
Vejlederen
magasin til vejledere

# 5 - OktOber 2016

Omveje 
og god tid 
fører til 
uddannelse



ning viser, hvordan dette fokus på valg italesættes i vejled-
ningspraksis og især hos de unge: ”vejledere begrunder ofte 
vejledningsaktiviteter med valg af ungdomsuddannelse”, og 
”alle unge betragter vejledning som noget, der skal bidrage 
til uddannelsesvalg”. For de unge kan det derfor virke ufor-
ståeligt, at de skal deltage i vejledningsaktiviteter som bro-
bygning, virksomhedsbesøg mv., hvis de allerede har valgt. 
de ser derfor ikke og hjælpes ikke til at se aktiviteterne som 
noget, hvorigennem de kan udvide deres viden om verden – 
læringspotentialet.

disse pointer er yderst relevante for alle, der har med 
vejledning af unge at gøre. målbare resultater af vejlednin-
gen bliver ideligt efterspurgt af politikere og beslutningsta-
gere, og ”rigtige valg”, ”realistiske valg” bliver italesat som 
mål for vejledning af unge. Hvis vejlederprofessionen presset 
heraf selv kommer til at abonnere på den smalle opfattelse 
af vejledningens formål, kan professionen selv være med til 
at reducere det bredere formål og dermed potentialet for 
karrierelæring.

Henvisninger::
Randi Skovhus’ oplæg kan læses på vores hjemmeside www.vejlederen.org 
Skovhus, Randi Boelskifte (2014). Fra valg til læring – potentialer i at skifte perspek-
tiv. I Broen – Unge på tværs. ungepaatvaers.dk/wp-content/uploads/fravalgt1.pdf
Skovhus, Randi Boelskifte (2014). At udnytte potentialerne i de aktiviteter der fore-
går. I Broen – Unge på tværs. ungepaatvaers.dk/wp-content/uploads/at-udnytte-
potentialerne-i-de-aktiviteter-der-foregaar2.pdf 
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På danmarks vejlederforenings generalforsamling den 7. sep-
tember holdt randi boelskifte skovhus et indledende oplæg 
med titlen ”de betydninger, unge tillægger vejledningen, og 
deres deltagelse i den” – et meget tankevækkende oplæg om 
unges Og vejlederes opfattelser af vejledningens formål og 
betydning. randi er lektor i via og Ph.d.-studerende ved År-
hus Universitet, og hendes forskning er baseret på feltstu-
dier og interviews med unge i UU-regi.

Oplægget tog afsæt i henholdsvis en bred forståelse af for-
målet for vejledning, som det bl.a. kommer til udtryk på eU-
niveau i diverse policy papers om vejledning, og en smallere 
forståelse, som det bl.a. kommer til udtryk i vejledningsloven 
(lbk nr. 1051 af 1.7.2016). i den brede forståelse er formå-
lene, at den/de vejledte skal udvikle: Forståelse af sig selv i 
forhold til det samfund, man lever i; viden, holdninger, vær-
dier; refleksion; at kunne træffe beslutninger om uddannelse, 
arbejde og veje at gå, udvikling af self-efficacy; retfærdighed. 
i den smalle forståelse er formålet fokuseret på den unges 
valg af uddannelse og erhverv. den førstnævnte er læringsfo-
kuseret, den sidstnævnte er resultatfokuseret og reducerer 
dermed formålet med vejledning til en delmængde af den før-
ste opfattelse. 

det er den smallere opfattelse af vejledning, der domi-
nerer politikken og lovgivningen på vejledningsområdet: de 
unge, der har valgt uddannelsesretning, er i stand til at vælge, 
eller som vurderes uddannelsesparat, skal ikke tilbydes per-
sonlig vejledning (80-20-fordelingen). randi skovhus forsk-
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uden svinkeærinder kommer gennem 
uddannelsessystemet. det kan være 
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randi boelskifte skovhus pegede på 

generalforsamlingen på, at vejledning i 
højere grad skal have fokus på læring 
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mener Anna Helqvist.
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RedIGeReT AF // 
TORBEN ELsIG-pEDERsEN , RedAKTØR

kommuner og asylcentre kan nu få hurtig bistand til at vur-
dere flygtninges medbragte uddannelser ved at ringe eller 
skrive til en hotline i styrelsen for videregående Uddannel-
ser. Tilbuddet skal hjælpe flygtninge hurtigere ud på det dan-
ske arbejdsmarked.
den nye hotline hjælper med en hurtig indledende vurdering 
af konkrete uddannelsesbeviser, som flygtninge og familie-
sammenførte har medbragt fra deres hjemland.
Hotlinen henvender sig primært til integrationsmedarbej-
dere i kommunerne og medarbejdere i asylcentre. styrel-
sen kan blandt andet behandle dokumenter på arabisk uden 
oversættelse, og svaret sendes på e-mail i løbet af få dage.
»Regeringen har en ambition om, at flere flygtninge og fami-
liesammenførte skal i arbejde. Flere af dem har kompeten-
cer med, som kan bruges på det danske arbejdsmarked. det 
kan for eksempel være ingeniører. med den nye hotline kan 
kommuner og asylcentre hurtigt få oversat flygtninges ud-
dannelsesbaggrund til en dansk kontekst. det kan være med 
til at lette integrationen,« siger uddannelses- og forsknings-
minister Ulla tørnæs.
Stadig flere får vurderet deres uddannelser, især syriske 
flygtninge. I første halvår 2016 udstedte Styrelsen for Vide-
regående Uddannelser 1.600 almindelige vurderinger. 260 
var vurderinger af syriske uddannelseskvalifikationer. Det 
var samlet 29 procent flere end i samme periode året før.

//  mange virksomheder 
mangler allerede nu dygtige 
faglærte, og det bliver værre de 
kommende år, hvis vi ikke gør 
noget ved det. derfor er det 
vigtigere end nogensinde at få 
alle unge med.

KARSTen dyBVAd, Adm. dIReKTØR I dI .

8 ud af 10 
– i gang med drømmestudiet

i år er 66.439 studerende optaget på en videregående uddan-
nelse. For hele 8 ud af 10 er det den bedst tænkelige start. 
de begynder nemlig på den uddannelse, som de allerhelst 
ville ind på.
Det er et meget flot tal, kommenterer Jakob Rathlev, der er 
chef for eva’s område for videregående uddannelse.
»det er glædeligt, at så mange studerende opnår deres før-
stevalg af uddannelse, især fordi man så ofte hører historien 
om, hvor svært det er at komme ind på sit drømmestudium.«

Hotline vurderer 
flygtninge

ny hotline kan få integrationen til at gå hurtigere, mener Ulla Tørnæs.

skoletrætte unge 
hjælpes på vej af 
nyt projekt
et to-årigt projekt sat i gang af industriens Fond og di viser, 
at det er muligt at motivere de unge, der har svært ved at 
komme i gang med en uddannelse, til at gå i gang med en 
teknisk erhvervsuddannelse.
resultatet af projektet ”nye spor til teknik” er nu samlet i 
en publikation med 10 helt konkrete råd til, hvordan folke-
skoler, efterskoler, 10. klassecentre, UU-centre og andre, 
der arbejder med de unge, bør gribe opgaven an. Her er er-
faringerne fra to pilotforløb på korsør Produktionshøjskole 
og den Frie Fagskole tronsøskolen i grindsted samlet.
Et vigtigt råd er at bruge den tid, der skal til, for at de finder 
motivationen og meget vigtigt: sørg for at de unge kan se, at 
de opgaver og det arbejde de laver undervejs i uddannelsen, 
nytter noget. 
virksomhederne spiller også en vigtig rolle i arbejdet med 
de unge. Projektet viser, at et praktikophold i en offentlig 
eller privat virksomhed, er noget af det, der kan motivere et 
skoletræt ungt menneske allermest, også selv om der stilles 
krav.
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når landets unge søger ind på en erhvervsuddannelse til næ-
ste år, bliver der flere muligheder for at vælge erhvervsud-
dannelse. nu bliver de godt 100 erhvervsuddannelser nemlig 
udbudt endnu flere steder rundt i landet. Det er resultatet 
af en udbudsrunde blandt udbydere af erhvervsuddannelser 
og praktikcentre.
Udbudsrunden er gennemført som led i erhvervsuddan-
nelsesreformen. Her har alle eksisterende og nye udbydere 
søgt om godkendelse til at udbyde en eller flere af de godt 
100 erhvervsuddannelser. 
»med resultatet af udbuddet får vi en bedre uddannelses-
dækning i danmark. det er vigtigt for mig, at alle elever uan-
set bopæl får god adgang til at tage en erhvervsuddannelse.  
Udbudsrunden vil, sammen med den trepartsaftale vi netop 
har indgået, bidrage til at skabe de bedst mulige vilkår for 
at sikre, at alle unge tager en uddannelse, herunder flere en 
erhvervsfaglig uddannelse. Kvalificerede elever til virksom-
hederne og dygtige unge faglærte er forudsætningen for, at vi 
kan få vækst i danmark,« siger ellen trane nørby, minister 
for børn, undervisning og ligestilling

Forældre vil have 
børnene i gymnasiet
77 % af forældre, der har børn mellem 14 og 23 år, regner 
med at vejlede/har vejledt deres børn mod en gymnasial ud-
dannelse, mens kun 11 % af forældrene regner med at vej-
lede/har vejledt deres børn mod en erhvervsuddannelse, og 
kun 3 % regner med at vejlede/har vejledt deres børn mod 
eUX.
21 % af forældrene svarer, at de ikke føler sig godt nok klædt 
på til at vejlede deres børn om valg af ungdomsuddannelse.
Kilde: Undersøgelse foretaget for den Regionale Ungeenhed.

