begyndelsen af 
marts. de skal bl.a. forholde sig til: Hvilken rolle vejlednings-
indsatsen spiller i forhold til korrekt visitation til og valg af ung-
domsuddannelse. Heldigvis har dvF fået mulighed for at være 
medlem af udvalgets referencegruppe, og vi håber herigennem 
at blive klogere på, hvad udvalget mener om vejledningens nu-
værende og fremtidige rolle og ikke mindst, hvem der kan og 
skal bedrive denne vejledning.

i løbet af foråret vil bestyrelsen færdiggøre arbejdet med kon-
kretisering af foreningens formål, og her vil i bl.a. kunne læse 
mere om, hvordan vi arbejder for, at alle vejledere får en rele-
vant uddannelse.
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i midten af marts var dvF og UUvF værter for et møde mel-
lem UU danmark, studievalg og evejledning under temaet: 
Fremtidens vejledning.

det er et emne, der ligger de to foreningers bestyrelser meget 
på sinde. Hvor er vejledningen på vej hen? Hvilke opgaver kan 
og skal vejledningen løfte i fremtiden? Hvor kan vi i fællesskab 
gøre en forskel? Disse og mange flere spørgsmål var derfor på 
dagsordenen til mødet, hvor de forskellige interessenter hver 
især skulle give et bud på, hvilke problemer vejledningen skal 
løse, og hvordan det bedst gøres set fra deres vinkel.

i dialogen blev der præsenteret mange forskellige perspektiver 
på de samme problematikker og flere forskellige løsningsmo-
deller for fremtiden. Der var også enighed om flere elementer. 
Bl.a. vil alle parter gerne støtte op om et fortsat tæt samar-
bejde, og idéer om en samtænkt vejledning blev drøftet. der 
var enighed om, at personlig vejledning ud fra de vejledtes 
behov er ideelt, og at uddannelse af vejledere er vigtig som 
forudsætning for kvalificeret vejledning.

den sidste bakker danmarks vejlederforening (og UUvF) 
stærkt op om. vi er ikke i tvivl om, at vejledningsopgaven lig-
ger bedst der, hvor ekspertisen er størst, og det vil sige hos
vejlederuddannede personer. naturligvis foregår der mange 
vigtige samtaler i andre regier end vejledning, der også udfor-
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på kvalitet – og altså kvali-
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siden sidst

redigeret aF // 
TORBEN ELSIG-pEDERSEN, redaKtØr

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

jeg ser børn i skolen, der knokler, 
er mødestabile, har fantastiske 
sociale evner, men de kan ikke 

få 02 i dansk og/eller matematik. 
og nu er muligheden for at få sig 
en uddannelse taget fra disse børn. 
det er børn, der er klar over, at der 
skal knokles, hvis de vil bidrage til 
samfundet, og de gør det gerne – men 
det får de ikke lov til, for det med at 
analysere digte og skrive artikler er 
ikke deres spidskompetencer.
Pernille Holm, skolelærer, i et debatindlæg i dagbladet Information.

Ordblindeefterskolerne 
er frontkæmpere 

på et ekspertmøde i Undervisningsministeriet blev det forny-
lig foreslået, at hele undervisningsområdet udnytter ordblin-
deefterskolernes store viden. de 20 ordblindeefterskoler har 
en helt særlig ekspertise i at tilbyde en målrettet undervisning 
for målgruppen.

»vi har en enestående position med 1600 ordblinde elever, 
der er hos os døgnet rundt, og som vi koncentrerer os om at 
hjælpe med alle de nyeste hjælpemidler,« siger Kirsten Weile, 
formand for netværket af de 20 særlige ordblindeefterskoler.

»ministeriets bevågenhed skyldes, at vi var nogle af de første 
til at igangsætte udviklingen af digitale prøver,« forklarer Kirsten 
Weile. Udviklingen kan komme rigtig mange mennesker til gavn. 
ikke bare ordblinde, men også for eksempel blinde eller andre 
handicapgrupper.

Kirsten Weile mener, at ordblindeefterskolernes erfaringer kan inspirere resten af 
uddannelsessystemet.

Ufaglærte studenter ønsker 
uddannelse med erhvervsfokus

Fler tallet af studenter uden uddannelse efter gymnasiet er i 
job. alligevel vil 2 ud af 3 gerne tage en uddannelse inden for 
de næste 3 år. det fremgår af ny undersøgelse fra danmarks 
evalueringsinstitut (eva).

Knap 9 % af studenterårgang 2009 havde fem år efter stu-
dentereksamen ikke gennemført en videregående uddannelse 
eller en erhvervsuddannelse, og de var heller ikke i gang med en. 

Alligevel har et flertal (63 %) af studenterne lyst til at be-
gynde på en uddannelse inden for de næste tre år. Flest er in-
teresserede i mellemlange videregående uddannelser, men også 
erhvervsuddannelser og korte videregående uddannelser har 
deres interesse.
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siden sidst

Efterskoleelever 
bliver sikre i 
deres valg
70 procent af de elever, der har gået i 10. klasse på en efter-
skole, siger, at efterskolen har givet dem lyst til at lære nye 
ting. samtidig er 60 procent blevet mere sikre i deres valg af 
uddannelse, mens de gik på efterskole. det viser en analyse fra 
damvad analytics.

Langt de fleste unge vælger at tage på efterskole for at ud-
vikle sig personligt og socialt. oven i hatten bliver de også mere 
uddannelsesparate og sikre i deres valg af ungdomsuddannelse.

72 procent af de elever, der har gået i 9. klasse og hele 82 
procent af dem, der har gået i 10., siger, at kvaliteten af den vej-
ledning, de har modtaget på efterskolen var god eller meget god. 
aftagerne på ungdomsuddannelserne er også blevet spurgt om 
deres opfattelse. Her sammenfatter damvad, at aftagerne ser 
det som en stor styrke for efterskolernes vejledere, at de dagligt 
er i kontakt med eleverne, og derfor har et indgående kendskab 
til den enkelte elevs interesser og kompetencer. efterskolerne 
har på den måde en særlig god forudsætning for at vejlede de 
unge.

dog peges på, at efterskolerne gerne må udfordre de unge 
mere på deres uddannelsesvalg.

Alvorligt at så få vælger 
en erhvervsuddannelse
Mens næsten 75 pct. af de unge har valgt at gå i gymnasiet har 
godt 18 pct. søgt ind på en erhvervsuddannelse. Det er alvor-
ligt, at erhvervsskolerne heller ikke i år har kunnet tiltrække 
flere ansøgere, mener Dansk Erhverv.

Dansk Erhverv mener, at der er behov for at styrke koblingen 
mellem grundskolen og erhvervsuddannelserne.

»Vi skal sætte flere kræfter ind på at øge samarbejdet mellem 
grundskolerne og erhvervsskolerne. Eleverne i grundskolen skal 
møde den anvendelsesorienterede undervisning gennem de fag, 
de i forvejen arbejder med i deres skoledag. Ikke som sodavands-
besøg på virksomheder og rundvisninger på erhvervsskoler, men 
gennem tilrettelæggelsen af deres undervisning i grundskolen i 
samarbejde med erhvervsskolernes lærere, unge rollemodeller 
i erhvervsuddannelserne og virksomheder,« siger Claus Rosen-
krands Olsen, uddannelsespolitisk chef i Dansk Erhverv.

Pisk og gulerod får 
ledige i job
Både økonomiske sanktioner og kontante fordele virker, når 
det handler om at få ledige hurtigere i job, viser en forsk-
ningsoversigt fra KORA. Oversigten kigger både på dansk og 
udenlandsk forskning.

Økonomiske gulerødder i form af jobpræmier er generelt 
effektive.

»Jobpræmier har næsten entydigt en positiv effekt på be-
skæftigelsen, særligt når de gives til enlige mødre. I Nordame-
rika har jobpræmier øget beskæftigelsen i den målgruppe med 
1 til 8 procentpoint. Men gevinsterne ved jobpræmier er ofte 
kortvarige, og det rejser tvivl om, hvorvidt jobpræmieordnin-
gernes gevinster står mål med omkostningerne,« siger forsker 
Henrik Lindegaard Andersen fra KORA.

Modsat viser forskningen, at lavere understøttelse og kor-
tere dagpengeperioder kan bringe ledige på dagpenge hurti-
gere i arbejde.

»Norske forskere har påvist, at hvis man skærer dagpen-
gene ned med 10 procent, så bliver et ledighedsforløb på 10 
måneder forkortet med næsten 1 måned for mænd og 1-2 uger 
for kvinder,« siger Henrik Lindegaard Andersen.
Forskningen belyser dog ikke utilsigtede negative konse-
kvenser for borgere, som har sociale eller helbredsmæssige 
udfordringer oven i ledigheden. 

Ubegrundet frygt for flygtninge
det er en ubegrundet frygt, når både fagbevægelse og dansk 
Folkeparti siger, at arbejdsløse danskere risikerer at komme 
bag i køen, når mange flygtninge skal ud på arbejdsmarkedet. 
det fremgår af en rundspørge, som Ugebrevet a4 og avisen.
dk har lavet blandt chefer for kommunernes indsats for ar-
bejdsløse. 
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10 sKarpe

teKst // 
TORBEN ELSIG-pEDERSEN, redaKtØr

_01
Hvad er ekspertudvalgets hovedopgave?
Vi skal komme med forslag til, hvordan flere unge får en ung-
domsuddannelse og får en fast tilknytning på arbejdsmarkedet. 
Og mens profilmodellen ser på, om unge har en ungdomsud-
dannelse i et 25-årigt perspektiv, så vil vi gerne fokusere på, at 
de unge vælger rigtigt her og nu af hensyn til dem selv og ud 
fra de samfundsbehov, der eksisterer. i det lys skal vi også se 
på, hvordan de forberedende tilbud fungerer. 

