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befalinger til ændringer eller oprydning i de mange tilbud 
til unge i overgangen til ungdomsuddannelse. Og endelig 
deltager vi i Følgegruppen for brug for alle Unge (bFaU), 
som følger de mange udviklingsprojekter, der er iværksat 
i UU-regi.

bestyrelsen har også bedt om og er inviteret til et møde 
med embedsmænd i ministeriet for at give vores bud på pro-
blematikker i voksenvejledningen til brug for ekspertgruppen 
for voksen-, efter- og videreuddannelse, der er nedsat for 
nylig.

i alle de fora – og i det nationale dialogforum – repræsen-
terer vi de vejledningsfelter, som vores medlemmer arbejder 
i. Det gør vi for at påvirke de beslutningstagere og indflydel-
sesrige organisationer, som træffer beslutninger om, hvilke 
tilbud om vejledning børn, unge og voksne har mulighed for 
at trække på. 

vi venter med spænding på rapporten fra ekspertgruppen 
om bedre veje til ungdomsuddannelse og fra ligestillingsud-
valget, som kommer i begyndelsen af 2017. Hvor vidtgående 
en revidering af de forberedende tilbud til unge vil ekspert-
gruppen foreslå? Og det bliver meget spændende at se de 
forslag til fremme af ligestilling og bevidsthed om kønsopfat-
telser, som bliver det endelige resultat af det vigtige arbejde 
i ligestillingsudvalget. det vil vi følge op på her i vejlederen.
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vores medlemmer og læsere af vejlederen kan løbende følge 
med i bestyrelsens arbejde på vores hjemmeside www.vej-
lederen.org, men jeg vil også gerne give et indblik i vores 
aktiviteter her.

det sidste halvår har nemlig været ekstra travlt for os – og 
det er vi både glade for og tilfredse med, for det er helt i 
overensstemmelse med vores formål om at få indflydelse på 
politikken og lovgivningen på vejledningsområdet. 

Foreningen er for det første høringsberettiget i forbin-
delse med ny uddannelseslovgivning – eksempler er eUd-
reformen, gymnasiereformen, ændringer af skoleydelsen på 
produktionsskolerne, og lige nu krav om antimobbestrategi 
i folkeskolen og oprettelse af klageinstans. vi forholder os 
til disse forslag ud fra en kritisk vejledningsfaglig og profes-
sionsbaseret tilgang.

For det andet deltager vi i vigtige ministerielle uddannel-
ses- og vejledningsrelaterede udvalg og fora, der skal bidrage 
med anbefalinger til ministerier og beslutningstagere. 

vi deltager i Udvalget for ligestilling på dagtilbuds- og 
uddannelsesområdet, hvor vi særligt har bidraget til anbe-
falinger i relation til køn, kønsopfattelser og ligestilling på 
vejledningsområdet. vi deltager også i referencegruppen 
for ekspertgruppen om bedre veje til ungdomsuddannelse, 
som med stefan Hermann i spidsen skal komme med an-
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siden sidsT

rediGereT af // 
TORBEN ELsIG-pEDERsEN , redaKTØr

Forsøg med intensive læringsforløb i 
grundskolen viser, at elever med store 
faglige nederlag kan rykke betydeligt 
både fagligt og personligt efter blot få 
ugers forløb. efterskolerne får nu to 
millioner kroner fra egmont Fonden til 
at udvikle modeller.

De eksisterende projekter finder 
primært sted i regi af folkeskolen eller 
som eksterne camps uden for skolen, 
og senest har Ungdomsskoleforeningen 
lanceret et stort udviklingsprojekt om 
intensive læringsforløb. der er ikke 
tilsvarende arbejdet systematisk med 
udvikling af intensive læringsforløb på 
efterskolerne. 

direktør i egmont Fondens støtte- 

og bevillingsadministration Henriette 
christiansen fortæller om de to millio-
ner kroner til forsøget på efterskoler: 

»På efterskolerne er eleverne sam-
men alle døgnets 24 timer, syv dage 
om ugen, ti måneder om året. det gi-
ver unikke muligheder for at arbejde 
med en helhedsorienteret indsats, hvor 
de faglige, personlige og sociale kom-
petencer udvikles i samspil. det giver 
også mulighed for at tænke træningen 
ind i elevernes fritid, ligesom eftersko-
lernes stærke elev-lærer-relationer er 
et godt kort i forhold til at styrke ud-
satte børn og unges læring og livsdu-
elighed. derfor ser vi mange perspekti-
ver i at afprøve intensive læringsforløb 

på efterskolerne.« 
efterskoleforeningen oplever, at ef-

terskolerne i disse år modtager et 
stigende antal elever med svære fag-
lige, sociale og personlige udfordringer. 
Knap 8 pct. af eleverne på de almene 
efterskoler, svarende til omkring 2.000 
elever, modtager enten supplerende 
faglig undervisning eller egentlig spe-
cialundervisning, og mange af dem er 
erklæret ikke-uddannelsesparate i 8. 
klasse, inden de begynder på efter-
skole. mange af eleverne kommer med 
dårlige skoleerfaringer og har mistet 
troen på sig selv og dermed også moti-
vationen for læring. 

Den Grønne Boks 
gør unge positive 
over for erhvervs-
uddannelser
den grønne boks lige bag Odense banegårds center har 
efter et år med vejledningsaktiviteter for folkeskoleelever 
oplevet markante resultater.

Over 2.000 besøgende fra folkeskoler og andre uddannel-
sesinstitutioner er blevet både klogere på erhvervsuddan-
nelser under besøg i boksens udstilling – og samtidig mere 
positive over for at søge ind på uddannelser fra erhvervs-
skolerne.

evalueringen fra første år i drift viser, at 37 procent af alle 
besøgende har ændret holdning og er blevet interesseret i at 
tage en erhvervsuddannelse. 

Faglige nederlag kan vendes med 
intensiv læring 

//  Vi ser mange perspektiver i at afprøve 
intensive læringsforløb på efterskolerne.
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siden sidsT

Angst invaliderer 
stadig flere
antallet af danskere, der sendes på førtidspension på grund af 
angst, er i kraftig vækst. For hver gang en dansker sendes på 
førtidspension på grund sygdom i bevægeapparatet, er der tre, 
der tilkendes førtidspension på grund af en psykisk lidelse.

Især angst ser ud til at invalidere stadig flere danskere. På tre 
år siden 2013 er antallet af nye tilkendelser af førtidspension på 
grund af angst vokset med 41 procent – fra 675 til 949.

Udgifterne til angstbehandling er fordoblet siden 2012.
eva secher mathiasen, formand for dansk Psykolog Forening siger:

»angst koster samfundet 9,3 milliarder kroner om året, har 
sundhedsstyrelsen beregnet, når man ud over førtidspension 
også ser på andre overførselsindkomster og for eksempel sy-
gefravær. det er helt unødvendigt, fordi den er rimelig ukom-
pliceret og i øvrigt meget billigere at behandle, hvis den bliver 
taget i opløbet. Og samtidig går rigtig mange rundt og har det 
skidt. det kan vi simpelthen ikke være bekendt.« 

i dette nummer bringer vi et minitema om angst og vej-
ledning.

Frygt på jobbet 
fremmer angst
i 2006 spurgte franske forskere en række tilfældigt udvalgte 
personer om deres arbejdsforhold, og om de led af angst 
eller depression. Fire år senere blev de spurgt igen, og for-
skerne undersøgte, om det psykiske arbejdsmiljø i 2006 
havde betydning for, om deltagerne havde udviklet depres-
sion eller angst. de personer, der i 2006 var bange for at 
miste deres job, og som ikke følte, at de fik en retfærdig 
bedømmelse af deres arbejde, havde 50-70 % øget risiko for 
at lide af depression eller angst i 2010. blandt personer, hvis 
arbejde var forbundet med høje følelsesmæssige krav, eller 
som var meget psykisk pressede på arbejdspladsen, var risi-
koen for at have udviklet en angstlidelse op til 80 % forøget. 

starter i barndommen
Hovedparten af voksne med angst har haft tilbøjeligheder i 
den retning allerede som børn.  