Kendt komiker 
skal få flere 
unge til at blive 
slagtere
Simon Jul, komiker og radio- og tv-vært skal være frontfigur 
i ny kampagne, der skal få flere unge til at vælge slagterfaget. 
»jeg elsker gode råvarer og godt håndværk. det der fascine-
rer mig er at se en dygtig slagter forfine kød til de ypperste 
produkter, som vi gør i min restaurant, spis min gris,« siger 
simon jul.
det er massiv mangel på elever, der har fået dagligvarekæ-
der som Coop, dagrofa og dansk supermarked samt di, 
Fødevareforbundet nnF og danske slagtermestre til at gå 
sammen om en fælles kampagne: meat Your Future. den skal 
give flere unge appetit på uddannelsen som slagter. Lige nu 
er der 240 ledige elevpladser. 

Bedre geografisk 
dækning af 
erhvervsuddannelser
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i den mundtlige beretning på årets ge-
neralforsamling i danmarks vejleder-
forening gjorde konstitueret formand, 
Carla tønder jessing, det blandt andet 
klart, at der er behov for en ny vej-
ledningsreform. den nuværende er fra 
2004 og var et skridt i en positiv ret-
ning.

»men siden har blandt andet er-
hvervsuddannelsesreformen været et 
skridt tilbage, og der er behov for  en 
reform, der sikrer, at også de voksne 
får den rigtige vejledning,« sagde hun 
og fortalte, at de foreløbige bestræbel-
ser på at skabe enighed om, hvordan en 
ny reform skal se ud, ikke har givet de 
store resultater på grund af modstri-
dende interesser på feltet. Foreningen 
har afholdt et dialogmøde med ledere 
i UU danmark, studievalg og evejled-
ningen om ønsker til en fremtidig ord-
ning eller strukturering af vejledningen.

»det var et uforpligtende og kon-
struktivt møde, men det er nok fair 
at sige, at parternes forestillinger lå 
ret langt fra hinanden,« sagde hun og 
tilføjede, at hun til gengæld er meget 
glad for, at alle elever i 9. klasse nu skal 
tilbydes brobygning.

Nye opgaver kræver ressourcer
»i vores høringssvar vedrørende gym-
nasiereformen  foreslog vi netop bro-
bygning for alle i 9. klasse, så det glæ-
der os, at det nu kommer som resultat 

TeKST // 
 sVEND KROGsGAARD JENsEN , JoURnALIST

Generalforsamlingen

Behov for bedre 
voksenvejledning

Der er behov for en ny vejlednings-
reform, der blandt andet adres-
serer udfordringen omkring  vok-
senvejledning, sagde konstitueret 
formand Carla Tønder Jessing på 
generalforsamlingen i Danmarks 
Vejlederforening. samtidig vil  en 
gymnasiereform kræve flere res-
sourcer til vejledning, og  ”Uddan-
nelse og Job” i folkeskolen bør pri-
oriteres

af trepartsforhandlingerne,« sagde hun 
og glædede sig indlysende nok også 
over, at arbejdsgiverne forpligtigede 
sig til at oprette 8-10.000 flere prak-
tikpladser.

»den eventuelt kommende gymna-
siereform ser ud til at give vejledning 
en central placering, hvilket vi er meget 
tilfredse med,« sagde hun, men pegede 
samtidigt på, at  de nye opgaver kræ-
ver, at der er de nødvendige kompe-
tente vejledere til rådighed.

»Og nye opgaver kræver ressour-
cer,« sagde hun og vurderede, at en ny 
sU-reform formentlig også vil medføre 
nye udfordringer for vejledningen, for-
di de studerende vil få problemer med 
at få deres studietid til at hænge sam-
men, når de selv skal tjene penge.

»vi er bekymrede for, om reformen 
vil komme til at vende den tunge ende 
nedad,« sagde hun.

»Foreningens formål er som bekendt at sætte karriere-, uddannelses- og erhvervs-
vejledning på den politiske dagsorden. Vi er nu i den heldige situation, at medierne 
kender os. det har krævet benarbejde at nå dertil, men det har lønnet sig, for de 
henvender sig nu jævnligt for at få en udtalelse eller et interview,« sagde Carla 
Tønder Jessing.

//  der er behov for 
en reform, der sikrer, 
at også de voksne får 
den rigtige vejledning.
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brian fra 9. klasse er sikker på, at han 
vil være automekaniker. Hans vejle-
der har fortalt ham, at vejledningen 
primært er til for at hjælpe ham med 
at vælge, og da hans deltagelse i et in-
troduktionskursus bekræfter ham i, at 
det er det rigtige valg, forsvinder hans 
motivation for at deltage i yderligere 
vejledningsaktiviteter.

vejlederens måde at italesætte vej-
ledningen på påvirker således brians 
motivation for at deltage i yderligere 
vejledning. Og en chance for at lære 
mere om samfundet, andre uddannel-
ser eller sig selv glipper. i hvert fald var 
det en af konklusionerne i et oplæg, 
som lektor ved via og Ph.d. stude-

Uddannelse og Job skal 
prioriteres
Carla tønder jessing gav også udtryk 
for bekymring i forhold til det timeløse 
emne ”Uddannelse og job” i grundsko-
len.

»det fungerer ikke endnu, priori-
teres ikke tilstrækkeligt, og lærerne 
mangler af forståelige grunde de for-
nødne kompetencer. Heldigvis er der 
nogle steder, hvor man har købt ydel-
ser af UU, og dermed sikret den nød-
vendige faglighed,« sagde hun og gav til 
slut udtryk for et håb om, at danmarks 
vejlederforening og Ungdomsuddan-
nelsernes Vejlederforening kan finde 
ud af med tiden at blive én forening

»vi ser gerne, at der kun er én 
vejlederforening, så vi står stærkere 
i forhold til vejledningspolitikken og 
-lovgivningen. vi har da også indledt 
et godt samarbejde med UUvF, som 
forhåbentligt med tiden kan lede til en 
sammenlægning,« sagde hun.

NY BEsTYRELsE

På generalforsamlingen blev en ny 
bestyrelse valgt. 
den kom til at se således ud:

Formand: 
Charlotte knagh trojahn (på barsel)

næstformand: 
Carla tønder jessing (konstitueret 
formand)

bestyrelsens ordinære medlemmer:
lis brok-jørgensen (konstitueret 
næstformand)
stig ravn (kasserer)
ann Christensen
maria jorsal
gitte dybdal
elsebeth dybdal
anette jochumsen
 
suppleanter:
Christina rath
Catalina kjær
lene veldt Pedersen

Man får, hvad man siger

siger man, at vejledning primært handler om at 
vælge, fokuserer de unge på valget og mister inte-
ressen for at deltage i vejledningsaktiviteter, når 
de selv synes, de har foretaget deres valg

rende ved iPU på aarhus Universitet, 
randi boelskifte skovhus gav på årets 
generalforsamling i danmarks vejle-
derforening.

randi boelskifte skovhus har i sit 
endnu ikke afsluttede Ph.d. projekt 
meget tæt fulgt to 9. klasser, og den 
vejledning de modtager fra UU, for 
blandt andet at give bud på hvordan 
vejledningen giver mening for de unge.

»vejlederne skal være meget bevid-
ste om, hvad de siger, når 
de fortæller de unge 
om, hvad målet er 
med at deltage i 
vejledningen, 

»når valget fremhæves, bliver vejledningsaktiviteternes placering i 
forhold til det tidspunkt, de unge foretager valg, meget vigtigt for 
deres motivation for at deltage,« sagde Randi Boelskifte Skovhus.

>>>
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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”

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

også selv om der indlysende nok er andre ting, der spiller ind 
på elevernes motivation i forhold til vejledning,« sagde hun.

Fokus bør også være på læring
»i danmark har vi i vejledningen et meget stærkt fokus på 
valg. vi mangler den noget bredere forståelse for vejlednin-
gens opgave, som man har i flere andre europæiske lande, 
hvor vejledningen også har et læringsperspektiv,« sagde hun 
og tilføjede, at den samfundsmæssige diskurs her i landet 
desuden har fokus på, at de unge kommer hurtigt gennem 
uddannelsessystemet og tager de rigtige valg. en understreg-
ning af et valgfokus. 

//  Vejlederne skal være 
meget bevidste om, hvad 
de siger, når de fortæller de 
unge om, hvad målet er med 
at deltage i vejledningen, 
også selv om der indlysende 
nok er andre ting, der spiller 
ind på elevernes motivation i 
forhold til vejledning.

»i min empiri har vejlederne andre begrundelser for vej-
ledningens relevans end valg, men de står meget svagt, og 
eleverne opfanger dem tilsyneladende ikke,« sagde hun og 
forklarede, at vejledningen selvfølgelig skal bidrage til ele-
vernes valg, som skal udfordres, men at der desuden bør 
arbejdes med et læringsfokus.

»Hvis vejledningen skal bidrage til, at de unge får kend-
skab til samfundet, bliver i stand til at virke i det og sammen-
hængskraften dermed styrkes, er det vigtigt, at de kender 
forskellige uddannelser og erhverv,« sagde randi boelskifte 
skovhus og pegede på, at vejledning i højere grad skal have 
fokus på læring og på refleksion.