_02
Hvad ligger i det forberedende tilbud?
det er samlebetegnelse for en meget bred vifte af tilbud og 
ordninger, som er knopskudt siden midt i 70’erne. tilbuddene 
er funderet i forskellige typer af institutioner og på forskellige 
regelsæt, og de placerer sig mellem 9. klasse og ungdomsud-
dannelse/arbejdsmarkedet. Der findes ikke et samlet billede 
af elevstrømme, kvalitet, incitamenter og effekter. så i første 
omgang handler det om at skabe et overblik over tilbuddenes 
formål og kvalitet. og derfor er vi også meget nysgerrige. 

_03
Kommer det til at handle om at skille sig af med nogle tilbud, for 
eksempel minimere produktionsskolerne?
produktionsskolerne er jo med gert møllers medlemskab den 
eneste institutionsform, der har sæde i ekspertgruppen. vores 
opgave er at se bredt på de forberedende tilbud, som dækker 
alt fra tamU, stU, og produktionsskoleforløb som volumen-
mæssigt fylder til egU, som er mindre i praksis end den var 
tænkt til. derimod står der direkte i kommissoriet, at vi ikke 
skal foreslå grundlæggende ændringer af 10. klasse. det bety-
der ikke, at 10. klasse er 100 pct. fredet. vi må godt forholde 
os til 10. klasse, men det bliver ikke et spørgsmål om grund-
læggende forandringer i form af om 10. klasse skal eksistere. 
jeg tror, den politiske erfaring er, at hvis man tager 10. klasse 
med, vil alt komme til at handle om det. 

_04
Ekspertgruppen skal se, ”hvordan unges uddannelsesadfærd kan 
målrettes, så frafald og dobbeltuddannelse minimeres”, og så 

Uddannelse uden jobfokus
er en arrogant luksus
Valg af uddannelse bør ikke alene være et spørgsmål om de unges lyst.
Samfundet skal klart vise unge en vej, som fører til job. Fordi arbejds-
livet er en unik mulighed for at udfolde sig som menneske, mener 
rektor Stefan Hermann fra Professionshøjskolen Metropol. Han er nu 
formand for regeringens ekspertudvalg om uddannelse og overgange

”unges vej gennem uddannelse ikke forsinkes”. Hvad tænker du 
om, at man på den måde taler om effektivitet i unge mennesker 
liv og valg?
jeg tænker, at et kommissorium i den slags opgaver altid er 
skrevet på djøf ’sk. min tilgang er, at det er ekstremt perspek-
tivrigt at arbejde for, at flere unge får mulighed for at fremkal-
de sig selv i arbejdsfælleskab med andre mennesker, oplever 
at de betyder noget, oplever at der er forventninger til dem, 
oplever at de kan noget. det giver stor mening. når nogen 
lægger i det, at unges uddannelse skal målrettes arbejdsmarke-
det behov, så tænker jeg i højere grad på de unges arbejdsliv, 
som betyder noget for det at være menneske. jeg ser et bety-
deligt dannelsesperspektiv i det at have et arbejdsliv, hvor man 
kan udfolde og udvikle sig sammen med andre. når vi går på 
arbejde, tænker vi jo ikke konstant på, hvad der giver mening 
for os og andre. det er en måde at bruge sig selv på. jeg synes, 
det er ærgerligt, at arbejdslivet nogen gange bliver indsnøret 
til kun at handle om et marked for arbejdskraft. 

_05
Er det ikke konkurrencestaten i fuld udfoldelse, når det i kommis-
soriet hedder, at jeres forslag skal ”forbedre de offentlige finan-
ser på lang sigt”?
der er ingen tvivl om, at der er et samfundsmæssigt rationale 
i at få uddannelsesindsatsen til at hænge bedre sammen med 
behovene i arbejdslivet. Kora har synliggjort, at der er et 
rationale på 15 milliarder om året ved ikke at have så mange 
på overførselsindkomst. så ja, der er et økonomisk rationale. 
men det har der altid været i politiske initiativer fra U90 i 
1970’ere til ole vigs Uddannelse til alle i 1993; det er ikke 
nyt, det er forstærket. men det bør ikke spænde ben for det 
perspektiv, der er i at sikre flere unge  en uddannelse, de både 
er motiverede for, og som giver dem adgang til et arbejds-
marked. det ville være en arrogant luksus ikke at kigge på de 
udfordringer.

Vores formål er ikke blot at forbedre de offentlige finanser, 
men det må gerne være en effekt af arbejdet. der står i kommis-
soriet, at vores forslag samlet set skal være udgiftsneutrale, så vi 
kan godt skabe rum for nye tiltag, hvis det er det, vi måtte ønske.
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10 sKarpe

_06
I skal se på overgange. Hvor er de lavt hængende frugter her?
jeg ser ikke umiddelbart mange lavt hængende frugter. selv 
om vi har udfordringer, så har der de sidste 20-30 år været 
fokus på at skabe løsninger og meget fungerer jo i en eller 
anden form. man skal ikke romantisere fortiden. i 1980’erne 
havde vi meget høj ungdomsarbejdsløshed, siden er det rent 
faktisk lykkedes at få flere til at tage en ungdomsuddannelse. 
men bestræbelsen skal hele tiden være at skabe løsninger, så 
vi ikke har en stor gruppe unge på fast offentlig forsørgelse. 
det er både en samfundsøkonomisk udfordring, men  det er 
jo også på vores idealers vegne, at vi gerne vil dem det godt, 
og derfor vil finde løsninger. 

_07
I skal komme med forslag til, at flere vælger rigtigt første gang. 
Hvilken rolle synes du vejledningen spiller?
vejledningsområdet har været i kraftig udvikling fra det blev 
samlet i UU i 2004 til det blev ramt af besparelser i 2014 og nu 
målrettes mod bestemte grupper af unge. der er næppe tvivl 
om, at vejledning kan spille en betydningsfuld rolle, men det 
forvaltes også meget forskelligt rundt om i landet. vejledning 
har en brobyggende og koordinerende funktion, men det er 
et åbent spørgsmål om hvad man skal gøre ved vejledningen. 

vejledningen fungerer, men spørgsmålet er dels om den fun-
gerer godt nok, dels om vi har for store forventninger til den. i 
det ligger ikke en anvisning af skyld på vejledningsområdet, men 
mere en ambition om, at vi skal gøre det bedre. alle lande om-
kring os tumler med de her udfordringer.

_08
Når der tales om korrekt visitation til ungdomsuddannelse, taler 
vi så om en endnu mere styret vejledning af den unge ud fra en 
idé om samfundsnytte?
den grundlæggende dobbetlhed i det danske system er på 
den ene side en tendens til alene at lade valgene være drevet 
af unges motivation og lyst. og på den anden side fremme en  
sammenhæng med, hvad der er det samfundsmæssige behov. 
Hvis nu alle valgte at læse en humanistisk uddannelse, ville det 
give et problem, og alt ville gå galt. det er ikke nok, at vi har 
et socialt sikkerhedsnet i form af overførselsindkomster, man 
er nødt til at tænke samfundsbehov ind i mekanismerne for 
uddannelsesvalg. men der er modsat ingen tvivl om, at motiva-
tionen betyder rigtig meget. men nogen gange er motivation 
også noget, der skabes og ikke noget der nødvendigvis er givet 
på forhånd.

man kan også spørge sig selv, om der er grupper af unge, 
som har valgt rigtigt, men falder fra, fordi det er muligt at falde 
fra? Unge får at vide, at de skal vælge ud fra deres motivation, 
men på den anden side oplever de, at de skal tage en uddan-
nelse, der fører til job. jeg er nysgerrig på, om den dobbelthed 
er kalibreret rigtigt. det er muligvis nogle gange for nemt at 
vælge om og falde fra. Både pædagogisk og økonomisk er det 
uholdbart. alene ud fra en pædagogisk vinkel er det ikke sikkert, 
vi gør de unge en tjeneste ved at lægge en bane åben med et 
hav af løsninger. jeg tror, det er vigtigt, at vi som samfund viser 
de unge, at vi vil dem, har forventninger til dem og en vilje med 
dem, og at det ikke alene skal være op til dem at forme deres 
motivation og lyst i samfundets retning, men at samfundet også 
tydeligt siger, hvad man gerne vil. jeg tror, nogle unge oplever, at 
de bliver sendt fra det ene til det andet, og oplever at de kan 
blive væk i systemerne.

_09
I skal komme med anbefalinger til hvorvidt og i givet fald hvordan 
95 procent målsætningen skal videreføres. Det er nyt. Er målsæt-
ningen urealistisk?
målsætningen har været en påmindelse til alle om at tænke 
uddannelse, uddannelse, uddannelse. det har virket. langt 
flere får en ungdomsuddannelse i dag. Tiden er inde til, at vi 
fordomsfrit stiller nogle nye spørgsmål. Kaster vi uddannelse 
ned i halsen på de unge, uden de har en jobudsigt? eller skal vi 
have fokus på job med et uddannelsesperspektiv? er der unge 
med særlige udfordringer eller handicaps, som ville få et mere 
indholdsrigt liv uden de absolut skal have en uddannelse?