»nogle er mere disponerede for angst end andre. vi ved, 
at man er mere disponeret, hvis man har været meget hæm-
met og genert som barn, hvis man har haft angst og depres-
sion i familien, og hvis man er tilbøjelig til at overfokusere på 
alle mulige trusler og altid ser, hvor det kan gå galt. betrag-
ter glasset som halvtomt i stedet for halvfyldt,« siger leder 
af center for angst på Københavns Universitet barbara Hoff 
esbjørn til ugebrevet a4. 

20 % færre voksne 
starter på erhvervs-
uddannelse

Midtjyske studerende 
skal blive direktører
7.000 midtjyske studerende skal have særlig undervisning i 
iværksætteri, og mindst 350 af dem skal starte egen virk-
somhed. det er ambitionerne med et projekt som region 
midtjylland og eU’s socialfond støtter med 25 mio. kr.

entreprenørskab i uddannelserne hedder projektet, som 
skal hjælpe midtjyske studerende med at leve iværksætter-
drømmene ud. Målet er, at mange flere studerende i fremti-
den får virkeliggjort deres iværksætterdrømme. derfor skal 
de i løbet af studietiden prøve kræfter med iværksætteri.

200 undervisere skal i løbet af de næste tre år gennemgå 
et kompetenceudviklingsforløb, så de kan guide 7.000 stu-
derende igennem de nyudviklede undervisningsforløb med 
iværksætteri på skemaet. 

der er optaget 20% færre elever på 25 år og derover på 
en erhvervsuddannelse for voksne (euv) i eUd-reformens 
første leveår. det viser en ny kortlægning, som danmarks 
evalueringsinstitut (eva) har foretaget. alarmerende resul-
tat, og stik mod reformens politiske intention, lyder det fra 
en ekspert.

»det er et markant fald, og et resultat der går imod re-
formens intention, om at euv skulle gøre det mere attrak-
tivt for voksne at tage en erhvervsuddannelse. så alt i alt er 
reformen ikke kommet godt fra start i forhold til at få flere 
voksne til at blive faglærte,« siger michael andersen, chef-
konsulent hos eva.

især er der færre mænd og personer over 40 år, der har 
søgt en euv. Kvinder udgør 58 % af de optagne i skoleåret 
2015-16.

reformens skærpede indholdskrav og markante fokus på 
afkortning af de voksnes uddannelsestid kan have påvirket 
optagetallet på euv i negativ retning.
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Tema: anGsT

TeKsT // 
 sVEND KROGsGAARD JENsEN , JournaLisT

ANGsT

Marianne Dissing
uu-VeJLeder JammerbuGT Kommune

vi har en del elever i udskolingen med angst eller andre psy-
kiske lidelser, og antallet af disse unge har været stigende de 
senere år. Hos dem jeg møder, er pigerne overrepræsente-
ret. aktuelt har jeg for eksempel tre piger i 10. klasse, der 
kæmper med angst. vi hører oftest om elevernes udfordrin-
ger fra skolen, så vi inden vejledningen ved, at der er noget 
vi skal være opmærksomme på, men det hænder også, at vi 
først opdager det i selve vejledningssituationen. Under alle 
omstændigheder er det ikke os, der skal behandle den unges 
angst, men vi skal hjælpe dem til at få de rigtige kontakter, så 
der kan blive taget hånd om dem. mange gange viser angsten 
sig ved, at eleverne slet ikke kommer i skole, og i de situatio-
ner giver det sjældent mening at tale med den unge om ud-
dannelsesvalg. som vejledere skal vi forsøge at etablere den 
gode relation til den unge, og når angsten er med i spillet, 
bør vi arbejde på at give den unge ro og eventuelt opfordre 
til en pause, så den unge venter lidt med at starte på uddan-
nelsen. at få styr på angsten må være første prioritet.

vi er med i projekt ”brug For alle Unge” - hvor vi i vores 
netværk har fokus på sårbare unge og hvilke tiltag vi eventu-
elt kan forsøge os med for at hjælpe det stigende antal unge, 
der falder i den kategori.  

Vi har spurgt tre vejledere, om angst er noget, 
der fylder blandt de vejledte

Dorthe Rozalia Horup
speciaLKonsuLenT
insTiTuT for TVærKuLTureLLe oG reGionaLe sTudier, 
KØbenHaVns uniVersiTeT

vi ser studerende i vejledningen, som kæmper med angst 
eller lignende, men det er ikke noget, vi har tal på. Hvis vi 
konstaterer, at den studerende har en angstproblematik, 
sender vi vedkommende videre til nogle, der har forstand 
på at tage sig af den problematik. jeg har ikke tal på, hvor tit 
vi sender nogle videre, men jeg synes, at det ret ofte sker.

vi oplever rigtig mange, der giver udtryk for, at de er 
stressede. det er jo ikke angst, men kan måske for nogles 
vedkommende udvikle sig til det. jeg tror, de unge bliver 
stressede af, at der hele tiden tales om at komme hurtigt 
gennem studiet, at de helst skal have et relevant studiejob 
og meget gerne ud i praktik under uddannelsen. Og så skal 
resten af deres liv jo også helst være perfekt. jeg oplever, 
at studiefremdriftsreformen har været med til at øge antal-
let af studerende med stress. Og jeg tror ikke, studerende 
med angst eller stress kommer hurtigere gennem uddan-
nelse ved, at vi hele tiden presser dem. vi skal selvfølgelig 
fortælle dem om de administrative krav, de skal leve op til, 
men samtidigt skal vi berolige dem og få dem til at forstå, 
at de nok skal nå det. at de skal passe på sig selv og organi-
sere deres dag, så de også har fritid.
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350.000 lider af 
angst i Danmark
en engelsk screeningsundersøgelse omsat til danske 
forhold anslår, at ca. 350.000 danskere i alderen 16 
til 65 år lider af en form for angst. en lille del af disse 
patienter behandles i sygehussektoren, og et ukendt 
antal behandles hos praktiserende psykiater, prakti-
serende psykolog og alment praktiserende læge. det 
er tilfældigt, hvor patienterne behandles, og det må 
antages, at en stor del af angstpatienter ikke modta-
ger et relevant behandlingstilbud, men blot lever med 
deres angst. 

mange, der lider af generaliseret angst, forbinder 
ikke symptomerne med angst, men opfatter dem som 
uro og søvnproblemer. 

se mere på www.angstforeningen.dk

ANGsT
VedVarende ubeHaGeLiG, neGa-
TiV fØLeLse Ved TanKen om no-
GeT uØnsKeT eLLer ubeHaGeLiGT, 
der ofTe er sVærT aT definere eL-
Ler forKLare. Viser siG f.eKs. som 
uro eLLer nerVØsiTeT.

Den danske ordborg

Lotte Hüttel
VeJLeder KØbenHaVns Vuc

Jeg synes, flere taler om, at de har angst, men vi har ikke 
tal for det. vi arbejder blandt andet med gennemførelses-
vejledning, hvor vi indkalder de studerende, hvis de har lidt 
svært ved at få det til at fungere. vi optager jo eleverne på 
lige vilkår, og hvis ikke de studerende kan komme af sted om 
morgen, ikke passer deres studier og ikke afleverer deres 
opgaver, mister de deres sU, og så må de jo stoppe. 

så der er en risiko for, at vi ikke ser alle de unge, der kæm-
per med angst. Hvis du virkelig har angst, vil du jo holde dig 
helt væk, og så ved vi jo i princippet ikke, hvad der er galt.

det kan være svært at skelne mellem de forskellige ting, 
de studerende kæmper med. Og selvfølgelig er vi altid op-
mærksomme på, hvad folk kan fejle, men vi skal ikke sidde 
og lege behandlere, det har vi hverken uddannelse eller res-
sourcer til. vi er uddannelsesvejledere med de fordele og 
ulemper, det giver. vi er godt klædt på til vejledningen, og 
hvis vi ser unge, der kæmper med psykiske udfordringer, må 
vi sende dem videre til rette vedkommende. men det kunne 
være rigtig godt, hvis vi her på institutionen havde nogle res-
sourcepersoner – psykolog eller andet – som vi kunne sende 
de unge til. vi må opfordre til at søge egen læge eller en eller 
anden form for frivillig rådgivning.