Bedre rammesætning
»For at sikre refleksionen skal man arbejde med rammesæt-
ningen og kvalificere forberedelsen,« sagde Randi Boelskifte 
skovhus og forklarede, at hvis vejledningsaktiviteterne skal 
give mening for de unge, betyder det blandt andet, at for-
beredelsen af for eksempel virksomhedsbesøg ikke kun skal 
handle om bustider og lignende praktiske ting.

»i stedet skal forberedelsen være bred og have fokus på, 
hvordan de unge kan blive klogere på sig selv, også selv om 
de synes, at de har taget deres valg,« sagde hun.
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En væsentlig del af ele-
ver fra specialeftersko-
lerne gennemfører en 
ungdomsuddannelse , 
men de har brug for tid 
– masser af tid

systemet ønsker, at de unge hurtigt og 
uden svinkeærinder kommer gennem 
uddannelsessystemet. det kan være 
vanskeligt for mange at leve op til, og 
er man ung med særlige læringsfor-
udsætninger, kan det være en kæmpe 
udfordring. men en analyse foretaget af 
efterskoleforeningen blandt elever på 
specialefterskoler viser, at der er håb 
også for unge med særlige læringsfor-
udsætninger. Får de den nødvendige tid 
og muligheden for at tage nogle om-
veje, så klarer en væsentlig del af dem 
udfordringen.

analysen som er foretaget blandt 
1151 elever, der afsluttede 10. klasse, 
og 1096 som forlod 9. klasse på en ord-
blinde- eller specialeefterskole i 2010, 
viser således, at næsten halvdelen af de 
elever, der forlader specialeftersko-
lerne efter 10. klasse fire år senere har 
gennemført en ungdomsuddannelse, og 
at yderligere en tredjedel er i gang med 
en. For elever, der forlader specialef-
terskolerne efter 9. klasse, er det 32 
procent, der har gennemført en ung-
domsuddannelse, og 49 procent der er 
i gang.

»det er glædeligt og måske også lidt 
overraskende, at så mange af vores ele-
ver gennemfører eller er i gang med en 
ungdomsuddannelse,« siger vejleder på 
aabæk efterskole, nils skov og 

tilføjer, at elever med særlige læ-
ringsforudsætninger har behov for tid.

Tid – masser af tid
»analysen viser, at denne gruppe unge 
har brug for tid – masser af tid, der 
fyldes med anerkendelse, opmuntring, 

støtte og personlig modning,« skriver 
vejleder på Waldemarsbo efterskole, 
astrid Heim thomsen i forordet til 
analysen. Og den ekstra tid bruges 
på en stU, egU, eUd, fri fagskole, 
produktionsskole eller et helt andet 
uddannelsestilbud afhængigt af den 
enkelte unges forudsætninger og kom-
petencer.

Forstander på Waldemarsbo efter-
skole, tine engell kjøller, fortæller, at 
de unges behov for mere tid også af-

TeKST // 
 sVEND KROGsGAARD JENsEN , JoURnALIST

Omveje hjælper unge 
med særlige læringsforudsætninger
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Figur 1. Uddannelsesstatus 2014, 10. klasse 

Unge fra specialefterskoler gennemfører ungdomsuddannelsen  

 

Figur 1 viser 10. klasse-elevernes uddannelsesstatus i 2014. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren viser, at 40% eller 451 af eleverne fra 10. klasse har gennemført en  
ungdomsuddannelse. Hertil skal lægges 8%, som har fuldført en EGU, mens  
5% har gennemført andre uddannelser, som fx er VUC enkeltfag. Samlet set  
er det således 53%, der har gennemført en uddannelse efter efterskolen.  
29% af eleverne er stadig i gang med ungdomsuddannelsen fire år efter, de  
forlod efterskolen. 15% af eleverne er iflg. registrene ’uoplyst’. Det kan godt  
dække over, at de tager en uddannelse, som ikke indgår i Danmarks Statistiks  
registre, men det vil næppe være tilfældet for ret mange elever fra special-
efterskoler. 

  

Figur 1 viser 10. klasse-elevernes uddannelsesstatus i 2014.
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Figur 2. Uddannelsesstatus 2014, 9. klasse 

Figur 2 viser uddannelsesstatus i 2014 for de elever, der gik ud af 9. klasse  
på specialefterskole i 2010.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren viser, at 24% har fuldført en ungdomsuddannelse, mens 44% stadig er i 
gang. Samme andel, som for 10. kl, nemlig 8% har gennemført en EGU. 122 elever 
eller 11% er alene registreret som fuldført 10./11. klasse. Hvis 9. klasse skal sam-
menlignes med 10. klasse, skal denne gruppe lægges sammen med andelen af ele-
ver, der ikke er startet/uoplyst på 6%.  

 

  

Figur 2 viser uddannelsesstatus i 2014 for de elever, der gik ud af  9. klasse på specialefterskole i 2010.

spejles ved, at skolen stort set altid har 
en lille gruppe tredjeårselever. Unge 
som har brug for lidt ekstra tid og ro 
til at udvikle sig og finde ud af, hvad de 
gerne vil, og hvad der skal til, for at det 
kan blive til virkelighed.

»vores elever tager sjældent den 
lige vej, så der har de også brug for 
ekstra tid,« siger hun.

Andre veje
Unge med særlige læringsforudsætnin-
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>>>

//  Analysen viser, at 
denne gruppe unge 
har brug for tid – 
masser af tid, der fyldes 
med anerkendelse, 
opmuntring, støtte og 
personlig modning.

ASTRId HeIm THomSen

ger er ikke altid udviklingsmæssigt på 
højde med deres aldersgruppe. de kan 
derfor have behov for at gå andre veje 
end de gængse. På aabæk efterskole 
sender vejleder nils skov ofte elever på 
produktionsskoler eller frie fagskoler, 
for at de på den måde kan blive klar til 
at gennemføre en ungdomsuddannelse.

»vi sender også mange på egU, og 
ofte får de her opbygget kontakter, som 
skaffer dem en læreplads, så de den vej 
rundt kan starte på en erhvervsuddan-
nelse,« siger han og tilføjer, at en stor 
gruppe elever desuden visiteres til den 
særligt tilrettelagte ungdomsuddan-
nelse stU, og at der stilles anderledes 
krav til vejlederens kompetencer.

»som vejleder på en specialefter-
skole samarbejder du meget bredt. 
socialforvaltningen, psykiatrien, ple-
jefamilier og politiet er bare nogle af 
dem, vi samarbejder med,« siger han 
og fortæller, at god vejledning fylder 
meget på en specialefterskole.

Motivation og god vejledning
analysen viser, at når først en elev med 
særlige læringsforudsætninger starter 
på en ungdomsuddannelse, så gen-
nemfører vedkommende oftest uden 
pauser. i den sammenhæng er der ikke >>>

ill
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up
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den store forskel på elever med sær-
lige læringsforudsætninger og elever 
fra folkeskolens 10. klasse. eleverne 
motiveres således gennem deres efter-
skoleophold, hvilket indikerer, at spe-
cialefterskolerne er gode til at vejlede 
de unge til det rigtige uddannelsesvalg.

»specialefterskolernes vejledere 
har en fordel ved at kunne være sam-
men med de unge i hele døgnet. På den 
måde bliver relationerne tættere, og 
det sikrer en bedre vejledning,« siger 

konsulent i efterskoleforeningen lis 
brok-jørgensen og forklarer, at hvis 
andre vejledere skulle lære af specia-
leefterskolernes gode resultater, så må 
det netop være ved at fokusere på re-
lationerne.

»Mere tid og måske flere møder 
med den unge vil kunne sikre den gode 
relation og kvalificere vejledningen,« 
siger hun og synes, at der bliver gjort 
et rigtig godt stykke vejledningsarbejde 
på specialefterskolerne.
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Figur 3. Gennemført ungdomsuddannelse, N=900 

Elever, 10. klasse Elever, 9. klasse

Erhvervsuddannelser er mest populære 

Figur 3 viser, hvilke ungdomsuddannelser, de unge har valgt. Figuren omfatter de 
551 elever (48%) fra 10. klasse og de 349 (32%) elever fra 9. klasse, der har gen-
nemført en ungdomsuddannelse inklusiv EGU i 2014.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Der var i alt 11 elever, som havde gennemført en anden erhvervsfaglig uddannelse.  
Disse er udtaget af figuren pga. det lave antal.  

Figuren viser, at der er lige mange elever fra 10. klasse, som har valgt hhv. et er-
hvervsfagligt hovedforløb og en STU. Dernæst følger ca. 90 elever fra både 10. og 
9. klasse, der alene har gennemført et erhvervsfagligt grundforløb. Kun ca. 8 % 
vælger en gymnasial uddannelse.  

Det erhvervsfaglige grundforløb er introduktionsforløbet til erhvervsuddannelsen, 
som skal gennemføres før hovedforløbet. Grundforløbet kan vare alt fra 20 til 60 
uger. Det er en forudsætning for at gå videre til hovedforløbet, at de unge har en 
praktikaftale. De unge, som fremgår af figuren under grundforløbet, er således ikke 
kommet videre i perioden. En mulig forklaring kan være, at de ikke har været i 
stand til at finde et praktiksted.  