_10
Hvordan var den vejledning du selv modtog?
jeg har fået vejledning, men jeg tilhører en tid, hvor der vel 
groft sagt var fire spor: Gymnasiet, handelsskolen, i lære eller 
også fik man ikke en uddannelse. Vejledningen var integreret 
i skolen dengang, men den fungerede vel knap nok, som jeg 
husker det. trods mere vejledning i dag farer nogle vild, måske 
fordi valgene blevet mere individualiserede og overladt til de 
unge. 

det er for nemt at vælge om og falde fra. Økonomisk er det uholdbart, men også 
ud fra en pædagogisk vinkel er det ikke sikkert, vi gør de unge en tjeneste ved, at 
de bare kan vælge om, siger stefan Hermann.
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KonseKvens pædagogiK

TAMU sætter lup på gruppevejledning

arbejdet med de udsatte unge på ta-
mU-centrene bygger på, at et hvert 
menneske har friheden til at vælge sine 
handlinger. de unge skal lære at tage an-
svaret for egne handlinger og de med-
følgende konsekvenser. gennem 40 år 
har tamU udviklet deres konsekvens-
pædagogik, og i alle årene har vejledning 
været en del af arbejdet, men fokus har 
ligget på pædagogikken.

ver jo ikke alene i verden og kan ikke 
tillade sig hvad som helst,« siger rasmus 
Kjær og peger på, at det derfor giver god 
mening at etablere gruppevejledning. 

»et vigtigt element i konsekvenspæda-
gogikken er det, vi kalder konfrontation, 
hvor den unges selvbillede udfordres,« 
siger han. i mange tilfælde viser det sig, 
at konfrontationen virker langt stærkere, 
når det er andre unge, der formulerer, 
hvordan de oplever en anden persons 
handlinger.

»det bliver sagt i et sprog, som den 
unge forstår, og det er ikke kun noget 
læreren formulerer,« si-
ger han og forklarer, at 
selv om der i en grup-
pevejledning kan være 
en person, der er meget 
på banen, kan en anden, 
som måske er lidt mere 
tilbageholdende, profi-
tere af at høre, at andre 
også kæmper med ud-
fordringer.

Gruppevejledningen 
virker
»For de unge der er ved 
at være færdige hos os, 
laver vi gruppevejledning en gang om 
ugen, og det virker godt,« siger rasmus 
Kjær og fortæller, at tamU aldrig før har 
uddannet så mange unge og heller ikke 
udsluset så mange til job som nu. Han 
tilskriver det en mere jobrettet vejled-
ning, der nu sættes tidligere ind og er 
sikker på, at gruppevejledningen har haft 
en positiv effekt.

»det, at vi sammen med eleverne sæt-
ter tidligere ind, og at de får mulighed for 
at sparre med hinanden, har været rigtig 
godt,« siger han og tilføjer, at gruppevej-
ledningen er i sin spæde vorden. 

Kortlægger vejledningen
»vi har arbejdet med gruppevejledningen 
et års tid, og vi er blevet opmærksomme 
på den i forbindelse med et nordisk sam-
arbejde, hvor vi kigger på, hvad vi med 
konsekvenspædagogikken i hånden kan 
tilbyde vejledningsverdenen,« siger ras-
mus Kjær. Han forklarer, at man i tamU 

Der foregår kontinuerligt vejledning på TAMU centrene, og nu også 
gruppevejledning. Men der skelnes ikke altid klart mellem pædagogik 
og vejledning. Nu fokuserer man på, hvornår der foregår vejledning 
og vil kortlægge omfanget og arten af vejledningen. Målet er blandt 
andet at etablere en kort konsekvenspædagogisk vejlederuddannelse

teKst // 
SVEND KROGSGAARD JENSEN, joUrnalist

TAMU
træningsskolens arbejdsmarkedsuddan-
nelser er praktisk tilrettelagte uddan-
nelser. målgruppen er unge uden reel 
tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis per-
sonlige og sociale vanskeligheder kræver 
en målrettet pædagogisk og uddannelses-
mæssig indsats.
Der finds 6 TAMU-centre fordelt ud over 
landet. www.tamu.dk

»vejledningen har fået en mere frem-
trædende rolle i debatten de senere år i 
takt med, at den er blevet mere og mere 
professionaliseret. det har været medvir-
kende årsag til, at vi nu har større fokus 
på vejledningen,« siger pædagogisk udvik-
lingschef i tamU, rasmus Kjær og fortæl-
ler, at man de seneste år som noget nyt 
for eksempel har arbejdet med gruppe-
vejledning.

Gruppevejledning
»Konsekvenspædagogikken tager ud-
gangspunkt i den enkelte. de unge skal 
selv sætte retning i deres liv, men de le-

vi undersøger lige nu, hvad 
konsekvenspædagogikken 
kan i forhold til vejlednin-

gen, og derfor er vi i gang med at 
kortlægge, hvor og hvordan kon-
sekvenspædagogikken og vejled-
ningen spiller sammen i centrene.

traditionelt har talt mest om pædagogik 
og uddannelse, men at der hver dag fore-
går utroligt meget vejledning. det kan 
være på gulvet i værkstederne, hvor fag-
læreren spontant griber fat i en situation 
med en eller flere unge. Det kan være i 
mere planlagte møder med de unge. det 
kan være i visitationssamtaler. og det er 
i gruppevejledningerne.
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KonseKvens pædagogiK

det, at vi sammen 
med eleverne sætter 
tidligere ind, og at de 

får mulighed for at sparre 
med hinanden, har været 
rigtig godt.

FAKTA
TAMU benytter fire metodiske greb i vej-
ledningen:
Konsekvensorientering: 
en dialog om fremtidige konsekvenser af 
forskellige handlingsalternativer
Appel, anmodning, påbud: 
vejledningsproces hvor den professio-
nelle over tid arbejder med at skabe en 
specifik og nødvendig handlingsændring
Konfrontation: 
Udfordring af elevens selvbillede. præ-
sentere elever for en anden optik på en 
række handlinger
Konsekvenspåpegning: 
Hurtig samtale med tydelig påpegning af, 
at et bestemt handlingsmønster ikke kan 
gentage sig, hvis samarbejdet skal for t-
sætte

»vi undersøger lige nu, hvad konse-
kvenspædagogikken kan i forhold til vej-
ledningen, og derfor er vi i gang med at 
kortlægge, hvor og hvordan konsekvens-
pædagogikken og vejledningen spiller 
sammen i centrene,« siger han og peger 
på, at TAMU har behov for at finde ud 
af, hvor man kan skrive sig ind i forhold 
til andre måder at  vejlede på. Hvor man 
kan blive inspireret, og hvor man kan 
være med til at kvalificere andre former 
for vejledning. 

»i tamU har vi for eksempel et åbent 
forhold til kritik, som vi anser for nød-
vendig, hvis en ung skal rette op på en af 
sine handlinger. Hvis man kritiserer hand-
lingen og ikke personen er kritik faktisk 

anerkendende,« siger han og tilføjer, at 
man aktuelt arbejder på at etablere en 
egentlig konsekvenspædagogisk vejleder-
uddannelse.

Konsekvenspædagogiks 
vejlederuddannelse
»vi vil gerne udvikle en vejlederuddan-
nelse, ikke en lang en, men en med et 
omfang svarende til 10 etcs point,« siger 
rasmus Kjær. i første omgang er det dog 
ikke akkrediteringen, der er afgørende, 
men at få udviklet en meget praksis ret-
tet vejlederuddannelse, som tager ud-
gangspunkt i konsekvenspædagogikken.

»vi regner med fremover hvert år at 
kunne tilbyde et modul i konsekvenspæ-
dagogisk vejledning og første gang bliver i 
november i år,« siger han.
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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”

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

Sorø Fri Fagskole 
byder på et år med 
oplevelser, venner 
... og parathed

Har du elever med interesse for en af de mange erhvervs-
uddannelser, inden for Mad & Gastronomi, Gamedesign 
eller Design? 

Vi byder på et kostskoleår, hvor de unge forberedes på 
faguddannelserne, samtidig med at de har det sjovt, 
knytter nye venskaber og  udvikler sig.

Tjek os ud på www.fagskole.nu

Telefon: 5783 0102  / Sorø Fri fagskole / Holbergsvej 7 / 4180 Sorø  / mail@fagskole.nu /  fagskole.nu

GAMER MED 
LIV OG SJÆL
Når passion for computer-
spil kan blive en levevej.

SLIP DEN INDRE
DESIGNER FRI
Til de kreative, der ønsker 
at arbejde med design.

PASSION FOR 
GASTRONOMI
Til alle, der drømmer om en 
uddannelse inden for mad.

UDVIKLENDE
10. KLASSE
Her bliver de unge rustet
til ungdomsuddannelsen.

Sorø Fri Fagskole  ruster de unge
til deres ungdomsuddannelser
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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

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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rie, randi og rita rapporterer

teKst // 

 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 karriere-
vejledning 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. 

Mindfulness som  
metode i vejledningen
Måske vil bog om mindfulness dele vandene. 
Men at der kan være brug for mere ro og nær-
vær som modvægt til det pres, mange oplever 
i vejledningen er der nok udbredt enighed om

”Hvad skal jeg være? gruppevejledning 
i folkeskolen – med mindfulness” er en 
lille bog skrevet med et meget stort 
hjer te. Bogen skriver sig ind i et meget 
aktuelt emne – kollektiv vejledning i fol-
keskolen, men er nok lidt kontroversiel i 
sit ståsted med mindfulness. Forfatteren 
Hanne Charina Baumann er vejlednings-
praktiker ansat i UU København og skri-
ver til andre vejledningspraktikere. Hun 
formidler i denne lille bog sine gode 
erfaringer med at anvende mindfulness 
i vejledning i 7., 8. og 9. klasse, og i for-
hold til unge, der efter folkeskolen ikke 
rigtig kommer i gang med deres uddan-
nelse eller et job.