Dyrt for 
samfundet

Politisk er der ofte fokus på ekstra penge til fysiske syg-
domme som bl.a. kræft.

men faktisk er psykiske lidelser den største sygdomsbyrde 
i samfundet med 25 % i forhold til det samlede sygdomsbil-
lede, mens kræft står for 17% og kredsløbssygdomme står 
for 15%.

25 17

15
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angst er blevet en stadig hyppigere 
medspiller i samtalerne rundt om hos 
mange af landets vejledere. For både 
unge og voksne, der møder frem for at 
få vejledning om uddannelse og job, er 
også udfordret af forskellige former for 
angst. studenterpræst inger lundager 
fra Københavns Universitet bekræfter, 
at mange af de unge studerende, som 
konsulterer hende er plaget af angst. 
Ofte er de sendt i retning af studen-
terpræsten efter først at have været til 
samtale hos en vejleder.

»jeg møder meget ofte studerende 
med angst, og jeg vil nærmest sige, at 
det er en tendens. jeg hører det sam-
me fra mine kolleger,« siger inger lun-

Angst som
blind passager
i vejledningen

Stadig flere er ramt af angst, når de 
møder frem på vejledningskontoret. 
Vejlederen kan ikke behandle, men 
kan imødekomme den vejledte ved at 
anerkende problemerne
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TeKsT //
TORBEN ELsIG-pEDERsEN , redaKTØr

Tema: anGsT
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dager, der blandt andet har samtaler 
med en del studerende, som er henvist 
fra universitetsvejledere.

Også birgitte Wärn, der underviser 
vejledere i at håndtere forskellige psy-
kiske problemstillinger i vejlednings-
situationen, bekræfter, at angst fylder 
rundt om i vejledningskontorerne.

»På mine kurser, hvor jeg møder 
vejledere fra de højere læreranstaler, 
jobcentre, forsvaret og ungdomsud-
dannelser, er det et hyppigt spørgsmål 
fra vejlederne, hvad de skal stille op, 
hvis den vejledte ”trækker angstkor-
tet”,« siger birgitte Wärn.

angsten har mange udtryksformer, 
men vejlederne oplever blandt andet, 

at studerende har svært ved at møde 
op til undervisning eller samtaler, har 
angst for at tage offentlig transport, 
sværere ved at gå ind i relationer og 
gruppearbejde, og at det er angstfrem-
kaldende at skulle præstere, blandt 
andet ved eksamen. nogle har også på 
grund af angsten svært ved at struktu-
rere deres hverdag. alt sammen pro-
blemstillinger som enten kommer di-
rekte til udtryk i vejledningssamtalen 
eller spiller med under overfladen som 
blind passagerer.

det er birgitte Wärns indtryk, at 
mange vejledere er udfordret af både 
at finde ind til, hvad der er på spil hos 
den vejledte, men også at agere i vej-

//  Vi ser lige nu 
præstationsproblemer 
i form af perfektionisme.

caTJa moesGaard, psyKoLoG,
sTudenTerrådGiVninG aarHus

>>>

Tema: anGsT
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Tema: anGsT

lederrollen. det var også en del af 
udgangspunktet for den psykiatrivejle-
deruddannelse, som birgitte Wärn var 
med til at udvikle i 2009, og som hun 
stadig udbyder igennem sin konsulent-
virksomhed.

perfekthedskultur presser unge
den form for angst, studenterpræst in-
ger lundager oftest møder i sine sam-
taler med studerende, er angsten for 
kontroltab. 

»der er opstået en perfekthedskul-
tur, som presser de unge. de vil have 
kontrol over alt i deres liv, og alt skal 
være perfekt. med så urimeligt store 
krav til sig selv kan man jo kun fejle 
og få en oplevelse af ikke at være ’god 
nok’. Og af frygt for at blive afsløret 
som svag og utilstrækkelig, putter man 
med sit problem. man skammer sig, for 
er der noget, der opfattes som skam-
fuldt i dag, er det at fejle. Og at være 
doven. man skal jo være en succes, 
være energisk og brænde for det, man 
laver. det er, hvad de unge bliver tu-
det ørerne fulde af både af politikere, 
medier og undertiden velmenende, 
bekymrede forældre,« siger inger lun-
dager, som tidligere især oplevede pro-
blemerne blandt de unge kvinder. men i 
dag er der også en del unge mænd, som 
kommer med angstproblemer.

samme tendens oplever psykolog 
catja moesgaard på studenterrådgiv-
ning aarhus:

»en del af udfordringerne lige nu er 
præstationsproblemer i form af per-
fektionisme. i nogle studiemiljøer skal 
man fremstå som en, der har styr på 
det, og med de høje snit for at kom-
me ind på mange uddannelser er der 
kommet et skærpet fokus på karakte-
rer. de studerende taler ikke sammen, 
når tingene bliver svære, de skal holde 
facaden, så de tror ofte, at de er den 
eneste, der er dumpet, eller som fik 02 
eller 4,« siger hun. 

For de unge på universitetet er der 
blandt andet et pres i forhold til at 
gennemføre studierne med høje ka-
rakterer og på rekordtid. For mange 
vælter læsset, hvis de så samtidig op-
lever dødsfald blandt de nærmeste, at 
kæresteforholdet går i stykker, knas i 
forholdet til forældrene og så videre. 

»Fremdriftsreformen sætter mere 
pres på de studerende. nogle unge fø-

krav, de studerende stiller til sig selv i 
dag i forhold til, da jeg var studerende i 
80’erne. vi talte i langt højere grad med 
hinanden om det, der var svært. men 
i dag må de selv bære ansvaret for at 
kunne det hele, for at få det perfekte 
studiejob, den perfekte kæreste og det 
perfekte liv. Og skal det projekt lykkes, 
er der ikke plads og tid til at træffe for-
kerte valg eller at fejle. ikke underligt, 
at det giver angst,« siger inger lundager.

Hun hører meget ofte studerende 
sige, at de ikke kan mærke, hvad de fø-
ler (glæde, vrede, sorg, frygt), og at de 
ikke ved, hvad de vil. Og når følelser 
og vilje fortrænges, fordi et udefra-
kommende pres er blevet til et indre, 
og man selv begynder at synes, at man 
burde være anderledes, end man er, så 
er det et udtryk for angst. 

»angsten lettes som regel betyde-
ligt, når den kriseramte med spørgs-
mål hjælpes ind i den virkelighed, der 
nu engang er hans eller hendes nu og 
her – og når den kriseramte træffer 
beslutning om, hvad han eller hun vil,« 
siger inger lundager.

»jeg kan høre på de studerende, at de 
i høj grad sammenligner sig med hinan-
den, og at de fleste tror, de er ene om 
ikke at kunne leve op til perfektheds-
kravene. det er meget ulykkeligt, for 
så bliver man ensom. men problemet 
er kollektivt, og det er massivt. jeg me-
ner, at der er tale om en tydelig ten-
dens. det er meget bekymrende, for 
når et kollektivt problem gøres til det 
enkelte individs eget problem, er sva-
ret jo terapi eller ”eksistentielle sam-
taler”, som er det, jeg tilbyder, mens 
svaret burde være politiske løsninger,« 
forklarer inger lundager.

Terapeut eller vejleder
For vejlederne er det ifølge christina 
Fogtmann Fosgenau en kæmpe proble-
matik at håndtere folk med angst og 
andre psykiske udfordringer, fordi vej-

//  med jeg-støttende vejledning forstår jeg, 
at vejlederen hjælper den vejledte med at 
konkretisere de udfordringer, angsten giver 
her og nu.

birGiTTe Wärn, superVisor

studenterpræst Inger Lundager møder meget 
ofte studerende med angst: »Jeg vil nærmest sige, at 
det er en tendens.«

ler virkelig, de er i klemme, og nogle 
vælter helt, fordi de ikke kan få lov til 
at tage en eksamen om, eller fordi der 
ændres i studieordningerne,« siger in-
ger lundager.