De hhv. 37 og 34 elever, der har gennemført en EGU, er ikke udtryk for alle elever, 
der tager denne uddannelse. I 2012 var der således samlet set 129 elever i gang 
med en EGU. En væsentlig del af disse unge er efterfølgende højst sandsynligt gået 
videre på et erhvervsfagligt hovedforløb.  

Andelen af elever, der har gennemført en STU er langt mindre for 9. klasse end for 
10. klasse. En sandsynlig forklaring er, at denne uddannelse er mest anvendt til 
elever fra efterskoler for unge med særlige behov. Elever fra ordblindeefterskoler 
har oftest stærkere læringsmæssige forudsætninger og er mindre tilbøjelige til at 
gå i 10. klasse.    

Figur 3 viser, hvilke ungdomsuddannelser, de unge har valgt. Figuren omfatter de 551 elever (48%) fra 10. klasse og de 349 
(32%) elever fra 9. klasse, der har gennemført en ungdomsuddannelse inklusiv eGU i 2014.
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Figur 4 viser uddannelsesvalget for de elever, der i 2014 stadig var i gang.  

 

Figuren viser, at hovedparten af de elever, der stadig var i gang i 2014, var i gang 
med et erhvervsfagligt hovedforløb. Det gjaldt hhv. 187 af eleverne fra 10. klasse 
og 352 af eleverne fra 9. klasse. Fra 10. klasse var yderligere 97 i gang med en 
STU, mens 33 var i gang med en EGU. For 9. klasse var det hhv. 60 og 41 elever, 
der var i gang med disse uddannelser. Der var også hhv. 41 og 56 af eleverne, som 
fire år efter afslutningen af efterskolen var i gang med et erhvervsfagligt grundfor-
løb. 

I forhold til erhvervsfaglige hovedforløb er det vigtigt at understrege, at mange 
uddannelser varer længere end 3 år, hvilket betyder, at eleverne ikke kan være fær-
dige fire år efter, de afsluttede 9. klasse, hvis de også har gået i 10. klasse, som ca. 
55% af eleverne fra 9. klasse på specialefterskolerne gør. Derfor er det også forven-
teligt, at størsteparten af de unge, som stadig er i gang, netop er i gang med et 
erhvervsfagligt hovedforløb. I forhold til STU og EGU kan andelen, der stadig er i 
gang, dels forklares med, at der i mange tilfælde går lang tid med visitering til ud-
dannelserne og dels, at de unge måske har været omkring andre uddannelser først. 

Mindre grupper på 12 og 16 elever er i gang med en almen gymnasial uddannelse, 
og 9 elever fra 9. klasse er i gang med en erhvervsgymnasial uddannelse.  
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Figur 4. I gang med ungdomsuddannelse, 2014 
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Figur 4 viser uddannelsesvalget for de elever, der i 2014 stadig var i gang.

»jeg synes, vi er gode til at vejlede 
eleverne, og det handler meget om at 
give dem en oplevelse af, at der er no-
get de mestrer. give dem selvtilliden 
tilbage,« siger nils skov, mens tine en-
gell kjøller peger på, at arbejdet med 
overgangene er vigtigt.

»det er ofte i overgangene, at noget 
går galt, så vi arbejder på at lave gode 
overgange, hvor vi følger eleven så 
langt, vi kan, og forsøger at viderebrin-
ge relevante oplysninger,« siger hun 

»det er dejligt med sådan en undersøgelse. Tidligere 
har vi ikke haft mulighed for at følge vores elever, når 
de forlod os. der måtte vi forlade os på at høre fra 
de elever, der kommer på skolen til arrangementer 
for tidligere elever, og det er nok ikke et helt ret-
visende billede. Jeg håber undersøgelsen laves igen 
om nogle år, så vi blandt andet kan se konsekvensen 
af erhvervsuddannelsesreformens adgangskrav,« siger 
nils Skov.
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og er spændt på, hvordan en lignende 
analyse vil se ud, når adgangskravene til 
erhvervsuddannelserne slår igennem.

Adgangskrav vil give flere 
omveje
Ifølge analysen vælger langt de fleste 
elever fra ordblinde- og specialefter-
skolerne en erhvervsuddannelse. med 
den nye erhvervsuddannelsesreform 
indføres der adgangskrav til erhvervs-
skolerne, og det vil give mange elever 
med særlige læringsforudsætninger 
yderligere en udfordring at skulle leve 
op til kravet om 02 i dansk og mate-
matik.

»jeg tror, at adgangskravene vil be-
tyde, at vores elever kommer til at tage 
endnu flere omveje,« siger Nils Skov og 
ærgrer sig over, at der ikke i forbindel-
se med optagelse på erhvervsskolerne 
bliver taget specielle hensyn til unge 
med særlige læringsforudsætninger.

»der er jo stor forskel på hvilke 
boglige kvalifikationer, der kræves i 
de forskellige erhvervsuddannelser, 
og mange af vores elever har de fag-
lige forudsætninger for at tage en er-
hvervsuddannelse. måske opfylder de 
endda kravene til dansk, men kan slet 
ikke magte matematikkravene, og det 
sætter dem i en klemme,« siger han.

//  Jeg tror, at 
adgangskravene vil 
betyde, at vores 
elever kommer til 
at tage endnu flere 
omveje.

nILS SKoV
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Anmeldelse af E-bog, 
der giver fif til hands on 
vejledning i uddannel-
seskontekst

med udgivelsen af e-bogen ”kollektiv 
akademisk vejledning – en introduk-
tion” får læseren en kombination af 
en forskningsbaseret og ”hands-on”-
introduktion til, hvordan man kan be-
drive kollektiv vejledning i en uddan-
nelseskontekst.

kollektiv akademisk vejledning som 
en forskningsbaseret kollektiv arbejds-
form giver de studerende erfaringer 
med at diskutere faglige spørgsmål i et 
kollektivt forum.

Pointen med kav er, at denne 
vejledningsform retter sig mod stu-
derende, som skriver på forskellige 
opgaver. i vejledningen bruges de stu-
derendes forskellighed som drivkraft 
i vejledningen. med akademisk vej-
ledning understreges vejledning som 
central læringsaktivitet i udviklingen 
af den akademiske kompetence, det er 
at give og modtage kritik i vejlednin-
gen. ligeledes viser forskning i kav, 
hvordan denne  vejledningsform kan 

øge de studerendes studiemotivation 
og skrivelyst, da den udover et fagligt 
input fra vejlederen skærper de sociale 
og faglige relationer mellem de stude-
rende og således bidrager til at skabe 
et bedre studiemiljø.

en af introduktionens styrker er, at 
den går tæt på de udfordringer, som en 
kollektiv vejledningsform rummer for 
både studerende og vejledere, og kom-
mer med konkrete bud på, hvordan 
disse kan håndteres. For mange, som 
er vant til individuel vejledning, er det 
et kulturskifte kun at deltage i kollek-
tive vejledningsprocesser. For vejleder 
fordrer kav et øget didaktisk fokus på 
og forberedelse i forhold til, hvordan 
vejledningsrummet kan organiseres – 
og ikke “kun” den indholdsmæssige del 
af vejledningen.

For de studerende kan det opleves 
som udfordrende at blive vejledt i en 
kollektiv sammenhæng med et min-
dre fokus på de individuelle projekter. 
Hvis ikke der skabes en tydelig ramme 
omkring vejledningen, kan det gøre de 
studerende usikre, så de bliver i tvivl 
om, hvad der forventes af dem – og om 
det udbytte, de tilbydes, i vejledningen, 
matcher lige præcis deres behov.  

i den sidste del af introduktionen 
finder læseren et inspirationskatalog, 

som rummer en række konkrete øvel-
ser, som vejlederen kan anvende i i ar-
bejdet med at sætte en tydelig ramme 
omkring vejledningen, som skaber gro-
bund for konstruktive og fagligt funde-
rede dialoger.

sidst men ikke mindst er e-bogen 
frit tilgængelig og kan downloades på 
”vejledning i Fokus” Fb side.

Helle Merete NordeNtoft
KristiNa Mariager-aNdersoN 
aNNe sMedegaard

kollektiv akademisk 
vejledning 
eN iNtroduKtioN

au
AARHUS UNIVERSITET

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 
 

Inspiration til kollektiv akademisk 
vejledning

TeKST // 
HELLE MERETE NORDENTOFT

LeKToR , KooRdInAToR FoR mASTeRUddAnneLSen I VeJLednInG
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VI TILBYDER
ERHVERVSRETTEDE 
LINIER INDENFOR:
Mad og gastronomi
Træ og konstruktion
Tekstilhåndværk og design
Sundhed, omsorg og pædagogik
Game og webdesign 

NOGET AT 
STÅ OP TIL I 
FREMTIDEN!

Linieskolen kvalificerer 
unge i alderen 16-23 til 
erhvervsuddannelse, 
voksenliv og job. 

Ring og få mere information eller tjek vores hjemmeside: www.linieskolen.dk

– Keven Hallur Jørgensen starter 
efter sommerferien på uddan-
nelsen til IT-supporter, Syddansk 
Erhvervsuddannelse.

GAME OG WEBDESIGN
Flyt de unge fra gamerrum til skoleliv med             
fremtidsperspektiv - gamedesign, programmering 
og grafisk design. Vi fokuserer på succesoplevels-
er for alle uanset kompetencer.

NYHED!!! 
GAME OG WEBDESIGN

På Linieskolen har jeg 
fået troen på mig selv og 
er blevet styrket fagligt. 
Jeg er blevet mere social 
og er blevet klar til at 
tage en uddannelse.