Bogen deler sig i tre dele. Første del 
er beskrivelse af et aktivitetseksempel på 
hvert af de tre klassetrin. i anden del for-
midler forfatteren sit menneskesyn og sin 
etik, som er nært knyttet til mindfulness-
ideologien. i tredje del får læseren tre små 
historier, som er empiriske eksempler på, 
hvordan mindfulness med held har væ-
ret brugt i ungevejledningen. Her er der 
ikke tale om gruppevejledning, men indi-
viduel vejledning. der indgår i disse tre 

eksempler perspektiver på vigtigheden af, 
at forskellige voksne i den unges liv sam-
arbejder om at støtte og hjælpe unge, der 
står med personlige, sociale og faglige 
problemer.

Bogen deler vandene
lad os sige det, som vi tror, det er – 
denne bog deler nok vandene i mindst 
to lejre. I den ene lejr vil man kunne finde 
dem, der sammen med sven Brinkmann 
(Brinkmann 2014), som med sit kritiske 
blik på at mærke efter i sig selv, på brug 
af personlighedsudviklende tekniker, 
ja-hatte og halvfyldte glas i stedet for 
halvtomme, vil stille sig kritisk overfor 
sammenblandingen af mindfulness og 
karrierelæring/uddannelsesvejledning i 
folkeskolen. I modsatte lejr vil vi finde 
de vejledere, som sammen med forfat-
teren synes, at der mangler ro, fred og 
nærvær i vejledningen af de unge, og at 
netop mindfulness tilbyder sig med tek-
niker til gennem meditation og nærvær 
at skabe selvindsigt og mening i den en-
keltes liv. Forfatteren beskriver forskel-
lige tekniker i bogen, såsom drømmerej-
ser, meditation og vejr trækningsøvelser.

der vil givetvis også være vejledere, 
der erklærer sig enige i, at fred og ro, min-
dre konkurrence og pres bestemt ikke er 
af det onde i forhold til vores unge, der 
nok presses rigeligt i en konkurrencestat, 
der hylder vækst og præstation som ene-
ste virkelige succeskriterie. 

men måske stilles der spørgsmålstegn 
ved, om vejen så er mindfulness, eller om 
der er andre gode veje til at imødegå det 
pres, vi byder unge mennesker. måske vil 
nogen synes, at man fint kan lade sig in-
spirere af tankerne i mindfulness, og for 
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eksempel som det foreslås i bogen, tage 
gruppen af vejledte med i skoven i ste-
det for at tilbyde sin vejledning i et stø-
vet klasselokale. det vil nok de færreste 
være uenige i skaber gode rammer for at 
tænke store tanker og gøre vejledning på 
nye og andre måder. 

På med ja- og nej-hatten
Bogen er nok mere ekspliciteret om, 
hvordan mindfulness ifølge forfatteren 
kan bidrage til vejledningen og individets 
udfoldelse af sig selv, end om hvordan 
gruppevejledning gør det. det fremgår 
heller ikke så klar t, om vejledningen 
i grupper udover at bidrage til indivi-
dets selvudvikling også har fællesskabet 
som sit mål. set i det lys er der måske 
et potentiale, som forskning i kollektive 
tilgange i vejledning fremskriver (thom-
sen 2009) såsom af-individualisering af 
strukturelt betingede problemstillinger, 
som denne publikation ikke har blik for, 
men som måske kunne udfoldes af læ-
seren selv. den sidste del i bogen har 
netop tre fortællinger fra forfatterens 
egen praksis, som på en meget levende 
måde formidler kompleksiteten i såvel 
vejlederens arbejde med udfordrede 
unge, som de konkrete udfordringer de 
strukturelle vilkår sætter de unge i. 

alt i alt hilser vi det velkomment, at 
man som praktiserende vejleder giver sig 
tid og har mod på at dele sine erfaringer 
med fagfæller. det tager vi hatten af for – 
både ja- og nej-hatten.

Referencer: 
Brinkmann, s. 2014: stå fast. gyldendal
thomsen, r. 2009: vejledning i fællesskaber – kar-
rierevejledning fra et deltagerperspektiv. s&e (nu: 
schultz)

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
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etiK

FUes etiske principper blev vedtaget på 
repræsentantskabsmøde 20. april 2006 
i Fællesrådet for foreninger af Uddan-
nelses- og erhvervsvejledere (FUe). 
Forinden havde der været en længere 
høringsproces med 6 regionale konfe-
rencer med bidrag fra en lang række 
interessenter og praktikere. selv var jeg 
medskribent i denne fase. og input fra 
de regionale konferencer blev nøje refe-
reret tilbage til FUe af tidligere formand 
for danmarks vejlederforening, Helene 
valgreen, udnævnt hertil som referent. 
alt dette indgik i det endelige produkt, 
der blev udarbejdet af lone nordskov-
nielsen fra viaUC. 

men lad os se på nogle af de historiske 
personer og tanker på hvis skuldre FUe’s 
fem etiske principper hviler. nedenstå-
ende er i kronologisk men uprioriteret 
orden.

Sokrates havde spurgt de unge på 
agoraen i athen: Hvad vil i med jeres 
liv? Charikles´ ord til sokrates (dengang 
hvor man kunne dømmes til døden for at 
spørge unge, hvad de ville med deres liv): 
Eftersom du er uvidende, skal vi formulere 
vores ordre til dig i et mere letfatteligt sprog. 
Du må overhovedet ikke føre nogen samta-
ler (dialegestei) med de unge!

Sokrates og Platon brugte jordemo-
deren som metafor og sagde, at vi som 
lærere og vejledere kan forløse det gode 
i barnet/den unge, ligesom jordemoderen 
hjælper kvinden med forløsningen af det 
barn, hun har i sig.

i rafaels maleri ”skolen i athen” pe-
ger platon op mod idealerne. aristoteles 
viser med håndfladen nedad, at etikken 
skal bringes ned på jorden. Han mener, 
at mennesket kan se helheder og have 
indsigt erhvervet via erfaringer, og derfor 
også kan handle etisk. 

platon havde 3 idealer, ”det smukke, det 
sande og det gode”; og når vægten er på 
det gode, har vi etik. men hos aristoteles 
var dyder ikke bare gode og beundrings-
værdige, men var også egentlige behov. vi 
skal selv eje dyderne og ikke bare profi-
tere af at andre har dem.

platon spurgte: ”Hvad er det gode?” og 
”Kan det gode læres?” og ” hvem skal lære 
dem det?”
aristoteles: De ting vi skal lære, før vi kan 
gøre dem, lærer vi ved at gøre dem; f.eks bli-
ver mænd murere ved at mure og bliver ly-
respillere ved at spille lyre. På samme måde 
bliver vi retfærdige ved at handle retfærdigt, 
mådeholdne ved at handle mådeholdent og 
tapre ved at handle tappert.

Gregor af Nazianz (330-390): At 
vejlede mennesker, dette det mest forskel-
ligartede og ubestandige væsen der findes, 
forekommer mig at være alle kunsters 
kunst, alle videnskabers videnskab…. For 
at forstå dette må man sammenligne sjæ-
lesorgen med lægekunsten. Og man kan 
være en sjælesorgskunstner og alligevel ikke 
undgå at blive skuffet. 
gregor talte også om den pastorale vej-
ledning (se også vejledningslovens § 1 stk 
1): Hyrden skal vise omsorg for flokken, 
men også for det ensomme lam ved klip-
pens rand.

senere kunne vi også citere Kant, Kierke-
gaard, løgstrup, saint-exupery. ovenstå-
ende er blot eksempler.

Men så kommer vi til spørgsmå-
let: Er vejledning en profession 
med krav om egen etik?
professionel etik behandler spørgsmål, 
der rejser sig for mennesker i udøvel-
sen af deres særlige profession.  i vej-
lederforeningerne arbejder vi for, at vi 

en dag sammen kan svare ja til disse fire 
spørgsmål:
•  Har vejledningsprofessionen en vel-

defineret opgave, hvis indhold og om-
fang kan identificeres?

•  Har professionen en filosofi, en etisk 
kodeks, eller andre midler til selvre-
gulering som sikrer, at dens praksis 
overskrider grænserne for politisk, 
sektorisk og økonomisk selvinteresse?

•  Har vejledningsprofessionen et forum, 
som kan tale for den med én stemme?

•  Er professionen begrænset til per-
soner med en anerkendt general og 
professional baggrund?

I den personlige vejledning kan 
vi i mellemtiden inspireres etisk 
og professionelt af de to herrer 
Jürgen Habermas og Felix Bi-
estek.
Jürgen Habermas: samtalens 
fundamentale regler:
•  Du skal tale forståeligt (og ikke magt-

fordreje ved at bruge ord som ikke 
forstås, og som derfor hindrer dialo-
gen).

•  Du skal tale sandhed og ikke umyn-
diggøre den anden gennem fortielser, 
f.eks for at skåne den anden.

•  Du skal være sandfærdig og ikke sige 
noget usandt for egen vindings eller 
andres skades skyld

•  Du skal respektere din samtalepart-
ners kultur. respekt og accept er ikke 
det samme. dette gøres ved først at 
acceptere at anderledesheden ek-
sisterer og først derefter forsøge 
at overbevise den anden med gode 
grunde.