Den enkeltes ansvar
med et stigende pres på at få den rigtige 
uddannelse og komme hurtigere igen-
nem, er det samtidig blevet lagt mere 
over på den enkelte at skulle lykkes.

»der er meget stor forskel på de 
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lederollen udfordres. Hun er lektor i 
sprogpsykologi på institut for nordiske 
studier og sprogvidenskab ved Køben-
havns Universitet og afholder blandt 
andet kurser i mentalisering, hvor der 
sættes fokus på, hvordan man mestrer 
sin professionelle rolle, når den vej-
ledte præsenterer sig med forskellige 
psykiske problematikker. 

»vejlederen skal vise, at han er her 
som menneske, der kan rumme den, 
der skal vejledes. samtidig skal vejle-
deren gøre det klart, at han ikke kan 
gå ind i den terapeutiske rolle,« siger 
christina Fogtmann Fosgenau. 

»vejlederen skal fasthole sin vejle-
deridentitet og ikke påtage sig en te-
rapeutisk identitet, men samtidig er 
vejlederen nødt til at etablere et tillids-
fuldt og medmenneskeligt rum, hvor 

intervenere i forhold til den vejledtes 
psykiske problemer. det at skabe et 
rum, hvor den vejledte oplever sig for-
stået, kan faktisk i sig selv have afledte 
terapeutiske effekter.«

Vejlederen påvirkes 
følelsesmæssigt
christina Fogtmann tilføjer, at det be-
greb om mentalisering, hun arbejder 
med, kan konkretisere og informere 
vejlederen om, hvordan man kan ud-
vise forståelse uden at intervenere te-
rapeutisk. 

mentaliseringsbegrebet udpeger 
ifølge christina Fogtmann også et an-
det forhold, vejlederen med fordel kan 
have fokus på, når den vejledte præ-
senterer sig med psykiske problemer, 
nemlig hvad disse problemer og deres 
eventuelle emotionelle udtryk i situa-
tionen gør ved vejlederen selv.  

»For vejlederne kan det være en 
hjælp, når han skal fastholde sin vejle-
deridentitet på en tryghedsskabende 
måde, at forsøge at forstå og blive be-
vidst om, hvad der sker i vejlederen 
selv i mødet med den vejledte. Hermed 
kan han for eksempel bedre nedregu-
lere sine egne emotioner og agere pro-
fessionelt over for den vejledte.«

For vejlederen handler det også om 
at erkende, at vi bliver påvirket og 
smittet af hinanden med vores forskel-
lige sindstilstande.

»Hvis vejlederen er opmærksom på 
at have sit eget sind på sinde, er det 
nemmere at undgå at overtage den 
vejledtes sindsstemning eller at rea-
gere med for eksempel irritation eller 
frygt,« forklarer christina Fogtmann 
Fosgenau.

Vigtigt med viden og redskaber
i den psykiatrivejlederuddannelse, som 
supervisor, underviser og cand. mag. 
i psykologi og dansk birgitte Wärn 
udbyder, er der ligeledes fokus på at 
udstyre vejlederne med helt konkrete 
redskaber til samtalen.

»det kan ofte være udfordrende for 
vejlederen, at det slet ikke er tydeligt, 
at det handler om angst. måske er den 
vejledte dårligt nok selv klar over det. 
de kan mærke, at de har det dårligt, 
men er måske ikke bevidste om, at det 
er angst. det handler for nogle om, 
at angst er langt mere forbundet med 

skam end det have stress. derfor er 
det ofte nemmere at sige, at man er 
stresset. det er sværere at sige, at man 
er deprimeret eller angst. Omvendt er 
andre meget bevidste om deres angst 
og kan have det som et fastlåst selv-
billede, hvor de hænger fast i negative 
tankemønstre,« siger birgitte Wärn. 

Hun opfordrer vejlederne til at spør-
ge konkret ind til problemstillingerne. 
det kan for eksempel være, hvis det 
drejer sig om en studerende, der ikke 
møder op til undervisningen.

sæt ord på angsten
birgitte Wärn møder på sine kurser 
vejledere, der ikke tør nærme sig pro-
blematikker omkring angst, fordi de 
ikke har viden nok til at håndtere det. 
Hun understreger, at vejlederne natur-

Vejlederen må have sit eget sind på sinde, for at und-
gå at overtage den vejledtes sindsstemning, forklarer 
Christina Fogtmann Fosgenau.

Viden om angst er vigtig for vejlederen, for at undgå 
at blive smittet af den vejledte, mener Birgitte 
Wärn.

ligvis ikke skal blive terapeuter, men 
at de kan hjælpe meget på vej, hvis de 
bliver i stand til at åbne for, at den vej-
ledte fortæller om sine udfordringer.

»det er vigtigt, at vejlederne har en 
viden om angst, og hvordan den kan 
komme til udtryk, så de kan spotte det 
hos dem, de skal vejlede og opfordre 
dem til at få hjælp, f.eks. ved at gå til 
lægen og få en henvisning til en psyko-
log,« siger birgitte Wärn. 

som vejleder skal man ikke være >>>

den angste kan føle sig tryg.«
det kan vejlederen ifølge christina 

Fogtmann gøre ved at være nærvæ-
rende og udvise forståelse for det, den 
vejledte siger. 

»det nærvær og den forståelse, der 
udvises, kan komme til udtryk ved at 
vejlederen lytter til og responderer på 
de problemer, den vejledte præsente-
rer. responserne kan være forstående 
og imødekommende, uden at vejlede-
ren terapeutisk afsøger og forsøger at 
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behandler. men birgitte Wärn mener 
godt, vejlederen med den rette viden 
og de rette redskaber kan praktisere 
jeg-støttende vejledning. 

»med jeg-støttende vejledning for-
står jeg, at vejlederen hjælper den 
vejledte med at konkretisere de ud-
fordringer, angsten giver her og nu i 
forhold til målet med vejledningen, og 
at man hjælper den vejledte med at 
tænke rationelt og handlingsorienteret 
i forhold til de udfordringer. det kan 
man bl.a. gøre ved at få den vejledte til 
at sætte ord på de angstforestillinger, 
vedkommende har og sammen under-
søge, om der kunne være andre måder 
at se situationen på.« 

Hun nævner som eksempel en vejle-
der, der skulle hjælpe en studerende 
med socialangst. den studerende var 
overbevist om, at de andre tænkte dår-
ligt om ham, når de kiggede på ham, og 
den forestilling gjorde, at han ikke hav-
de været på studiet i et stykke tid. vej-
lederen hjalp ham ved at få sat ord på 
forestillingen og derefter udfordre den 
ved f.eks. at spørge, ”hvor sandsynligt 
er det, at de andre tænker dårligt om 
dig, når de kigger på dig?” dernæst 
hjalp vejlederen den studerende ved 
helt lavpraktisk at tale om, hvad han 
kunne sige, hvis nu ”det værste skete”, 
og hans medstuderende spurgte ham, 
hvorfor han ikke havde været der det 
sidste stykke tid. 

sæt ord på angsten
et godt råd er altså at være konkret, så 
den vejledte får mulighed for at sætte 
ord på angsten og at hjælpe den vej-
ledte med at tænke mere rationelt og 
handlingsorienteret. 

samtidig kan vejlederen tilkendegive, 
at han kan høre, at den vejledte er ban-
ge, siger birgitte Wärn: 

»med en jeg-støttende vejledning an-
erkender vejlederen det, han hører og 
ser. det kan også være en hjælp for den 
angste at høre, at hun ikke er den ene-
ste, der kommer med de problemstil-
linger. nogle kan have brug for at høre, 
at de er normale i den forstand, at de 
ikke er alene om at have det sådan. det 
hjælper den angste til at rumme ang-
sten.«

»en forudsætning for, at vejlederen 
kan bevare roen og ikke bliver smittet 
af den, der skal vejledes, er at vejlede-
ren har viden om angst. det er vigtigt, 
at vi har redskaber til samtalen, så vi 
undgår at blive berøringsangste over 
for den, der skal vejledes,« siger bir-
gitte Wärn.
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  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 
 

Angstens udtryk
socialfobi
en følelse varierende fra anspændthed til panisk angst i andres selv-
skab. Man tænker f.eks., at man er ”anderledes/forkert”, er flov over 
at man er nervøs og frygter, at andre skal opdage, hvordan man har 
det. Ofte er man angst for at komme til at svede, ryste eller rødme. 

panikangst
voldsom og pludselig angst. mange oplever vejrtrækningsbesvær, 
hjertebanken, smerter i brystet, svimmelhed, kvalme og en følelse af, 
at alt er uvirkeligt. typiske tanker under et angstanfald er: ”jeg er ved 
at dø”, eller ”jeg er ved at blive sindssyg”. 