”

”

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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TeKST // 
sVEND KROGsGAARD JENsEN , JoURnALIST

VeJLedeRpRoFILen

pROFILEN På gaden og i supermarkedet møder 33 
årige Anna Helqvist, studie- og karrier-
evejleder ved sCienCe, ofte personer, 
som hun synes, at hun kender uden at 
være helt sikker. 

»det er næsten en form for arbejds-
skade, fordi jeg møder rigtig mange 
mennesker i mit vejledningsarbejde,« 
siger hun og fortæller, at hun i år hidtil 
har haft 2270 henvendelser fra nuvæ-
rende og potentielle studerende. 

»det er rigtig mange studerende, vi 
har gennem systemet hvert år, og det 
kan være svært at huske dem fra hin-
anden. det afgørende er selvfølgelig 
også, at vi giver dem en god og pro-
fessionel vejledning, og det synes jeg, 
vi gør,« siger hun og peger på, at den 
gode vejledning ikke kun finder sted i 
én-til-én-samtalen.

Mere end én-til-én-samtalen
»For mig er det vigtigt at tænke vejled-
ning som mere end den klassiske én-
til-én-samtale,« siger Anna Helqvist. 
Hun synes, studievejledere bør arbejde 
med organisationen og sikre, at det 
bliver mere gennemskueligt for de stu-
derende, hvilke muligheder, de har, og 
hvilke valg de kan træffe.

»så kan vi bruge samtalen som et 
sparringsrum, frem for et sted hvor de 
studerende får information, eller tjek-
ker om de bryder nogle regler med den 

plan, de har lagt,« siger hun og peger 
på, at der er grænser for, hvor meget 
man kan udvikle på samtalen som me-
todisk greb, og at en vigtig del af ar-

bejdet netop er at udvikle og forbedre 
vejledningen.

Udvikling af vejledningen har da 
også ligget hende på sinde i de godt tre 
år, hun har været ansat som fuldtidsvej-
leder på sCienCe. Hendes arbejde er 
delt mellem de konkrete vejlednings-
opgaver og opgaver på mere strategisk 
niveau, særligt omkring studiestarten.

»jeg er for eksempel med til at 
planlægge, afholde og evaluere på 
studiestarten samt facilitere et stu-
diestartsforum for mine kolleger på 
institutterne. det sikrer en høj kvali-

Vejledning er mere end 
én-til-én-samtaler
Anna Helqvist, der er vejleder på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakul-
tet på KU (sCIENCE), er optaget af en professionel og strategisk tilgang 
til vejledning. Hun synes blandt andet, at vejledning er mere end den klas-
siske én-til-én-samtale, og at vejlederfaget skal turde tænke nyt for at 
udvikle sig. Anna modtog i 2015 sKUDs Ildsjælepris for sit engagement og 
sin indsats for at sikre høj kvalitet og faglighed i sit daglige arbejde som 
studie- og karrierevejleder på sCIENCE

Anna Helqvist er 33 år. Hun 
er cand.mag. i pædagogik. er 
studie- og karrierevejleder på 
det natur- og biovidenskabe-
lige Fakultet på kU (sCienCe). 
i studietiden var hun studenter-
studievejleder på Humaniora, 
københavns Universitet. efter 
endt uddannelse har hun udeluk-
kende arbejdet med studievej-
ledning. Først på Humaniora, så 
roskilde Universitet og siden på 
sCienCe. i fritiden er hun aktiv 
i FdF, hvor hun er kredsleder 
og har ansvaret for en gruppe 
børn. i 2015 modtog hun skUds 
ildsjælepris.

//  Vi skal bruge 
én-til-én-
samtalen som et 
sparringsrum, frem 
for et sted, hvor de 
studerende skal have 
information.
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VeJLedeRpRoFILen

tet i vores studiestart på sCienCe,« 
siger hun og fortæller, at hun er glad 
for kombinationen af den konkrete vej-
ledning og det strategiske arbejde. 

Ildsjælepris
andre har også fået øjnene op for 
Anna Helqvists evner og engagement. 
I 2015 fik hun således ildsjæleprisen, 
som uddeles af skUd, sektionen for 
studie- og karrierevejledere ved Uni-
versitetsinstitutionerne i danmark. i 
motivationen lagde prisuddelerne spe-
cielt vægt på hendes engagement og 
indsats for at sikre høj kvalitet og fag-
lighed, samt hendes evne til at tænke 
ud af boksen og inspirere kollegerne 
til at afprøve nye og utraditionelle ar-
bejdsmetoder.

»jeg er stolt og beæret over at have 
fået en sådan pris. det er et dejligt 
skulderklap,« siger hun og glæder sig 
over, at det er en eller flere kolleger, 
der har indstillet hende til prisen.

»jeg synes jo, at mine kolleger er 
fantastiske og meget meget dygtige, så 
at en eller flere peger på mig er en stor 

ære,« siger hun og fortæller, at hun 
egentligt ikke tænker på sig selv som 
en, der hele tiden lægger nye og alter-
native ideer på bordet, men vil meget 
gerne være med til at ændre ting, der 
ikke fungerer. 

»jeg synes, at jeg er god sammen 
med andre. jeg kan rigtig godt lide, at 
vi er flere om at udvikle ideer til nyt,« 
siger hun og tilføjer, at det også er no-
get, hun bruger i sin fritid.

Aktiv i Frivilligt Drenge og pige 
Forbund
Anna Helqvist har siden 1989 brugt en 
stor del af sin fritid i FdF. de senere 
år har hun både haft ansvaret for en 
gruppe børn, og samtidig arbejdet som 
leder af kredsen.

»som kredsleder støder man ofte 
på ting, der kunne være bedre, eller 
som kan gøres anderledes. så i FdF 
arbejder jeg også med at bedre kvali-
teten,« siger hun og fortæller, at hun 
gennem en række andre aktiviteter i 
FdF har opnået færdigheder, hun kan 
trække på i vejledningsarbejdet.

»jeg har for eksempel spillet en del 
teater i FdF, og det har helt sikkert 
gjort det lettere for mig at være på, 
når jeg for eksempel skal holde oplæg,« 
siger hun og tilføjer, at hun begyndte 
vejledningskarrieren allerede som stu-
derende.

Den helt rigtige hylde
»jeg er cand.mag i pædagogik, skrev 
speciale om rusvejledning og var i stu-
dietiden ansat som studenterstudievej-
leder på Humaniora på kU,« siger anna 
Helqvist og smiler, da hun fortæller, at 
det godt nok først var i fjerde forsøg, 
at hun fik jobbet som studievejleder.

»afslagene slog mig dog ikke ud. jeg 
er vedholdende, når det skal være, og 
jeg vidste, at det var noget for mig,« si-
ger hun. efter endt uddannelse har hun 
således udelukkende arbejdet med vej-
ledning. Først på Humaniora, så ros-
kilde Universitet og siden på sCienCe.

»det er helt sikkert den rigtige 
hylde, jeg er havnet på,« siger hun og 
er indlysende glad, når hun får positive 
tilbagemeldinger fra studerende.

Jeg synes, at jeg er god sammen 
med andre. Jeg kan rigtig godt lide 
at være flere om at udvikle ideer til 
nyt, fortæller Anna Helqvist.

>>>
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»det hænder heldigvis, at der er 
nogle, der vender tilbage og siger tak 
for god vejledning, og vores tilfreds-
hedsmålinger giver også et billede af, at 
vores vejledning fungerer godt,« siger 
hun. 

Den gode vejledning
»det er ikke altid, at jeg giver de svar, 
som de studerende vil høre. men det 
kan godt være en god vejledning alli-
gevel,« siger Anna Helqvist. For hende 
handler det om, at den studerende op-
lever, at vejlederen lytter, er til stede 
og rummer den studerende.

»de studerende skal føle, at de bli-
ver hørt og set. at de ved, hvad de skal 
gøre, når de går ud ad døren og har 
overblik over deres muligheder,« siger 
hun og forklarer, at vejledningssamta-
lerne på sCienCe baserer sig på ”den 
motiverende samtale”, som er en ame-
rikansk metode udviklet af psykologer 
i 70´erne i forhold til misbrugsbehand-
ling, og som handler om at motivere til 
handling og forandring.

»metoden er tilrettet danske for-
hold. det er vejlederen, der er an-
svarlig for samtalen, og som gennem 
forskellige typer spørgsmål og andre 
greb skal sikre, at den studerende selv 
taler sig frem til konkrete handlinger, 
blandt andet med forandringsudsagn,« 
siger hun og tilføjer, at vejledning også 
på mange måder er påvirket af de poli-
tiske dagsordener.

Det bedst mulige
»der er rigtig mange regler på vores 
område, og der sker ofte forandrin-
ger, som bunder i politiske beslutnin-
ger,« siger Anna Helqvist. Hun mener, 
at vejlederens fornemste opgave i den 
forbindelse er, at være professionel;  at 
kende reglerne og dermed muligheder-
ne, og at sikre den bedst mulige vejled-
ning for den studerende.

»man kan jo godt have egne politi-
ske holdninger. men i selve vejlednings-
situationen skal man give et klart og 
tydeligt billede af, hvilke muligheder 
den studerende har. det er jo den stu-
derendes situation, der er i centrum, 
ikke mine holdninger og synspunkter,« 
siger hun og mener, at studie- og kar-
rierevejledere kan forsøge at påvirke 
systemet inde fra.