Felix Biestek´s syv principper 
(skrevet for socialrådgivere)
1. individualisering er anerkendelsen af 
den enkeltes unikke kvaliteter, at behand-

teKst // 
BENNY WIELANDT
næstFormand UngdosmUddannelsernes vejlederForening

De etiske principper 10 år efter
For ti år siden vedtog vejlederne et sæt etiske principper. 
Benny Wieland gør her status og trækker linjer tilbage i 
historien for at skabe en forståelse for vejledningens væsen
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le personen ikke som et menneske men 
som dette menneske.
2. Formålsfuld følelsesudtryk er anerken-
delsen af personens ret til at udtrykke 
sine følelser frit, og hvor vejlederen lyt-
ter uden at dømme og med opmuntring, 
hvor dette er terapeutisk gunstigt.
3. Kontrolleret følelsesmæssig involvering 
er vejlederens følsomhed overfor klien-
ten og udtryk for en passende respons 
herpå
4. accept, for at bevare klientens unikke 
værdighed og personlige værdi.
5. ikke-dømmende holdning fra vejlede-
ren (du må gerne vurdere adfærden, men 
ikke klienten).
6. Klientens ret til selvbestemmelse. 
denne ret begrænses ofte af klientens 
begrænsede evne til at foretage menings-
fyldte og konstruktive valg, af civilret og 
moralsk ret og af institutionens råderum.
7. Fortrolighed er dog ikke absolut, men 
begrænset af andres rettigheder,af vejle-
derens funktion. 

Så hvorfor har vi etiske princip-
per i stedet for et etisk regelsæt
1. et regelsæt antyder, at brugerne for-
holder sig objektivt hertil, hvor det ofte 
gælder, at professionelle medbringer de-
res egne individuelle værdier.
2. megen vejledningspraksis kan ikke ud-
trykkes i termer om regler og pligter, f.eks 
fremme af en holdning så som empati.
3. regelsæt forholder sig ofte til én pro-
fessionel gruppe, hvor meget vejledning 
udføres af tværdisciplinære teams.
4. regelsæt antyder et eksklusivt vejleder/
bruger-forhold, hvor vejlederen gør sit bed-
ste for den enkelte, uanset ydre presseren-
de begrænsninger for vejledningsarbejdet.

5. regelsæt antyder en konsensus om 
værdier både internt i professionen og 
hos deres brugere. men professionerne 
er fragmenterede, og såvel opdragsgiver-
ne og borgerne ønsker ydelser leveret ud 
fra egne værdisæt snarere end fra profes-
sionerne.
5. procedure-rettigheder og forpligtelser 
hvor vejlederen er ansat i en institution, 
som har egne regler for arbejdets udfø-
relse, og hvordan en vejleder skal agere.

Hvad med dette vejlederløfte 
(måske er vi klar hertil om fem år, men 
ellers aflæg det hjemme foran spejlet !)
Efter at have aflagt offentlig prøve i mine 
vejledningsfaglige kundskaber aflægger 
jeg her det løfte, hvortil jeg også med 
hånden på hjer tet har forpligtet mig
•  at jeg som vejleder efter bedste skøn 

vil anvende mine kundskaber til sam-
fundets og mine medborgeres gavn; 

•  at jeg vil vejlede med lige omsorg for 

alle uanset persons anseelse; 
•  at jeg ikke ubegrundet vil viderebringe, 

hvad jeg har erfaret i min egenskab af 
vejleder ; 

•  at jeg løbende vil udvide mine kundska-
ber og i øvrigt gøre mig bekendt med 
og nøje efterleve de for mig og min 
professions vedkommende anordnin-
ger og bestemmelser.

FUes etiske principper lever videre , nu 
med 10 år bag sig og med mange år for-
an sig. ejerskab og ophavsret ligger hos 
Forum for Uddannelses- erhvervs- og 
Karrierevejledere ( stadig forkortet til 
FUe), som er et samarbejdsforum mel-
lem danmarks vejlederforening og Ung-
domsuddannelsernes vejlederforening. 
men naturligvis kan principperne, ud over 
foreningernes medlemmer, være et etisk 
kompas for alle andre, der arbejder med 
vejledning..

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 
 

etiK

platon peger op mod idealerne. aristoteles viser med 
håndfladen nedad, at etikken skal bringes ned på jorden.

15VE J LEDEREN



FUEs principper for  
etik i vejledningen
vedtaget af FUes repræsentantskab 22. april 2006 (og stadigt gældende)

i tilfælde hvor vejlederen i henhold til lovgivningen har pligt til at videregive oplysninger til myndigheder, skal vejlederen samtidig 
meddele borgeren, hvilke oplysninger der videregives. vejlederen må kun videregive konkrete oplysninger og ikke vurderinger 
om personlige forhold.

RESPEKT 
Grundlaget for al vejled-

ning er respekt for borgeren 
og anerkendelse af borgerens ret til 

selvbestemmelse.
Vejlederen skal tage udgangspunkt i det 

enkelte menneskes integritet, værdighed og 
suverænitet i forhold til valg og beslutnin-
ger om uddannelse, erhverv og levevilkår.

Samtidig skal vejlederen stimulere og 
udfordre borgeren til at reflektere 

over sine muligheder og valg.

ÅBENHED 
Det skal gøres klar t for 

borgeren i hvilken sammenhæng og 
under hvilke rammer og vilkår, vejled-

ningen foregår.
Hvis vejlederen har en særlig underretnings-
pligt, skal det gøres tydeligt for borgeren.

I tilfælde hvor vejlederen varetager funktioner, 
der indebærer kontrol og begrænsning i forhold 
til borgeren, skal det gøres klar t for borgeren. 

Det gælder eksempelvis, hvis vejlederen 
som medarbejder ved en institution har 

opgaver i forhold til visitering og 
rekruttering til uddannelse eller 

aktivering.

TILLID 
Vejledningen skal 

bygge på et gensidigt 
tillidsforhold og nærvær mel-

lem borger og vejleder.
Har vejlederen brug for at 

drøfte borgerens situation 
med andre, må det kun 

ske med borgerens 
tilladelse.

LIGEVÆRDIGHED 
I vejledning skal borgeren mødes 

med anerkendelse, ligeværdighed og 
uden fordomme overfor køn, alder, reli-
gion, handicap, seksuel orientering, etnisk 
baggrund, sociale status og uddannelses-

mæssig baggrund.
Vejlederen skal anerkende og 

respektere mangfoldigheden blandt 
mennesker. 

UAFHÆNGIGHED
Vejledningen skal varetage borgerens in-

teresse – og skal være neutral og uafhængig 
af politiske interesser, institutioners interesser 

eller andre særinteresser. 
Vejledning vil altid foregå i en kontekst og vil såle-

des altid være afhængig af tid, sted, relationen mellem 
vejleder og borger, den institutionelle sammenhæng og 
de sociale og samfundsmæssige vilkår og muligheder. 
Fuldstændig neutralitet og uafhængighed er derfor 
ikke mulig, men er værdier vejlederen skal efter-

stræbe ved at oppebære en bevidsthed om 
magt- og kontekstrelationen mellem vejleder 

og borger og ved at have borgerens 
interesser og livsudfoldelse i 

fokus. 

etiK
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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
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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

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

IT & MEDIE
For dig, der gerne vil opta-
ges på uddannelserne in-
denfor IT-teknologi, medie 
og webdesign. 

KLOGE HÆNDER
For dig, der gerne vil opta-
ges på erhvervsuddannel-
serne indenfor mekanik, 
byggeri og snedkeri. 

LIVSSTIL - MIN TUR
For dig, der gerne vil opta-
ges på erhvervsuddannel-
serne indenfor sundhed, 
omsorg og pædagogik. 

FRI FAGSKOLE I NORDJYLLAND

Halvorsmindevej 107-109, 9800 Hjørring

Læs mere på www.hvorsminde.dk
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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

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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teKst // 
SVEND KROGSGAARD JENSEN, joUrnalist

vejlederproFilen

Pendlertilværelsen 
kvalificerer arbejdet

ansøgningen blev sendt fra toget og 
først halvanden time før fristens udløb. 
Kontorchef i styrelsen for it og læring 
50-årige Kirsten Hahn larsen var nem-
lig usikker på, om kombinationen af job i 
København og bopæl i Kolding ville være 
til at leve med. men jobbet som leder af 
evejledning var så spændende en udfor-
dring, at hun måtte søge, og her godt fem 
år senere fortryder hun på ingen måde.

»det er et fantastisk job,« siger hun 
og ser nu fordele ved pendlertilværelsen.

»jeg har et par timers koncentre-
ret arbejde i toget hver dag, det er ikke 
mange chefer, der har det,« siger hun og 
fortæller, at en cand.merc. i økonomi fra 
Handelshøjskolen i sin tid gav hende job 
på en handelsskole, hvor hun underviste 
og blev studievejleder.

»det var begyndelsen på min vejled-
ningskarriere,« siger hun. efter nogle år 
skippede hun undervisningsdelen, arbej-
dede med vejledning på fuld tid, og for 
knap 12 år siden star tede hun studievalg 
sydjylland, og drev det i seks år.

»i min tid i studievalg sydjylland havde 
jeg tæt kontakt til ministeriet og var invol-
veret i diskussionerne om, hvordan man 
kunne forbedre vejledningen gennem 
brug af for eksempel telefoner og inter-
net. så jeg var faktisk allerede i gang med 
noget, der mindede om evejledning, da 
jeg søgte stillingen,« siger hun og fortæl-
ler, at hun fik travlt.

Udviklingsorienteret 
medarbejderstab
Kirsten Hahn larsen havde tre måneder 
til at gøre klar og ansætte 35 personer. 