Agorafobi
Opleves som angst for at færdes alene uden for hjemmet. mange har 
katastrofetanker om, at de vil miste kontrollen, falde om eller be-
svime. man er typisk bange for at gå i supermarkedet, køre med bus 
og tog eller for store menneskemængder, og ofte må man have en 
partner eller ven(inde) til at tage med, hvis man skal ud. 

Generaliseret angst
vedvarende bekymringer og uro i kroppen f.eks. tendens til sammen-
faren og besvær med at falde i søvn. mange bekymrer sig f.eks. jævn-
ligt over, om de selv eller deres nærmeste skal blive syge eller komme 
noget til. Ofte bekymrer man sig også dagligt for, om man har overset 
noget i dagens løb, og forestiller sig alle mulige negative konsekvenser, 
såfremt der er det mindste, man ikke er sikker på er i orden.

sygdomsangst/Helbredsangst
tilbagevendende angst for at lide af en alvorlig fysisk sygdom. man 
er tilbøjelig til at være overopmærksom på fornemmelser i kroppen 
og tolke dem som tegn på en alvorlig fremadskridende fysisk sygdom 
såsom kræft, sklerose, hjertelidelse, hjernesvulst osv.

Enkelfobi
Opleves som intens angst i forbindelse med bestemte genstande eller 
situationer. F.eks. specielle dyr som hunde og edderkopper, højder, 
mørke, at flyve, lukkede rum, tandlægebesøg, synet af blod m.m. Ud-
sættes man for den frygtede genstand eller situation, kan den med-
føre et regulært panikanfald.

Angst hos børn og unge
en normal del af udviklingen, men for nogle børn og unge bliver ang-
sten dog for stor og tager magten over dem og deres familie. 

Tema: anGsT
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PRAKTISK/MUSISK OG PRØVEFRI 

SPECIALEFTERSKOLE 
 

Kollegievej 5B 
 Nr. Nissum 

 7620 Lemvig 
tlf. 9789 1177  

post@fenskaer.dk 

 

Læs mere på vores hjemmeside: 
www.fenskaer.dk 

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

Barcelona

fra kr. 1.650

Paris/ 
Normandiet

fra kr. 1.945

London/ 
Oxford

fra kr. 1.845

Bruxelles/ 
Amsterdam

fra kr. 1.655

Berlin/ 
Dresden/Prag

fra kr. 1.355

Washington

fra kr. 4.195

Må vi være med til at skabe de bedste rammer for jeres næste studietur? RING TIL OS PÅ 8723 1240

_
STUDIETURE

TRYGGE RAMMER FOR STORE OPLEVELSER

Vi har altid fået en 
rigtig god service 
- på alle måder...

Tine Schmidt, 
Egmont Højskolen i Hou

_
UNITASREJSER.DK

facebook.com/unitasrejser 
instagram.com/unitasrejser 

linkedIn.com/unitasrejser

_
UNITAS REJSER

Glarmestervej 20 A
DK 8600 Silkeborg

 +45 8723 1240
rejser@unitas.dk

Niels Peter Nielsen
Skoleafdelingen
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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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KLummen

TeKsT // 
HANNE pAUsTIAN TIND 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 Professions-
højskolen via Uc, 
Hanne Paustian Tind, vejleder, UU nord-vestjyl-
land.  
de skriver på skift om løst og fast inden for vejledning. 

i mit job som UU-vejleder møder jeg ofte 
unge, der forklarer, at de har angst. 

 eller rettere, de forklarer, at lægen har 
sagt, at de har angst. senest, her for et par 
dage siden, sad jeg overfor en ung kvinde på 
19 år, der var nødt til at stoppe i sit skolefor-
løb, fordi hun var for ustabil i sit fremmøde. 
i vores samtale kom det frem, at grunden til, 
at hun havde svært ved at møde på skolen 
var, at der var nogle af de andre elever, hun 
ikke brød sig om. Hun kunne ikke komme ud 
af sengen om morgenen, fordi hun kom til 
at tænke på, hvor dumme de andre var, og 
om de nu ville snakke grimt om hende eller 
kigge på hende på en ondskabsfuld måde. så 
fik hun det så dårligt, at hun blev nødt til at 
blive liggende i sengen. Og så var det faktisk 
dobbelt galt næste dag, for der havde de ele-
ver, hun ikke brød sig om, så haft en hel dag 
til måske at bagtale hende, nu hvor hun jo 
ikke selv var til stede. 

derfor havde hun været ved lægen (muligvis 
også fordi skolen havde spurgt, om hun fejle-
de noget, siden hun var så meget fraværende), 
og lægen havde forklaret, at hun muligvis hav-
de angst og derfor kunne blive sygemeldt på 
halv tid. Og hvis det ikke hjalp, så kunne hun 
blive sygemeldt på fuld tid. så det ville hun 
så vælge at blive nu, da der ikke havde været 
fremgang i sidste uge, hvor hun havde været 
sygemeldt på halv tid og faktisk kun havde kla-
ret at komme i skole 1 dag ud af 5. 

Attraktive diagnoser
en sygerolle synes for nogle unge langt mere 
attraktiv end tidligere. Følelsen af at være 
alene og opleve sig selv som afmægtig, for-
stærker diagnosernes tiltrækningskraft, for-
di diagnoser kan opleves som en mulig vej ud 
af det, der handler om, at skylden for fiasko 
ellers bæres af den unge. 

”i modsætning til social skam ved at være 
ingenting eller have det svært i en periode 
i livet, så tilbyder samfundet gennem øget 
diagnosticering en ret til at lide på mere legi-
tim vis”, siger den norske professor i psyko-
logi tor-johan ekeland. 

når man på den måde er oppe mod sam-
fundstendenser og lægevidenskab, er der så 
noget at  gøre som uddannelsesvejleder? 

”Don’t fight the dog”
Samtalen med den unge kvinde fik mig til at 
erindre, at jeg for nogle år siden var til et 
vejledningsseminar om en japansk tilgang 
til behandling af angst, kaldet morita-me-
toden. Professorens vigtigste budskab var 
”Don’t fight the dog”. Den japanske tilgang 
til angst er, at acceptere det som et vilkår. 
ligesom når du passerer naboens hus på ve-
jen, og hans dumme hund render efter dig, 
mens den gør og hopper omkring dig for at 
skræmme dig væk. 