»På sCienCe er vi for eksempel en 
medspiller, når der laves nye studie-
ordninger, og vi bliver hørt, fordi vi jo 
ved, hvad der rører sig blandt de stude-
rende,« siger hun. Ifølge Anna Helqvist 
hænger studie- og karrierevejledernes 
styrke sammen med evnen til at holde 
fast i objektiviteten og for eksempel 
ikke gå ind og skubbe alle studerende 
hurtigt frem, bare fordi det passer med 
den politiske agenda.

»vi skal være til stede i vejledningen 
med vores faglighed, og vi skal holde 
fast i vores faglighed,« siger hun og er 
sikker på, at hun arbejder med vejled-
ning mange år endnu.  

//  man kan jo godt 
have egne politiske 
holdninger, men i 
selve vejledningen, 
skal man give et 
klart og tydeligt 
billede af, hvilke 
muligheder, den 
studerende har.

VeJLedeRpRoFILen
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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

Læs mere om vores tilbud på www.pmu.dk

Stedet for unge med særlige behov

Ole Rømers Vej 4 
9870 Sindal 

Tlf. 9678 1400 
info@pmu.dk

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

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

• Støtte til fritidsaktiviteter 

PMU har 13 
forskellige 

interne 
værksteder 

Information og 
optagelse:

tlf. 9678 1435
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AnmeLdeLSe

Hvad skal og kan uddannelses-, er-
hvervs- og karrierevejledning bidrage 
til? Har vejledningen en samfundsmæs-
sig rolle? Hvad er det ideelle forhold 
mellem forskning i vejledning, vejled-
ningens praksis og politikskabelse? 
Hvordan kan vejlederkompetencer 
beskrives? skal der være fælles stan-
darder? Og kan man beskrive dem på 
forskellige niveauer?

disse spørgsmål er omdrejnings-
punktet i de tre dokumenter, som vi 
anmelder i denne udgave af vejlederen. 
dokumenterne stammer fra bogen 
“european Competence standards for 
the academic training of Career Prac-
titioners. niCe Handbook vol. ii”, men 
en række af dem er også blevet oversat 
til dansk og denne anmeldelse vedrø-
rer de danske dokumenter, som er:
•  et fælles europæisk memorandum 

om uddannelse og forskning inden 
for vejledning 

•  uddrag fra NICE-håndbogen om ker-
nekompetencer hos uddannelses-, 
erhvervs- og karrierevejledere

•  europæiske kompetencestandarder 
for akademisk uddannelse af uddan-
nelses-, erhvervs- og karrierevejle-
dere

Forskningsenheden i vejledning ved 
dPU, aarhus Universitet har i en år-
række deltaget i et stort europæisk 
netværksprojekt om vejledning sam-
men med 30 lande. Projektet hedder 
”network for innovation in Career 
guidance & Counselling in europe” 
(niCe). 

netværket har udgivet en række fæl-
les europæiske publikationer, håndbø-
ger, rapporter og kompetencebeskri-
velser på vejledningsområdet til brug 
f.eks. i forbindelse med undervisning af 
vejlederstuderende, analyse af kompe-
tence og kvalifikationsniveau og i dialo-
ger om samarbejdet mellem forskning, 
politik og vejledningens praksisser. det 
danske euroguidance Center har fore-
stået oversættelsen i samarbejde med 
aarhus Universitet og via University 
College. derudover deltager via Uni-

versity college (bo klindt Poulsen) i en 
nordisk arbejdsgruppe, som analyserer 
og bearbejder dokumenterne til en 
nordisk kontekst. 

Hvis du allerede er faldet i søvn på 
grund af ordene europæisk netværks-
projekt, kompetencestandard mv. så 
kan du bare stoppe læsningen her, men 
hvis du stadig hænger på, så synes vi, at 
dokumenterne byder på et par godbid-
der og nogle udfordringer. Hæng på, så 
løfter vi sløret for, hvad det er.

NICE memorandum
det fælles europæiske memorandum 
om uddannelse og forskning inden for 
vejledning er en politisk tekst. som or-
det memorandum lover, så formulerer 
teksten en række hensigtserklæringer 
og politiske statements. de politiske 
statements vedrører tre områder: 

TeKST // 

 3 X R: RIE THOMsEN, RANDI sKOVHUs OG RITA BUHL

Rie Thomsen: Forskningsenheden i vejledning, dPU, aarhus Univer-
sitet. 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.

// de tre dokumenter er relevante for alle, 
som arbejder på vejledningsfeltet i forskellige 
roller. I høj grad for vejledere, der arbejder 
på at professionalisere deres vejledning.

Vejledning  
det er NICE!
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AnmeLdeLSe

Uddannelse af vejledere, forskning og 
uddannelse af forskere og samarbejde 
mellem forskning, praksis og politik. 
teksten er meget komprimeret og bæ-
rer præg af ”eurospeak”, men når det 
er sagt, gemmer der sig en lille perle i 
formuleringen om at: ”Forskningsbase-
ret praksis bør ledsages af praksisori-
enteret forskning.

Kernekompetencer
beskrivelsen af niCe-kernekompeten-
cer starter med at definere en række 
faglige roller. disse roller er ligele-
des et grundlag for at identificere de 
kernekompetencer, uddannelses-, er-
hvervs- og karrierevejledere har brug 
for i praksis. rollerne beskrives såle-
des:
•  Karriereundervisere hjælper folk til 

at udvikle egne karrierekompeten-
cer.

•  Eksperter i karriereinformation og 
evaluering hjælper folk til at vurdere 
egne egenskaber og behov samt ska-
be forbindelse til arbejdsmarkedet 
og uddannelsessystemet. 

•  Vejledere hjælper folk til at forstå 
deres egen situation med henblik på 
at løse problemer.

•  Fagpersoner med ansvar for aktivite-
ter og services sikrer kvaliteten og 
leveringen af karrierevejledning og 
-rådgivning.

•  Fagpersoner, som påvirker og udvik-
ler sociale systemer, hjælper vejled-
ningssøgende (selv) i krisesituationer 
og søger at forbedre systemer.

i dokumentet uddybes de faglige rol-
ler, og derfor byder denne tekst på en 
masse ’sprog’ til at beskrive og tale om 
vejledningen. beskrivelsen af de faglige 
roller kan også fungere som grundlag 
for en ’egen-analyse.’

Europæiske 
kompetencestandarder
de fælles europæiske kompetence-
standarder for akademisk uddannelse 
af uddannelses-, erhvervs- og karrier-
evejledere opdeler vejledningsarbejdet 
og tilsvarende kvalifikationer i tre ni-
veauer: 

1. vejledere, 2. Professionelle ud-
dannelses-, erhvervs- og karrierevej-

ledere og 3. karriereeksperter. Op-
delingen vedrører dels hvilket arbejde, 
der udføres, og dels hvilket uddannel-
sesniveau indenfor vejledning den som 
udøver vejledningen har. 

F.eks. er vejledere i denne beteg-
nelse her fagpersoner såsom lærere, 
jobformidlere eller administrativt 
ansatte, som varetager vejlednings-
opgaver. For denne gruppe anbefaler 
niCe-uddannelse svarende til eQF 6. 
Professionelle Uddannelses-, erhvervs- 
og karrierevejledere har en uddannelse 
indenfor vejledning svarende til eQF 7 
og endelig karriereekseperter på eQF 
8. dertil kommer detaljerede beskri-
velser af, hvilke opgaver vejledere in-
denfor de tre kvalifikationsniveruer 
kan forventes at udføre. 

det er tydeligt, at kompetenceram-
men er blevet til i en europæisk sam-
menhæng og på tværs af lande, som har 
forskellige vejlederuddannelser. Om-

vendt kan kompetencestandar-
derne fint anvendes i en 
analyse af de nuværende 
danske vejlederuddan-
nelser.

Og hvad synes vi så?
de tre dokumenter er relevante for 
alle, som arbejder på vejledningsfeltet 
i forskellige roller. særligt for dem, 
der udvikler og gennemfører vejleder-
uddannelse, men også i høj grad for 
vejledere, der arbejder på at profes-
sionalisere deres vejledning og i disse 
professionaliseringsbestræbelser har 
brug for at kortlægge, synliggøre og 
diskutere deres kompetencer med 
hinanden og i forhold til andre profes-
sioner. Og sidst men ikke mindst for 
alle som engagerer sig i de politiske til-
blivelsesprocesser i vejledningen – os 
alle!

Læs meget mere her :
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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

Billedkunst 
Bordtennis 
Challenge 
Crossfitness
Fitness
Fodbold
Foto og film 
Golf
Gymnastik
Håndarbejde
Håndbold
Musik 
Psykologi og 
filosofi 
Svømning
Spansk 
Træ og metal
 

LINJEFAG MED GLÆDE, 
UDVIKLING OG FÆLLESSKAB

HALVORSMINDE.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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KLUmmen

TeKST // 
BO KLINDT pOULsEN vejlederens faste klummepanel består af: 

Svend Broholm, uddannelsessekretær i 3F Odense 
Camilla Hutters, områdechef ved eva, danmarks eva-
lueringsinstitut. 
Bo Klindt Poulsen, adjunkt i vejledning på Profes-
sionshøjskolen via UC, 
Hanne Paustian Tind, vejleder, UU nord-vestjylland og 
de skriver på skift om løst og fast inden for vejledning. 