»vi løb hurtigt,« siger hun og tror, at 
den knappe tid, og det, at ingen havde 
erfaringer med, hvordan man bedst gjor-
de tingene, har været med til at sikre et 
stærkt sammenhold blandt de ansatte.

»der er en meget stærk evejleder-
identitet hos os, og fordi vi lige siden 
star ten har metodeudviklet og stadig gør 
det, er personalet enormt udviklingsori-
enteret,« siger hun og formoder, at en-
gagementet og fællesskabsfølelsen yderli-
gere næres af, at evejledningen er noget 
nyt, som hele tiden udvikles, noget som 
der er stor opmærksomhed på fra blandt 
andet udlandet.

»og så var der jo en del modstand 
mod os, da vi star tede, og det tror jeg da 
har været med til at gøre os stærke indad 
til,« siger hun og fortæller, at fagligheden 
og den faglige stolthed er enorm.

»jeg tror, mine medarbejdere føler, 
at de får lov til at bruge sig selv og de-
res faglighed, får lov til at arbejde med 
udvikling, og det er med til at skabe en 
kolossal dynamik,« siger hun og synes, at 
modstanden er ved at være væk.

Modstanden overvundet
»vi har jo i to år også haft ansvaret for 
Uddannelsesguiden, vi har været med 

til at forbedre den, og i dag er der stor 
respekt omkring vores indsats med por-
talen,« siger Kirsten Hahn larsen og er 
sikker på, at det har været medvirkende 
til, at en del af modstanden mod evej-
ledning også er forsvundet.

»en del af modstanden bundede nok 
også i de voldsomme ændringer i vejled-
ningen og ressourcetildelingen, der skete, 
da vi star tede,« siger hun og er glad for, at 
der i dag er et godt og konstruktivt sam-
arbejde med blandt andet UU danmark.

»vi er jo afhængige af hinanden, og vi 
kan kun åbne de unges øjne for evejled-
ning og guiden, hvis UU vejlederen gør 
opmærksom på vores eksistens, og hel-
digvis er der nu stor lydhørhed for det, vi 
laver,« siger hun og tilføjer, at det hænder, 
hun selv deltager i det konkrete vejled-
ningsarbejde.

Ledelse mere end vejledning
»vi har lige haft to spidsbelastningspe-
rioder. Først op til 1. marts hvor mange 
unge og deres forældre søgte hjælp 
og vejledning i forbindelse med ansøg-
ningen til ungdomsuddannelserne og 
efterfølgende op til kvote2 ansøgnin-
gerne, hvor vi i løbet af en enkelt uge 
har hjulpet 9000 mennesker, og i den 
forbindelse har jeg haft et par vagter i 
evejledning,« siger Kirsten Hahn larsen. 
Hun synes, det er godt at være med i ma-
skinrummet, fordi det blandt andet giver 
hende et mere præcist billede af, hvad 
det er, medarbejderne er udfordret af.

»jeg kan godt mærke, at jeg bliver mere 
og mere rusten på vejledningen, men at 
have fingrene i materien gør mange af 
mine ledelsesbeslutninger mere kvalifice-
rede,« siger hun og er rigtig godt tilpas 
med, at hun har fokus på ledelsesopgaven.

»ledelse er spændende, og jeg kan 
godt lide det der med at skabe rammer-
ne og fundamentet for, at unge og voksne 
kan tage et ordentligt valg,« siger hun og 

Kirsten Hahn Larsen bor i Kolding og arbejder i 
København. Pendlertiden giver hende et par ti-
mers koncentreret kontorarbejde om dagen, og 
det værdsætter hun. Udvikling og nytænkning er 
vigtigt i arbejdet med den digitale vejledning, og 
hun synes medarbejderne gør et rigtig godt styk-
ke arbejde for at gøre eVejledning og Uddannel-
sesguiden bedre og bedre 
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pROFILEN

Kirsten Hahn Larsen er kontor-
chef i styrelsen for it og læring, kontor 
for digital vejledning, Hun står blandt 
andet med ledelsesansvaret for evej-
ledning og Uddannelsesguiden. Har en 
cand.merc. i økonomi, har været han-
delsskolelærer, studievejleder og leder 
af studievalg sydjylland.

Pendlertilværelsen 
kvalificerer arbejdet

vejlederproFilen

synes, at evejledning og Uddannelsesgui-
den samlet er et godt bud på kvalificeret 
og god vejledning.

God vejledning
»For mig skal et godt vejledningstilbud 
tilgodese flere forskellige behov,« siger 
Kirsten Hahn larsen. Hun mener, det 
skal være muligt for den vejledte at få 
tilstrækkelig, inspirerende og valid infor-
mation. at der skal være nogle værktø-
jer, hvor man kan prøve sig selv af og 
finde ud af hvilken type, man er, og hvad 
man gerne vil. og så skal den individu-
elle vejledning foregå i øjenhøjde.

»vejlederen skal tage sig god tid, være 
lyttende, bringe tilpas mange forstyrrelser 
på banen og udfordre den vejledte,« si-
ger hun og er meget tilfreds med, at evej-
ledningen får gode tilbagemeldinger fra 
brugerne. Hun er klar over, at det er helt 
indlysende forskelligt hvilke behov, den 
enkelte har, og fortæller at mange giver 
udtryk for, at de er glade for den anony-
mitet, der ligger i evejledningen.

»når ikke vejlederen ved, hvem man 
er, skaber man sin egen fortælling om øn-
sker og mål, og det er et godt udgangs-
punkt for den gode vejledning,« siger hun 
og tilføjer, at chatten, hvor man selv be-
stemmer, hvornår man svarer, også giver 
den vejledte gode mulighed for at reflek-
tere under vejledningen.

Forbedrer kontinuerligt
Internt i organisationen spiller reflek-
sion en væsentlig rolle.

»vi prøver hele tiden at forbedre vores 
tilbud,« siger Kirsten Hahn larsen og for-
tæller, at man for eksempel har dannet et 
Uddannelsesguide ambassadørkorps, hvor 
hvert UUcenter udpeger vejledere, som 
mødes flere gange om året og har fokus 
på, hvad der fungerer, hvad der kunne for-
bedres, og hvad der eventuelt mangler.

vejlederen skal tage sig god tid, være lyttende, 
bringe tilpas mange forstyrrelser på banen og 
udfordre den vejledte.

»på den måde har vi en nød-
vendig dialog og videndeling 
med dem, der har fingeren på 
pulsen ude på skolerne, og det 
er med til at kvalificere vores 
tilbud,« siger hun og fortæl-
ler, at hun også internt i or-
ganisationen har en gruppe 
medarbejdere, der kontinu-
erligt arbejder med at udvikle 
tilbuddene.

»det er vigtigt, at vi har fokus 
på hele tiden at forbedre det, 
vi leverer. vi skal for eksempel 
være parate til at lave nye 
tiltag, når der formodent-
ligt snart kommer en gym-
nasiereform. men jeg er 
fortrøstningsfuld, fordi jeg 
ved, jeg har dygtige og en-
gagerede medarbejdere,« 
siger hun og fortæller, at 
tilbuddet til voksne er en af 
de ting, der også skal udvikles.

Brug for bedre voksenvejledning 
»vi har allerede nu mange henvendel-
ser fra voksne, som søger vejledning, og 
ofte er det svært for de dem at navi-
gere, fordi der er mange aktører på om-
rådet,« siger Kirsten Hahn larsen, der 
gerne ser at området bliver prioriteret.

»Flere og flere voksne ønsker at skifte 
spor, og tit bliver de kastebolde i syste-
met, fordi man måske ikke ved, om det 
er sagsbehandleren eller a-kassen, der 
skal tage en beslutning. vi kan hjælpe dem 
med at træffe valg omkring uddannelse, 
og det er et område, hvor vi kan forbedre 
os,« siger hun.
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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>

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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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

 

Faglinjer på STU’en...
Teater, radio, dyrepasser, håndværker, gartner, animation, 
tv, køkken, design og pedel. 

Uddannelser på Glad Flex... 
Videoproduktion, køkken og bygartneri.

 
Glæde og faglig motivation er i centrum på Glad Fagskole 
– derfor opfordrer vi til, at du starter med en uges gratis 
praktik så du kan se, om Glad Fagskole er noget for dig.

Kontakt os gerne telefonisk på:
København 4049 9707 | Ringsted 4027 9111  
Esbjerg 2712 5698 | Aabenraa 7463 3600

Vores afdelinger har forskellige faglinjer, så kig på 
www.gladfagskole.dk og se hvad vi kan tilbyde. 
Følg os også på facebook og instagram

Din uddannelse  
- din fremtid

Personlig udfoldelse,  
fælles glæde og faglig stolthed

STU og Glad Flex
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KlUmmen

teKst // 
BO KLINDT pOULSEN

Hvorfor skal livet ligne 
en slutspurt?

vejlederens faste klummepanel består af: 

Bo Klindt Poulsen, adjunkt i vejledning på profes-
sionshøjskolen via UC, 
Camilla Hutters, ungdomsforsker og områdechef 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. 

”ekspertgruppens anbefalinger skal sam-
let set være udgiftsneutrale. eksperterne skal 
bl.a. identificere forslag, der kan reducere det 
samlede tidsforbrug i overgangen til ungdoms-
uddannelsessystemet og dermed bidrage til at 
forbedre de offentlige finanser på lang sigt.”

det handler ikke om at tilbageføre midler 
og dermed muskler i form af vejlederkraft til 
vejledningen. nej, gruppens arbejde skal endda 
bidrage til at forbedre de offentlige finanser, 
dvs. koste staten færre penge end i dag, ved at 
de unge går hurtigere igennem uddannelses-
systemet.