Hvis du fortsætter med at gå i et roligt kon-
stant tempo, accepterer at hunden kommer 

Med naboens hund i hælene

Vejledere kan godt arbejde med angst, hvis vi kan ac-
ceptere den som et vilkår. Og med brug af refleksive 
spørgsmål er det muligt at arbejde med uddannelses-
ønsker og mål
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KLummen

og løber i hælene på dig, og 
du i øvrigt ignorerer køteren, 
så kan du komme forbi uden at 
lide overlast. Jo flere gange du på 
denne måde går forbi naboens hus, jo 
mindre vil hunden efterhånden interes-
sere sig for dig, og til sidst bliver den så 
vant til dig og du til den, at du roligt og 
afslappet kan passere, uden at den til 
sidst gider spæne efter dig og gø. 

jeg kan lide metaforen med hunden, 
som et billede på, at vi i en samtale- og 
vejledningssammenhæng godt kan ar-
bejde med angst, hvis vi kan acceptere 
den som et vilkår. morita-tilgangen 
kan give os en række gode refleksive 
spørgsmål, der gør det lettere at tale 
om angst på en konstruktiv og brugbar 
måde, der kan skabe grobund for hand-
ling i en vejledningssituation, hvor det 
gælder om at holde fast i et uddannel-
sesønske og et mål:

Refleksionsspørgsmål
1.  Hvad er lettest for dig at vælge og 

kontrollere: en handling eller en 
følelse?

2.  Hvad ville du gerne opnå og gøre 
mere af, hvis du ikke sloges med 
angst?

3.  Kan du nærme dig dette mål, selv 
om du har angst?

4.  Hvilken handling kan gøres her og 
nu?

5.  Kan du forsvare over for dig selv 
ikke at ville gøre noget?

6.  Hvad er mest vigtigt for dig at 
kunne tage handling og være angst, 
eller ikke at gøre noget overhove-
det?

7.  vil andre mennesker lægge mest 
mærke til din angst eller dine 
konstruktive handlinger?

8.  der er en afslappet og selvsikker 
person, der ikke har vanskeligt 
ved at få ting til at ske. en anden 
person kæmper med angst og 
lav selvtillid, men klarer at få det 
samme til at ske. Hvilken person 
vil du give mest respekt til og 
hvorfor?

9.  Hvad er det præcis, du skal gøre? 
Kan du dele det op i bitte små 
skridt? Hvor lang vil du kunne gå, 
selv om du har følgeskab af din 
angst?

10.  Hvordan kan du være 5 minutter 
længere i din angsttilstand og stadig 
have fokus på næste konstruktive 
handling?

det er OK at være angst. det ville 
være rart at være foruden, men det 
kan ikke altid forhindres. som vejleder 
skal vi kunne snakke om angst på en na-
turlig konstruktiv måde, der fremmer 
handling i passende små skridt med et 
fortsat fokus på uddannelsesmålet. 

vi skal holde fast i, at angst er et 
øjebliksbillede og acceptere den snap-
pende hund i haserne, indtil den mister 
interessen og slipper taget i os. den 
medmenneskelige snak kan vi godt tage 
i en vejledningssituation, uden at det 
får karakter af terapi eller behandling.

 FRA TIL

 selv-fokus Handle-fokus

 motiveret af angst motiveret af et ønske  
  om at ville noget

 idealistiske Praktisk tænkning 
 forventninger

 selvkritik selv-accept

 Følelsesmæssig  adfærdsmæssig 
 selvkontrol selvkontrol

 intellektualisering,  direkte oplevelse,  
 fantasi fakta

 Undgå & være i forsvar risikere & gennemleve

 Fokus på egne Fokus på situations- 
 følte behov bestemte behov

moriTa-terapi, grundlagt af den japanske læge  
shoma morita (1874-1938)
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pROFILEN

stina Lykkebye Tylén er 
40 år, gift og har en datter på 
syv og en søn på tre. Hun har 
fire et halvt år arbejdet som 
studie- og trivselsvejleder på 
aarhus Universitet, science 
og technology. tidligere ar-
bejdede hun som karriereråd-
giver i en a-kasse. Hun er cand.
merc.sol., certificeret coach og 
stresscoach og er certificeret i 
personlighedstest.

jeg varetager den mere generelle og 
ikke så fagspecifikke vejledning,« siger 
Stina Lykkebye Tylén. Hun fik derfor 
tillagt betegnelsen trivselsvejleder for 
at signalere, at de samtaler hun fører 
er anderledes end dem, studenterstu-
dievejlederne på de forskellige fag fø-
rer.

»min stilling har ændret sig over tid, 
og jeg har været med til at påvirke 
ændringerne undervejs, det har været 
spændende,« siger hun. Ud over sam-
talerne er hun koordinator for studen-
terstudievejlederne, som hun blandt 
andet coacher og sparrer med, hun har 
nogle administrative opgaver, arbejder 
med projekter og kommunikationsop-
gaver og analyserer forskellige stati-
stikker. der bliver ført statistik over 
vejledningsopgaverne, og på baggrund 
af disse tilrettes og ændres tilbuddene.

»vi er konstant optaget af, hvordan 
vi kan gøre tingene bedre, så på den 
måde ændrer min stillings indhold sig 
hele tiden,« siger hun og fortæller, at 
den akutte vejledning har fyldt og sta-
dig i perioder fylder rigtig meget, men 
at man forsøger at arbejde mere fore-
byggende, og at det ser ud til i en vis 
grad at lykkes.

»der vil altid være studerende, der 
render ind i livsbegivenheder, der gør, 
at det er svært for dem at rumme de-
res studie her og nu, og der skal vi selv-
følgelig hjælpe dem til at få værktøjer, 
der gør, at de kan være i det,« siger hun 
og tilføjer, at hun i den sammenhæng 
kan trække på sine erfaringer.

Føler sig godt klædt på
»jeg har selv en universitetsuddannelse 

På universiteterne giver mange stude-
rende udtryk for, at de er stressede. 
en del af stresset stammer sandsynlig-
vis fra den samfundsmæssige udvikling, 
som gør, at de unge helst skal være 
perfekte i alt, hvad de foretager sig. 
men ifølge studie- og trivselsvejleder 
ved science og technology, aarhus 
Universitet, stina lykkebye tylén er 
der også mange, som er udfordret af 
overgangen til deres studie.

»det kan være studerende, der har 
klaret sig rigtig godt i gymnasiet, altid 
lavet deres ting og måske været blandt 
de bedste. På universitetet møder de 
nu nogle, som er lige så dygtige og må-
ske dygtigere end dem selv, stoffet bli-
ver mere omfattende, og så investerer 
de voldsomt meget tid i deres studie. 
jeg møder ofte studerende, der bruger 
60 til 70 timer om ugen på studiet,« si-
ger hun. noget som stresser dem. Hvis 
ikke de får hold på det i tide, kan det 
udvikle sig til angst eller depression. 
den seneste trivselsundersøgelse, som 
er fra 2014 viser, at 17 procent af de 
studerende på science og technology 
oplever stresssymptomer i  hverdagen, 
mens tallet stiger til 32 procent i eksa-
mensperioden.

»vi har ikke fået de opdaterede tal, 
men der er slet ikke tvivl om, at triv-
selsvejledning fortsat er berettiget,« 
siger stina lykkebye tylén og fortæller, 
at hun selv har været med til at beskri-
ve indholdet i sin stilling.

Ændret stillingsindhold
»Jeg begyndte her for fire et halvt år 
siden og fik betegnelsen studievejleder, 
men det skabte en del forvirring, fordi 

Trives med trivselsvejledning
stina Lykkebye Tylén er studie- og trivselsvejleder på Aarhus 
Universitet, og de studerende har brug for trivselsvejlednin-
gen, da mange føler sig pressede. Hun trives med jobbet og 
udnytter blandt andet sine coachuddannelser i arbejdet

TeKsT // 
sVEND KROGsGAARD JENsEN , JournaLisT

VeJLederprofiLen

18 VE J LEDEREN



og kender derfor til studielivet fra egne 
oplevelser,« siger stina lykkebye tylén, 
der arbejdede fem et halvt år som kar-
riererådgiver i en a-kasse, inden hun 
startede som trivselsvejleder, er certi-
ficeret coach og stresscoach og har en 
certificering i personlighedstest.

»jeg føler mig godt klædt på til op-
gaven, men man kunne vel altid tænke 
sig endnu mere uddannelse, hvis det er 
muligt,« siger hun og har på sigt over-
vejet en diplom og en master og har 
kigget på en proceskonsulentuddan-
nelser, men ved at universitetet har en 
stram økonomi, som ikke aktuelt gør 
efteruddannelse realistisk for hende.