Over de seneste år er det blevet tydeligere 
og tydeligere, at det at indgå i tværprofes-
sionelt samarbejde er en af vejlederens helt 
centrale roller, næsten lige meget i hvilken 
sammenhæng man udfører sin vejledning. 
det er blevet tydeligt i de politiske ram-
mer og forventninger til vejledere i f.eks. 
UU, studievalg og jobcentre. Her kræves 
det tværprofessionelle samarbejde mellem 
bl.a. lærere, mentorer, socialrådgivere, psy-
kologer, sundhedsprofessionelle og virksom-
heder. se blot som eksempel, hvordan vej-
ledningen i det obligatoriske timeløse emne 
”Uddannelse og job” i skolen indskriver et 
forpligtende, tværprofessionelt samarbejde: 
”Undervisningen i uddannelse og job tilret-
telægges i et samarbejde mellem skolen og 
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)”.

men det stærke fokus på vejlederen, som 
en der kan samarbejde professionelt, kom-
mer også fra professionen selv og forsk-
ningen i vejledning, f.eks. i det europæiske 
samarbejde om udviklingen af kompeten-
cestandarder for karrierevejledning, niCe. 
Her er evnen til at samarbejde på tværs, 
skabe netværk og fællesskaber og påvirke og 
udvikle sociale systemer blandt de centrale 
kompetencer, en uddannelses-, erhvervs- og 
karrierevejleder tænkes at have.

i forsknings- og udviklingsprojektet ”Ud-
syn i udskolingen”, som blev afsluttet med 
en stor konference i nyborg i slutningen af 
august, har rie thomsen, rita buhl, ida an-
drén Hagmayer og jeg blandt andre nedslag 

undersøgt spørgsmålet om samarbejde og 
samarbejdsrelationer i forbindelse med kar-
rierelærings- og vejledningsaktiviteter i ud-
skolingen. i vores forskning blev det meget 
synligt, hvordan netop det gode og profes-
sionelle samarbejde mellem vejledere, læ-
rere, ungdomsuddannelser og virksomheder 
var forudsætningen for at skabe gode kar-
rierelæringsprocesser og gode vejlednings-
processer.

gennem interviews med lærere, vejle-
dere, undervisere på ungdomsuddannelser, 
elever, forældre og virksomhedsrepræsen-
tanter kunne vi tydeligt se, at det at skabe 
kvalitet i vejledningsaktiviteternes indhold 
kræver, at der er kvalitet i samarbejdet mel-
lem de aktører, der står for aktiviteterne. 
Og vi kunne se, at kvalitet i samarbejdet om 
karrierelæring (og dermed forskellige vejled-
ningsaktiviteter) kræver mere end blot god 
logistisk koordination eller gode relationer.

skab ligeværdigt samarbejde
anskuer vi vejledningsaktiviteter som f.eks. 
praktik, virksomhedsbesøg, brobygning og 
lignende som arenaer, hvor vejledte med 
den engelske karriereteoretiker bill laws 
ord kan gå på opdagelse i verden: se, høre, 
mærke, sanse, opleve, viser vores undersø-
gelser i ”Udsyn i udskolingen”, at kvalitet i 
samarbejdet om sådanne vejledningsaktivite-
ter skaber forudsætningen for, at elevernes 
videre arbejde med at sortere, fokusere og 
handle bliver kvalificeret.

Vejledning i samarbejde

Vejledere skal samarbejde med mange aktører, men 
for at det bliver udbytterigt, skal der også stilles klare 
krav til samarbejdet
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KLUmmen

med andre ord handler kvalitet i 
samarbejdet om at stille spørgsmålet 
til sig selv og sine samarbejdspartnere: 
Hvordan kan vi indgå ligeværdigt i sam-
konstruktioner af vejledningsaktivite-
ter på et fælles fagligt grundlag?

stil krav til samarbejdet
lad os tage et eksempel fra ”Udsyn i 
udskolingen”.

i en kommune arbejder UU-vejled-
ning, skoler, ungdomsuddannelser og 
virksomheder sammen om at under-
støtte karrierelæring. en af aktiviteter-
ne er besøg på en lokal virksomhed, et 
besøg som både forberedes og efterbe-
handles i undervisningen og i vejlednin-
gen, og som også knyttes til aktiviteter 
på ungdomsuddannelser. Og ikke nok 
med det: besøget på virksomheden til-
rettelægges i tæt samarbejde mellem 
projektet og virksomheden og baserer 
sig på en fælles faglig forståelse af ind-
hold og mål med besøget og en fælles 
didaktisk tilrettelæggelse, som sætter 
besøget ind i en bredere kontekst.

det er således ikke kun virksomhe-
den, der tager ansvar for at strukture-
re og putte relevant indhold i besøget; 
det bliver i stedet til en faglig baseret 
samkonstruktion mellem virksomhed 
og vejledning og skole.

Oplevelsen blandt virksomhedsre-
præsentanter, vejledere og lærere var 
entydig: når samarbejdet får en faglig 
og didaktisk grundstruktur, balanceres 
forholdet mellem samarbejdspartnere. 
det er ikke blot vejledere, der med 
hatten i hånden beder virksomheden 
om lidt af deres tid. det er i stedet et 
mere symmetrisk forhold med fælles 
gensidig respekt for faglige bidrag og 
klare mål for udbyttet af samarbejdet.

som en af virksomhedsrepræsen-
tanterne siger om gensidigheden i sam-
arbejdet:

”det har været rigtig, rigtig godt og 
givende og ja, lidt af en øjenåbner for 
os, også (…) For mig har det virkelig 
betydet, at jeg tænker anderledes i for-
hold til, hvordan vi som virksomhed 

kan påvirke, i samarbejde med lærerne 
[og vejlederne], i og med at vi stiller 
krav til de unge. Og det inspirerer også 
mig til nogle af de andre tiltag, vi har i 
forhold til de unge.”

det fælles faglige grundlag, de fælles 
mål, og det at virksomhedsbesøget ikke 
blot er en aktivitet, der står alene, men 
knytter sig til de vejledtes undervisning 
og vejledning både før og efter, bidra-
ger til at besøget opleves meningsfuldt 
og som noget, der peger ud over sig 
selv for både de vejledte, vejlederne og 
virksomheden.

spidsformuleret kan man sige, at 
vejledere og lærere har lært at stille 
faglige krav til samarbejdet med virk-
somheder. Og virksomhederne har 
lært, hvordan de kan bidrage til de vej-
ledtes karrierelæringsproces.

Opgave for ledelsen
eksemplet her og vores bredere un-
dersøgelse af samarbejdsrelationer i 
karrierelæring og vejledning i ”Udsyn i 
udskolingen” viser, at kvaliteten i sam-
arbejdsrelationer handler om gensidige 
krav og forventninger til samarbejds-
partnernes bidrag til vejledningsak-

Hent bogen her
Hvis du gerne vil læse mere om vores analy-
ser af projektet ”Udsyn i udskolingen”, kan du 
hente bogen om projektet gratis her: 
www.vpt.dk/udsyn-i-udskolingen 

tiviteter, at formulere et mål for ind-
dragelsen af samarbejdspartnere i den 
konkrete aktivitet, at det er klart, hvad 
samarbejdspartnerne kan bidrage med 
i den konkrete aktivitet, og at over-
veje, hvordan samarbejdspartnere kan 
inddrages i forberedelsen og/eller ef-
terbehandlingen af aktiviteterne.

som med alle forhold, der har med 
praksis at gøre, er perspektivet selv-
følgelig ikke, at nu skal alle vejledere så 
også finde tid til forpligtende faglige re-
lationer med samarbejdspartnere. den 
sidste faktor i arbejdet med at skabe 
kvalitet i samarbejdet er helt entydigt 
ledelsens ansvar. en samarbejdstilgang 
som den her er naturligvis udfordret af 
både tid og rum i en travl vejlederhver-
dag. det kræver, at en ledelse priori-
terer udviklingen af fagligt baserede 
samarbejder på tværs af profession og 
organisation som en reel, tidskrævende 
og kontinuerlig opgave. Og det kræver, 
at en ledelse ser på det gode samar-
bejde som noget, der ikke hænger på 
enkeltpersoner i organisationen, men 
som en måde at tænke selve organisa-
tionen og dens struktur på.

derfor har vi også blandt vores 
anbefalinger i ”Udsyn i udskolingen” 
foreslået, at man på udskolingsområ-
det danner kommunale netværk med 
repræsentanter for UU, skoler, ung-
domsuddannelser og virksomheder, så 
opgaven løftes fra individ- til struktur-
niveau. lignende strukturelt baserede 
netværk kunne man givetvis forestille 
sig i andre vejledningsarenaer.

//  Spidsformuleret kan 
man sige, at vejledere 
og lærere har lært 
at stille faglige krav 
til samarbejdet med 
virksomheder. og 
virksomheden har 
lært, hvordan de kan 
bidrage til de vejledtes 
karrierelæringsproces.
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BØGEVANGSKOLEN
-  E N  G O D  S TA R T  PÅ  V O K S E N L I V E T

BØGEVANGSKOLEN |  BØGEVANG 18 |  7100 VEJLE
TLF. 7582 1176 |  MAIL@BVSK.DK |  WWW.BVSK.DK
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BØGEVANGSKOLEN
-  E N  G O D  S TA R T  PÅ  V O K S E N L I V E T

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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dAnmARK RUndT

Unge skal 
vælge karriere 
frem for fag

karrierekompetencer bliver et nøg-
leord på fremtidens arbejdsmarked, 
og det skal afspejles i den vejledning, 
de unge modtager i skolen og på ung-
domsuddannelserne. temadag på UC 
sYd klædte vejledere på.