Økonomisk bagkant
og det er her, jeg bliver så træt. så uendelig 
træt. For igen skal i udgangspunktet fornuftige 
initiativer baseres på en tanke om, at det pr. 
definition er godt for alle at komme hurtigt, 
eller i hvert fald hurtigere igennem uddan-
nelse. og igen er den økonomiske bagkant at 
forbedre statens finanser.

Forstå mig ret: jeg synes bestemt, vi skal 
gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe i overgangene 
mellem uddannelser eller mellem uddannelse 
og job. og jeg synes bestemt, vi skal gøre alt, 
hvad vi kan for at gøre unges vej gennem ud-
dannelserne så god som mulig.

men jeg tænker ofte, at vi glemmer, at det er 
purunge mennesker, vi har med at gøre. store 

Mens voksne bliver skilt, skifter job og skal lære at leve 
i ad hoc ansættelser, hvorfor er det så, at det eneste 
rigtige for unge er, at de går direkte igennem og holder 
fast i deres valg? 

i januar nedsatte regeringen et såkaldt eks-
pertudvalg, som skal komme med anbefalin-
ger til bedre veje til en ungdomsuddannelse. 
Målet er, at flere unge skal have en ungdoms-
uddannelse, og unge på kanten skal have den 
hjælp, de har behov for – og i rette tid. og så 
skal flere unge generelt få en bedre og mere 
direkte vej til den uddannelse og det job, der 
matcher deres kompetencer.

ikke en eneste vejleder har man fundet 
plads til i udvalget. man skulle ellers nok synes, 
at der var nok af eksperter rundt omkring i lan-
dets UU-centre og omegn at tage af. nå, vi må 
da håbe, at ekspertgruppen undervejs inddra-
ger en vejleder i ny og næ, og heldigvis er der 
da også med noemi Katznelson fra Center for 
Ungdomsforskning og gert møller fra Korsør 
produktionshøjskole vejledervenlige stemmer 
repræsenteret.

med ekspertgruppens nedsættelse kunne 
man i vejledningsland med en vis rimelighed fri-
stes til at tænke, at politikerne og embedsvær-
ket havde fået øje på vejledningsopgaven igen 
og ønskede at styrke uddannelsesvejledningen 
i folkeskole og ungdomsuddannelse. det håb 
kan man selvfølgelig stadig have – ekspertgrup-
pen arbejder stadig – men resultatet for arbej-
det er klar t. Under afsnittet om økonomi står 
der følgende: 
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KlUmmen

børn på 15-16-17 år. Børn som er i gang 
med en personlig og social dannelse og 
udvikling, som vi kun dårligt kan standar-
disere i effektive værktøjer og forløb, der 
sikrer, at de altid vælger rigtigt første gang, 
at de holder fast i deres valg, og at de 
desuden vælger rigtigt og samfundsnyttigt 
i forhold til jobmuligheder og/eller videre 
uddannelse bagefter.

For store krav?
det er store forventninger, og i udgangs-
punktet er der jo ikke noget i vejen med 
at have store forventninger – salig svend 
auken sagde altid, at man som politiker 
skulle tale op til kongen i ethvert men-
neske og ikke ned til stodderen i et-
hvert menneske – men er det forvent-
ninger og krav, som vi som voksne selv 
er i stand til at leve op til? matcher det 
overhovedet den virkelighed med valg, 
fravalg, fleksible karriereforløb, midler-
tidige projekter og afbrudte forhold på 
såvel privat- som arbejdsfronten, som 
vi voksne befinder os i, og som dagligt 
er med til, på godt og ondt, at udvikle 
os som mennesker og lære os om livet? 
sætter vi i virkeligheden langt større 
krav til, hvordan store børn skal leve de-
res liv end voksne, erfarne mennesker?

igen: jeg ønsker ikke nogle unge skal 
have det svært og lide nederlag i uddan-
nelsessystemet. men hvis frafald fra en 
uddannelse pr. definition skal betegnes 
som et ’nederlag’ for den enkelte (gåse-
øjnene er Undervisningsministeriets, fra 
kommissoriet, uden jeg er klar over, hvad 
et nederlag i gåseøjne præcis betyder...). 

Hvis den højeste lykke man kan forestille 
sig er, at ”den unges vej gennem ung-
domsuddannelserne ikke forsinkes.” er 
det umuligt at tale om at investere flere 
midler i et så væsentligt og presset områ-
de? er succeskriteriet det udgiftsneutrale 
og på lang sigt det besparende? så mener 
jeg professionelt og personligt at noget 
er galt.

Alternativ til nødvendighedens 
politik
to af tidens orakler på det velfærdspro-
fessionelle område, professor ove Kaj 
pedersen og rektor stefan Hermann 
mener i et interview til denoffentlige.dk, 
at det er sådan den nye virkelighed ser 
ud, og at velfærdsprofessionerne skulle 
tage at besinde sig på det, være noget 
mere selvkritiske og i stedet for at råbe 
op om ressourcemangel (det er også så 
vulgært at tale om penge, ikke sandt!) 
være konstruktive og på den måde ”for 
alvor blive en stærkere partner i arki-

vi glemmer, at det er børn, som er i 
gang med en personlig og social dannelse 
og udvikling, som vi kun dårligt kan 

standardisere i effektive værktøjer og forløb, 
så de altid vælger rigtigt første gang, at de 
holder fast i deres valg, og at de desuden vælger 
samfundsnyttigt i forhold til jobmuligheder.

tekturdiskussionerne om fremtidens 
velfærdsmodel” (sic!).

jeg er ikke noget orakel, men jeg me-
ner sådan cirka det modsatte af de to 
herrer, hvis udgangspunkt synes at være 
margaret thatchers gamle slogan om 
tina – there is no alternative. eller 
som det hed under Corydon-doktrinen: 
nødvendighedens politik. der er et alter-
nativ. og det begynder der, hvor vi som 
professionelle nægter at underlægge os 
magtens retorik. nægter at tale om fra-
fald som nederlag, om eksistensen af det 
eneste rigtige valg og af hastighed som et 
succeskriterium for et uddannelsesforløb, 
hvis der er brug for det stik modsatte. 

”Hvorfor skal hverdagen ligne en slut-
spurt?”, var titlen på en glimrende anto-
logi fra testrup Højskoles elevforening 
for nogle år siden. lad os insistere på at 
uddannelse og vejledning handler lige så 
meget om, hvad vi skal leve for, som hvad 
vi skal leve af.
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danmarK rUndt

det er skandaløst, at en stor 
del af de unge med kloge 
hænder og med potentiale til 

en stærk faglighed forhindres adgang 
til erhvervsuddannelserne på grund af 
regler om boglige karakterer. vi tror 
på, at madtalent ikke afspejles i deres 
karakterer i dansk og matematik. 
Og vi ved, at der findes masser af 
engagement og talent hos de unge 
både med og uden karakteren 02

morten lynge laUridsen, teamCHeF For Coop madsKolen.

Robotics i Nordjylland
Frederikshavn Kommune har indført robotprogrammering 
for børn og unge i alderen 0-16 år i skolesystemet. robot-
programmeringen skal ruste skoleeleverne til at stå bedre på 
arbejdsmarkedet. 
det er eleverne på skagen skole, der i første omgang lærer 
om og af robotter. 
»jeg er sikker på, at der er behov for det nye fag robotics. er-
hvervslivet efterlyser innovation og programmering som vig-
tige kompetencer hos deres kommende ansatte. Begge kom-
petencer udvikles i faget,« siger gert nygaard, distriktsleder, 
skoledistrikt nord, Frederikshavn Kommune.

Coop uddanner selv 
bagere og slagtere
Coop vil selv årligt uddanne cirka 100 unge til slagtere og ba-
gere i roskilde eller ringsted. Uddannelsen, Coop madskolen, 
skal løse to udfordringer:
1. mange butikker kommer til at mangle faguddannede slag-
tere og bagere..
2. mange unge kan i dag ikke få en uddannelse, fordi deres ka-
rakterer er for lave. erhvervsskolereformen, der trådte i kraft 
sidste år, kræver, at de unge skal have mindst 02 i dansk og 
matematik for at komme ind på erhvervsskolen. 
»vores strategi er at løfte madkvaliteten og madkultur i dan-
mark. til det har vi brug for talentfulde og dygtige slagtere og 
bagere,« siger koncerndirektør lene groth, Coop og fortsæt-
ter:
»der sker i disse år en akademisering af håndværkeruddan-
nelserne, som har alvorlige konsekvenser. en meget stor del af 
en generation af unge får ikke en uddannelse, samtidig med, at 
vi har brug for de dygtigste fagfolk.«

Student og 
mekaniker på 
samme tid
21-årige jens lindrup nielsen er færdig med sin eUX-uddan-
nelse som automatiktekniker og dermed faglært og student på 
én gang. Kombinationen ved han allerede nu, at han vil bruge 
som afsæt til at læse videre til ingeniør.

»jeg vidste allerede i tiende klasse, at jeg skulle have en ud-
dannelse og en fremtid i ingeniørfaget. derfor faldt det mig også 
naturligt at vælge en eUX-uddannelse som automatiktekniker. 
ikke mindst fordi det giver muligheder for både at arbejde som 
faglært med programmering og automatik, samtidig med at jeg 
kunne søge direkte ind på en videregående uddannelse,« siger 
jens lindrup.