»min erfaring som karriererådgiver 
i a-kassen kan jeg trække på, fordi 
man dårligt kan tale om fastholdelse 
og gennemførelse uden at tale om kar-
riere, og mange studerende er meget  
opmærksomme på, hvad deres uddan-
nelse skal føre til karrieremæssigt.

»i den sammenhæng har jeg nogle 
værktøjer og en viden om, hvad der 
sker, når man kommer ud på arbejds-
markedet, og jeg kan desuden gennem-
føre kompetenceafklarende karriere-
samtaler,« siger hun. 

Den gode vejledning
»vi følger jo ikke de studerende, men 
heldigvis hænder det, at man får en 
mail eller møder nogle, som takker 
for den vejledning, de fik. Det er rigtig 
dejligt, når jeg oplever, at jeg har gjort 
en forskel,« siger stina lykkebye tylén. 
Ud over personlige tilbagemeldinger 
laves der desuden altid tilfredshedsmå-
linger, som kan give et billede af, om 
vejledningen har været god.

»For mig er god vejledning, når de 
studerende går afklarede ud af døren 
og har fået en forståelse for deres egen 
situation. Hvilke veje og muligheder 
der ligger - inklusivt vilkårene,« siger 
hun og synes, at det er fedt at være 
med til at gøre en forskel, men poin-
terer, at det jo er den studerende, der 
gør arbejdet.

»selvfølgelig er min indsats vigtig, 
men jeg er jo grundlæggende et vidne 
til det, der sker for den studerende, 
og det er fedt,« siger hun og forklarer, 
at en af udfordringerne er at få tid til 
samtalerne.

»vi har cirka 6000 studerende, og i 
perioder er det svært at imødekomme 
alle ønsker,« siger hun.

Angst og depression sendes 
videre
»Hvis den studerende er voldsomt 
stresset, og der er risiko for enten at 
udvikle angst eller depression, sender 
vi altid videre til læge eller eventuelt 
studenterrådgivningen,« siger hun og 
forklarer, at hun som stresscoach ind-
lysende nok har stor viden om stress 
og også en række værktøjer, som hun 
bruger i vejledningen, men er der de-
pression eller angst i spil, er det ikke 
hendes bord. Her vil det i højere grad 
være andre rådgivningstilbud, der hen-
vises til.

»når jeg vurderer, at det giver me-
ning, tilbyder jeg flere samtaler, og det 
hænder, at jeg har længere samtalefor-
løb med studerende,« siger hun.

Trives med kreativt arbejde
Uden for arbejdstid trives hun med 
kreativt arbejde og med at renovere 
det nedlagte landbrug, hun og ægtefæl-
len nyligt har købt og er flyttet i med 
deres to børn. den ny bolig trænger 
mange steder til at blive sat i stand. 
stina lykkebye tylén kan godt lide re-
noveringsarbejdet og går ikke ad vejen 
for at støbe gulve, pudse vægge eller 
sætte gipsplader op.

»både med det kreative og renove-
ringen kan jeg se et fysisk resultat af 
min indsats. det er rigtig fedt. måske 
også fordi det jo ikke er lige så synligt i 
vejledningsarbejdet,« siger hun.

der vil altid være studerende, der render ind i livsbegivenheder, der gør, at det er 
svært for dem at rumme deres studie her og nu, og der skal vi selvfølgelig hjælpe 
dem til at få værkstøjer, der gør, at de kan være i det, siger stina Lykkebye Tylén.

//  der er slet ikke tvivl om, 
at trivselsvejledning fortsat 
er berettiget.
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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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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

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
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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.

Hvis man skulle tildele denne faglitte-
rære bog en genrebetegnelse fra den 
fiktive verden, måtte det blive en psy-
cho-thriller. Hvis nogen så skulle kom-
me i tanke om, at ’det er ikke lige mig’, 
så må vi bare minde om, at dette ikke 
er fiktion eller et mareridt, som man 
trygt og godt kan vågne op og slippe 
væk fra. Willig beskriver og analyserer 
en skræmmende virkelig verden, som vi 
både civilt og professionelt, som vejle-
dere der er ansatte i offentlige institu-
tioner, er grundigt indlejret i. sagt med 
andre ord – der er ingen vej udenom, 
selvom det er uhyggelig læsning.

rasmus Willig er i bogen ’afvæbnet 
kritik’ ikke umiddelbart optaget af sel-
ve kritikken, men snarere det der ser 
ud til at ske med kritik i en tid, der er 
domineret af neoliberale værdier, det 
vil bl.a. sige vækst som grundlæggende 
værdi og konkurrence som drivkraft. 

gennem 7 år har Willig indsamlet 
sin empiri, som består af udsagn, der 
har udgjort svar på kritik fremsat af 
ansatte indenfor 5 store professioner: 
politibetjente, lærere, sygeplejersker, 
socialrådgivere og pædagoger. gen-

nem årene har han bedt disse men-
nesker om at skrive ytringer ned, som 
de har mødt, når de i forskellige sam-
menhænge har påtalt uretmæssigheder 
eller kritikpunkter inden for deres fag-
felt. Willig har samlet dem sammen og 
gennem en analyse af ytringerne fundet 
nogle særlige kategorier af svar, der går 
på tværs af de professioner, hvori de 
har fundet sted. Han har også fået øje 
på et særligt sprog, der synes at udgøre 
en fælles kultur på tværs af professio-
nerne, der har til formål at afvæbne al 
kritik – en manøvre som er kendt fra 
ikke-demokratiske regimer. i dette til-
fælde er der dog den forskel, at der de 
jure eksisterer ytringsfrihed, men de 
facto bliver kritikken censureret ved 
hjælp af en afvæbningsmanøvre, der går 

ud på at vende kritikken mod den per-
son, der fremsætter den. lad os give et 
par eksempler:

Kritik afvæbnes
”du er da vist udbrændt”, ”det er altså 
kun dig, der mener, der er en konflikt”, 
”skal du have hjælp til at prioritere 
dine arbejdsopgaver?”, ”behøver du at 
være sådan en betonsocialist?”, ”du er 
vist ikke helt fremme i skoene”, ”ingen 
er uundværlige”….

Willig fortsætter med 20 siders 
ytringer og beder læseren om ikke at 
springe dem over, men give sig tid til at 
få øje på det særlige sprog, der toner 
frem. læseren får øje på, at disse sæt-
ninger hele tiden vender kritikken mod 
personen, og i denne vending konstru-
erer en kritik af personen og dennes 
svagheder. læseren vil også få øje på, 
at selvom der er samlet ytringer ind fra 
5 forskellige professioner, så kan man 
ikke læse ud fra sætningerne, hvilke 
professioner de stammer fra. den fag-
lighed, som man må formode har været 
en del af kritikken fordufter i svaret og 
afvæbningen, hvilket som konsekvens 

Et samfund 
uden plads til professionskritik
Kritik er en grundpille i demokratiet. Men kritik afvæbnes i det 
offentlige og vendes mod de kritiske i disse år. Det har Rasmus 
Willig skrevet en ganske interessant og skræmmende bog om

//  Vejledning bruges 
ofte, når medicinen om 
omstillingsparathed og 
fleksibilitet skal glide ned. 
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3 x r  anmeLder

må have, at en faglig begrundelse ikke 
tilskrives betydning. begge faktorer – 
at du som kritiker bliver gjort til en, 
som er svag og undværlig, og at din fag-
lighed ikke har værdi – beskriver Wil-
lig som en form for gift, der langsomt 
afliver den enkeltes motivation og vilje 
til at fremsætte kritik og i sidste ende 
’afliver’ personen som demokratisk 
deltagende individ. 