»tidligere handlede vejledningen 
om at hjælpe unge med at træffe et 
valg til en uddannelse og et arbejde. i 
dag skal vi klæde dem på til at kunne 
navigere i et karriereforløb, hvor der 
hele tiden er nyvalg og forandringer.« 
sådan begrunder grethe Fogh nielsen, 
lektor for videreuddannelse på UC 
sYd, valget af tema på det årlige vej-
ledertræf på UC sYd Campus kolding, 
hvor karrierelæring og udvikling af kar-
rierekompetencer var på programmet.

49 deltagende vejledere fra hele re-
gionen kunne blandt andet høre lektor 
rie thomsen fra danmarks institut for 
Pædagogik og Uddannelse fortælle om 
et paradigmeskifte, hvor karrierevejled-
ningen bevæger sig fra ’her og nu’-fokus, 
hvor vejledere hjælper unge eller voks-
ne til at træffe valg, til et læringsfokus, 
hvor vejledere tilrettelægger aktiviteter 
med henblik på læring, tilegnelse og be-
skrivelser af kompetencer.

med tilmelding af 72 klasselærere for 8. klasserne var der 
fyldt godt op på det heldags klasselærerkursus som Ung-
dommens Uddannelsesvejledning afholdt for lærerne fra fra 
kommunerne greve, køge, solrød og stevns i september.
målet for UU’s klasselærerkursus er, at give lærerne et godt 
indblik i uddannelsessystemet og  klæde dem på til samar-
bejdet mellem skole og UU om bl.a. uddannelsesparatheds-
vurdering. 
Udskolingen er i dag et samarbejde mellem lærere, UU-vej-
ledere, forældre og elever, hvor vejledningsaktiviteter kob-
les op på skolens undervisning i faget Uddannelse og job, der 
bl.a. omhandler kendskab til uddannelses- og arbejdsmarke-
det, samarbejde med virksomheder og elevernes indsigt i 
egne evner og muligheder som basis for et valg.

i truckhallen er der en summen af ara-
biske, engelske og danske gloser, og i 
dialoghjørnet møder man kursister fra 
syrien, der er glade og nu endelig kan 
puste ud. i 10 dage har de alle arbejdet 
hårdt for at nå deres mål om at blive 
indehaver af et gaffeltruckcertifikat. 
alle 10 er lykkedes med at bestå den 
teoretiske del. kurset var et samar-

bejde mellem vejle integrationsafdeling 
og amU sYd. samarbejdet er opstået 
som følge af, at vejle integrationsafde-
ling så muligheden for at opkvalificere 
10 syriske borgere, og forløbet har hel-
digvis vist sig at være en succes - ikke 
kun fagligt i form af et erhvervet gaffel-
truckbevis, men også som en personlig 
succesoplevelse.

Gaffeltruck på arabisk!! 

Fuldt hus til 
klasselærerkursus

Kursuslederne Rita pape (tv.) og Lotte engholm (th.) glædede sig over den store 
interesse.
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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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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

DANSK, MATEMATIK, FAGLIG 
OPFRISKNING, NY START

15036_ann_vigiveraldrigop.indd   1 02/02/15   15.24

Hos AlfA Travel er vi eksperter i grupperejser, 
og vores speciale er skræddersyede studierejser. 
Blandt vores mere end 30.000 årlige gæster har vi 
mange faste kunder, som køber deres rejse hos os 
år efter år. Vores succes skyldes først og fremmest 
en unik service, som altid er inkluderet i prisen!

ALFA TRAVELS PRISER INKLUDERER ALTID:

• Fast kontaktperson og effektiv kommunikation
• Tips og vejledning fra erfarne medarbejdere
• Høj kvalitet og valuta for pengene
• Gennemskuelige og konkurrencedygtige priser
• 24 timers kundeservice med AlfA Gate
• Stor fleksibilitet hvor det er muligt
• Sikkerhed - vi er dækket af ansvarsforsikring
• Danske vognmænd på egne busture (ikke ved

  rutebusser)

KONTAKT OS I DAG PÅ 80 20 88 70

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

BLIV KLOG PÅ  

ALFA TRAVEL

 Ring på 8020 8870 og få et GRATIS
 tilbud på jeres skræddersyede rejse!
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TeKST // 
LENE VELDT pEDERsEN 

SUppLeAnT I dAnmARKS VeJLedeRFoRenInG, UU-VeJLedeR I UU SILKeBoRG

eFTeRTAnKen

’Hackschooling’ 
En trussel eller mulig udvikling af vejlederrollen?

jeg har set et program fornylig på dr 1 om universiteterne 
i USA. Her er der flere unge, som er droppet ud, fordi de 
ikke mener, de lærer ”det rigtige”, og at der er for lidt, der 
giver mening i den kontekst, de selv skal bruge det til. der er 
begyndt at opstå små fællesskaber, som ”hackschooler” sig 
til en ”uddannelse”. De mødes flere gange om ugen og taler 
om, hvordan de finder inspiration og opnår erfaringer inden-
for bestemte felter. de opnår ikke et uddannelsesbevis, men 
de opruster deres Cv, kan man sige. 

jeg har ikke en fornemmelse af, hvor mange af vores unge, 
der gør dette endnu, men vi taler i UU silkeborg om, at 
det er et fokus, vi er nødt til at have. vi ser allerede nu 
på handelsskolen, at de unge dropper ud for at starte egne 
virksomheder, og der sidder flere og flere rundt i klasserne, 
som har en bredere viden på mange områder, end læreren 
nogen gange har. 

vi lever i en tid, hvor viden ikke længere er noget uddannel-
sesinstitutionerne har monopol på, og hvor viden er noget, 
vi alle har lige adgang til blandt andet via internettet. For at 
blive klog på et bestemt emne er det ikke længere nødven-
digt at melde sig på et kursus eller en uddannelse. Youtube 
og ted talks er blandt andre en stor kilde til at kunne få en 
deltaljeret viden omkring et bestemt emne. du kan klikke 
dig til den viden og erfaring, du selv vælger, og på den måde 
sammensætte dine egne kompetencer til det, der så danner 
en form for uddannelse – men en ’uddannelse’ udenfor det 
etablerede uddannelsessystem. 

det stiller store krav til uddannelsesinstitutionerne om at 
levere andet end viden. men hvad er det præcist, de stude-
rende forventer? Er det mere fleksibilitet i at kunne sam-
mensætte sin uddannelse fuldstændig individuelt, eller er det 
friheden i, at ingen autoriteter sætter standarden for, hvad 
man bør lære, og hvad der er aktuelt lige for den enkelte? 
er det manglende anerkendelse af det, man som menneske 
drives af? Er det det hurtige quick fix i at kunne lære døgnet 
rundt, når det passer en selv, og at kunne vælge ud hvad der 
giver mening for den enkelte? 

Hvis vi forestiller os, at denne tendens breder sig indenfor 
de næste år, hvilket jeg tror, den gør, vil det kræve af os vej-
ledere, at vi kigger på vores rolle og fleksibilitet. Tager vores 
vejledning mest udgangspunkt i at træffe valget om uddan-
nelse, eller ligger fokus på læringen i de valg, de unge træf-
fer hele livet? Hvordan kan vi holde os konstant opdateret 
og være åbne overfor andre måder at tænke vejledning på? 
skal vi følge med udviklingen, eller gøre hvad vi kan for at 
bremse den?

som UU-vejleder oplever jeg i øjeblikket, at der er en del af 
de unge ledige, som ikke søger vejledning, måske fordi det vi 
vejleder imod, er en uddannelse indenfor det etablerede ud-
dannelsessystem. Og det er ikke det, de søger her og nu. de 
spiller pænt med, når vi henvender os, for de har forstået, at 
samfundet vil have dem til at vælge en uddannelse, men der 
sker ikke noget i vores optik. de skøjter ud og ind imellem 
uddannelser og gør intet færdigt. imellem de perioder har de 
ingen faste indtægter enten i form af løn eller sU, og derfor 
bliver de kategoriseret som ”ledige” i vores system og bliver 
af politikerne opfattet, som ”en ung der ikke er i gang, un-
derforstået ligger på sofaen derhjemme”. 

Hvad hvis virkeligheden er, at de er i fuld gang med at til-
egne sig viden og erfaringer andre steder fra, end der hvor 
vi kigger? måske er hackschooling det svar, vi vejledere har 
ventet på i en tid med målstyring og konkurrence? måske 
skal vi ikke være så bekymrede for generation Z? måske kan 
vi lære noget?

HVAD ER HACKsHCOOLING?
Hackschooling er et begreb, der oprindeligt kommer fra en 13-
årig dreng fra Usa, logan laPlante, der holdt en ted talk om 
emnet tilbage i 2013. konceptet er, at uddannelse er, ligesom 
alt mulig andet, åben for at blive hacket eller forbedret, ikke 
kun ved at videreudvikle indenfor det etablerede system, men 
ved at gå udenom systemet for at finde bedre veje hen til det 
samme mål: beskæftigelse og det gode liv. det handler for hack-
schoolerne om at hacke sig til den viden og erfaring, de har brug 
for lige nu og her. 
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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.
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