Kombinationen af en studentereksamen med fag inden for 
robotteknologi og hydraulik vil han bruge direkte i erhvervslivet 
efter sin sidste eksamen. Herved skaffer han sig praktisk erfaring 
som automatiktekniker, inden han læser videre på universitetet 
efter sommer.
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Ønsker du fokus på udvikling af kollektive 
vejledningsformer? 
Modulet ”Vejledning i fællesskaber og gruppevejledning” giver 

dig kompetencer til at imødekomme de nye krav i lovgivningen. 

Modulet kan indgå i diplomuddannelsen, du kan tage det som 

enkeltfag eller det kan tilrettelægges som et skræddersyet 

forløb for en gruppe af medarbejdere.

Vil du vide mere 
Læs mere om uddannelsen, se det aktuelle udbud af moduler og 

tilmeld dig på via.dk/vejleder

Har du spørgsmål, så kontakt studievejleder Rita Buhl på telefon 

8755 1832 eller mail ribu@via.dk

Vil du skabe vejledning
i verdensklasse?

Dit udbytte
-  Nyeste viden om karrierevejledning, vejledningsmetoder 

og -teorier.

-  Effektive redskaber og teknikker til såvel individuelle som 

kollektive vejlednings samtaler og -aktiviteter.

-  Kompetencer i at anvende digitale medier i vejledningen.

-  Mulighed for specialisering i bestemte emner, fx, mentor-

skab, job og uddannelse i grundskolen, gruppevejledning 

eller digitale medier.

-  Inspirerende netværk med andre vejledere fra forskellige 

brancher.

Din profil
Diplomuddannelsen er for dig, der arbejder med vejledning 

af børn, unge eller voksne på fx en uddannelsesinstitution, 

i et studievalgscenter, i Ungdommens Uddannelsesvejled-

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

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

VIA University College
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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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Et særligt tilbud til særlige elever

Gødvad Efterskole   |   Stavangervej 2   |   8600 Silkeborg

Tlf. 86 82 08 11   |   info@goed.dk   |   www.goed.dk

Gødvad Efterskole er for elever 
med særlige behov eller generelle 

indlæringsvanskeligheder.

Se vores resultater på www.goed.dk.

HØJ OVER-
GANGS-

FREKVENS

 
                                                                                                                             
  

 

 

                   
                   

                   
                   

                   
                   

           

  

 

Poppelgårdens 
Praktiske Jordbrugsskole

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

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

UNGDOMSUDDANNELSE FOR 
UNGE MED SÆRLIGE BEHOV
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studieturen  begynder  på

www.unitasrejser.dk

Tlf. 8723 1245
Glarmestervej 20A • 8600 Silkeborg
www.unitasrejser.dk • rejser@unitas.dk

 
Jeg vender tilbage næste år. Det er

 
helt sikkert! Vi havde en herlig tur 

 
til London. Alt klappede.

            
                  Birgit Paulsen, Solhverv Privatskole”Berlin/Dresden/Prag  fra kr. 1.355 Barcelona fra kr. 1.650Bruxelles/Amsterdam fra kr. 1.655 London/Oxford fra kr. 2.195Tel Aviv fra kr. 4.350 New York fra kr. 5.200

Vi er specialister i grupperejser for undervisningssek-
toren. Vi tilbyder rejser til alle de klassiske rejsemål, men 
også dem, som er lidt anderledes.
  
ROM er en af de absolutte klassikere og et rejsemål, som 
er oplagt på studierejser. Rent historisk er Rom helt unik, 
men Rom byder også på mange andre spændende og 
anderledes oplevelser.  

KONTAKT OS IDAG PÅ 8020 8870

TLF. 8020 8870 - WWW.ALFATRAVEL.DK - INFO@ALFATRAVEL.DK

BLIV KLOG PÅ  
ROMANTISKE ROM

BILLIGST
FRA KUN 2.498,-

OPLEVELSER I ROMANTISKE ROM

-Vingårdsbesøg og landbrugsbesøg
-Kernekraft i Frascati 
-Fordrag med dansk journalist om Italiens politik og 
økonomi
-Katakomberne
-Virksomhedsbesøg på TV-station og levnedsmiddel

 HUSK, vores erfarne medarbejdere er din 
  genvej til at realisere rejsedrømmene.
 Ring idag eller skriv til os og få et tilbud.

Vejleder-Rom.indd   1 3/10/2016   2:52:10 PM30 VE J LEDEREN



teKst // 
STIG RAVN
medlem aF Bestyrelsen i danmarKs vejlederForening

eFtertanKen

Carina blev færdiguddannet pædagog for snart to år siden. 
trods mange ansøgninger har hun ikke fundet et fast arbejde, 
men har arbejdet på freelancebasis med børnepasning og for-
skelligt. nicolas, som blev uddannet byggemontagetekniker, 
har på trods af stor byggeaktivitet i byen kun været i arbejde 
gennem virksomhedspraktikker. Finn, som har haft forskelligt 
forefaldende arbejde indenfor produktionsindustrien har til-
meldt sig et vikarbureau, som af og til sender besked, så Finn 
med kort varsel må møde frem. der har dog ikke været så 
meget arbejde, at Finn kunne genoptjene sin dagpengeret. i 
stedet overgik han til arbejdsmarkedsydelse og offentligt nyt-
tejob. det er skæbner som disse, man i de senere år fra et 
jobcenter har kunnet møde alt for mange af. til trods for at 
udsigterne til fast fuldtidsarbejde ikke ser lovende ud, pres-
ses disse borgere alligevel gennem aktivering, der sigter mod 
fuldtidsbeskæftigelse. i danmark er det ukendt at tale om un-
derbeskæftigelse!

Ulrich Beck (1944-2015)* mente derimod, at den tredje in-
dustrielle revolution var indtruffet. den første industrielle re-
volution skete i forbindelse med dampmaskinens fremkomst. 
den anden industrielle revolution kom i forlængelsen af ben-
zin- og elektromotorernes udvikling i begyndelsen af det 20. 
århundrede, mens den tredje industrielle revolution hænger 
sammen med den mikroelektroniske udvikling både inden for 
produktionsteknologi og informations- og kommunikations-
teknologi. Ulrich Beck påpegede, at den aktuelle industrielle 
revolution sammen med flere andre dynamiske udviklingsfak-
torer skaber et andet moderne, hvor fuld beskæftigelse pga. 
den teknologiske rationalisering af produktionen ikke mere er 
mulig. selv virksomheder, der vækster, må reducere i medar-
bejderstaben. ja, fyring af medarbejdere bliver selve forudsæt-
ningen for virksomhedens vækst.

Hvor fuld beskæftigelse, kollektive overenskomster og lønar-
bejde var normen i det første moderne, som blev fuldbragt 
efter anden verdenskrig, ser vi i dag fleksible, plurale former 

Underbeskæftigelse

for underbeskæftigelse i postfuldbeskæftigelsessamfundet. 
det vil sige, at der opstår grader af beskæftigelse, som gør det 
vanskeligt for den enkelte at opnå en acceptabel levestandard. 
Beck påpeger, at servicesamfundet ikke kan frelse os gennem 
skabelsen af nye jobs, men at den informationsteknologiske 
rationaliseringsbølge sætter sig igennem i alle brancher. ek-
sempelvis den offentlige sektor, men også bank-, handels-, 
transport, forsikrings-, og uddannelsessektoren.

som noget meget væsentlig påpeger Beck, at arbejde og kar-
riere ikke længere alene kan sikres gennem uddannelse. Knap-
heden på erhvervsarbejde betyder, at mange havner i situatio-
nen ’uddannelse uden arbejde’; men også i en situation, hvor 
det ikke er uddannelsessystemets eksamensbevis, men virk-
somhedens ansættelsestest, der afgør, hvem der får adgang til 
arbejdsmarkedet.

Ulrich Beck peger på, at borgerarbejde kan være en løsning 
i postfuldtidsbeskæftigelsessamfundet. Borgerarbejdet skal 
være et supplement til det knappe erhvervsarbejde og må 
ikke forveksles med kommunale aktiveringsordninger, der har 
til formål at få dagpenge- og socialhjælpsmodtagere tilbage til 
fuldtidsbeskæftigelse.

jeg skal ikke i denne efter tanke komme ind på løsningsmodel-
len i detaljer, men blot forsøge at henlede opmærksomheden 
på Ulrich Becks analyse af den tredje industrielle revolution 
og det andet moderne og den armod det alt andet lige kan 
skabe for bl.a. Carina, nicolas og Finn, hvis beskæftigelses- og 
aktiveringssystemerne ikke nytænkes. i danmark synes poli-
tikere m.fl. endnu meget langt fra tankegangen om underbe-
skæftigelse! 

*)  Ulrich Beck - Risikosamfundet og det andet moderne.  
Mads P. Sørensen, Allan Christiansen. Aarhus Universitetsforlag.
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returadresse: danmarks vejlederforening, Hørstykkevej 18, 8220 Brabrand

hej@friefagskoler.dk

Er dinE ElEvEr klar til 
uddannElsE?
Frie Fagskoler er for unge, som vil lære livspraktiske og erhvervsrettede fag inden 
de starter på en ungdomsuddannelse. Hos os lærer eleverne praktiske daglige 
livsstilskompetencer – alt lige fra at kunne stå op om morgenen til at have styr på 
privatøkonomien. Samtidig forbereder eleverne sig til en bestemt erhvervsuddannelse 
eller vælger en 10. klasse med en praktisk-kreativ profil.

den praktiske vej

dEn PraktiskE vEJ  

til uddannElsE,  

arBEJdE 
& liv

MOdErnEkOstskOlE
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