Willig skriver et sted i bogen at: 
”styrken ved denne form for censur 
er, at den ikke kun er virksom på et 
ideologisk, men også på et psykologisk 
niveau, og herved berører den også 
ideologiens underside, nemlig det fø-
lelsesmæssige niveau, fordi den leder 
til følelser af usikkerhed og frygt.” 

samme slags ytringer som svar på deres 
kritik. det, der synes at være øverste 
led i fødekæden til den afvæbnede kri-
tik, er det neoliberale tankesæt, kon-
kurrencestaten og et ’man’, som ingen 
rigtig nogensinde mødes med.

professioner bliver medgørlige
så er det, vi som læsere gerne vil 
spørge Willig – hvad skal vi gøre ved 
det? Willig kommer ikke i sine slutbe-
mærkninger med direkte svar, men han 
nævner 4 kampe, som professionerne 
traditionelt har kæmpet: 

1.  Kampen for en bedre omfordeling 
af samfundets ressourcer

2.  Kampen om anerkendelse af pro-
fessionernes respektive særkender, 
særlige kvaliteter og præstationer

3.  Kampen om at bringe de arbejdsre-
laterede oplevelser af uretfærdig-
hed ind i en politisk offentlighed

4.  Kampen om realindholdet af et fag, 
en profession eller et arbejdsom-
råde – fagets autonomi, handle- og 
råderum

disse 4 kamparenaer er kommet under 
ekstremt pres, og deres forudsætning 
er, at de professionelle ytrer sig. Willig 
peger på, at vi skal være årvågne og op-
mærksomme på, hvordan vi er gået fra 
at have ’medbestemmelse’ til at komme 
på ’medhør’ og er godt på vej til at blive 
’medgørlige’ – for medgørlige kunne vi 
tilføje.

Find mod til modstand
vi er som vejledere ikke en af de pro-
fessioner, der har leveret empiri til 
Willigs analyse, men mon ikke vi godt 
kan genkende disse problematikker. Og 
hvad der gør Willigs bog endnu mere 
relevant for vejledere er, at vejledning 
ofte bruges, når medicinen om omstil-
lingsparathed og fleksibilitet skal glide 
ned. altså når kritikken er afvæbnet og 
om-konstrueret til en svaghed ved kri-
tikeren, som så skal ’vejledes’ til at ud-

føre sine opgaver med begrænsede og 
nogle gange uetiske handlemuligheder. 
Og det er netop i professionernes etik, 
at vi kan finde mod til modstanden.

Willigs bog er en ’must read’ hvis no-
gen spørger 3 x r. som en servicemed-
delelse får i her to klip fra ’Principper 
for etik i vejledning’, som i måske kan 
bruge til at forblive en umedgørlig pro-
fession:

”den professionelle vejleder er først 
og fremmest bundet af hensynet til 
borgeren, og professionens etik byg-
ger på, at vejlederen er dybt forpligtet 
af dette hensyn. det er en nødvendig 
forudsætning for borgerens tillid til 
vejlederen og dermed for vejlederens 
mulighed for at udføre sit arbejde. det 
er således en grundlæggende værdi for 
vejledningen at fremme borgerens vel-
færd og livsvilkår.”

”resPeKt. grundlaget for al vejledning 
er respekt for borgeren og anerkendel-
se af borgerens ret til selvbestemmel-
se. vejlederen skal tage udgangspunkt 
i det enkelte menneskes integritet, 
værdighed og suverænitet i forhold til 
valg og beslutninger om uddannelse, 
erhverv og levevilkår.”

//  den neoliberale 
konkurrencestats 
tankesæt sætter hele det 
demokratiske samfund 
og dets idé under pres. 
et demokratisk samfund 
bygger på kritik.

Demokrati bygger på kritik
For det er det, forfatteren gerne vil 
med sin bog. Han vil gerne sætte lys 
på, hvordan den neoliberale konkur-
rencestats tankesæt sætter hele det 
demokratiske samfund og dets idé un-
der pres. et demokratisk samfund byg-
ger på kritik. det er kritikken, der er 
drivkraften for udvikling af et samfund, 
mener Willig, og når kritikken afvæb-
nes, vendes og herefter som en farlig 
gift angriber det demokratisk delta-
gende menneske, er der fare for at de-
mokratiet dør.  

Willig understreger, at hans analyse 
og kritik ikke er specifikt vendt mod 
ledere, selvom ytringerne klart nok 
oftest er fremsat af ledelsespersoner 
overfor ansatte. Han peger på, at lede-
re også har ledelse, og møder de selv-

anmeLdeLse af 
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Invitation

VEJLEDERDAG
Til alle der støtter og vejleder unge i deres valg af uddannelse - kom 
og få information om det brede udbud på Halvorsminde Efterskole og 
Fri Fagskole i Hjørring. 2 skoleformer - 8 læringsprofiler - 16 linjefag - 
mulighed for inklusion, støtte og mentorordning. 

Tirsdag den 10. januar 2017 kl. 13:00 - 15:00

PROGRAM:
• Efterskole og Fri Fagskole
• Gennemgang af læringsprofiler
• Professionelt arbejde med ALLE unge
• Økonomi - en skole for ALLE unge
• Kaffe og rundvisning

Tilmelding pr. mail til: forstander@halvorsminde.dk

ALLE ER 
VELKOMNE

Der findes en række foreninger og 
konferencer med vejledning som om-
drejningspunkt, og det nationale dia-
logforum samler interessenterne på 
tværs. men interesserne er ofte vidt 
forskellige, og derfor har en række 
forskere taget initiativ til et helt nyt 
nationalt netværk for forskning i vej-
ledning. Hensigten er at styrke forsk-
ningen på feltet.

»Forskningsnetværket er vigtigt for at 
fastholde og opprioritere, at der faktisk 
findes et forskningsområde i (karriere-)
vejledning. det er ikke så indlysende for 
alle. Ofte er vejledningsforskning blevet 
set som en del af blandt andet uddannel-
ses- eller arbejdsmarkedsforskning. ikke 
som et felt i sig selv,« siger Peter Plant, 
tidligere dPU/aarhus Universitet, og nu 
professor i karrierevejledning i norge. 

Han er sammen med en række forske-
re fra universiteter, professionshøjsko-
ler og andre institutioner med i det nye 
netværk, som mødes to gange om året 
for at dele viden og i sidste ende for at 
opkvalificere forskningen.
»netværket skaber forbindelsen mel-
lem forskere på forskellige institutio-
ner. det er ikke så indlysende i disse 
tider, hvor institutioner er blevet kon-
kurrenter. dertil kommer, at dette 
danske netværk har paralleller i andre 
nordiske lande, bl.a. i norge,« fortæl-
ler Peter Plant.
med netværket håber forskerne også 
at få en mere klar stemme i formidlin-
gen af forskningen.
i norge, hvor man har en betydelig fo-
kus på vejledning, lyttes ofte til vejled-
ningsekspertise og forskning ved udar-
bejdelse af nye politikker. Oplevelsen 
er, at der ikke i danmark er samme 
tradition for at lytte til ekspertisen, 
når der skabes ny politik på området.
det nye netværk koordineres af rie 
thomsen og Helle nordentoft fra 
forskningsenheden i vejledning ved 
danmarks institut for Pædagogik og 
Uddannelse (dPU), aarhus Universi-
tet. interesserede kan søge optagelse 
i netværket ved at henvende sig til ko-
ordinatorerne.

TeKsT // 
 TORBEN ELsIG-pEDERsEN, redaKTØr

Nyt netværk opprioriterer forskning

forsKninG

nyt netværk skal sætte fokus på forskningen og der-
med give viden om vejledning et større fokus, fortæl-
ler peter plant.
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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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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 |  BØGEVANG 18 |  7100 VEJLE
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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
-  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

Virksomheder 
i syddanmark 
søger lærlinge
det er overordnet en udfordring at skaffe praktikpladser i 
syddanmark, men der er også mange eksempler på, at der 
findes ubesatte lærlingepladser i regionen – især i bygge- og 
anlægsbranchen og industrien.
alligevel viser en ny undersøgelse, at 31 procent af de foræl-
dre, der ikke vil anbefale deres barn en erhvervsuddannelse, 
angiver, at det er fordi, de er bekymrede for, om der er 
praktikpladser eller job nok. en anden undersøgelse viser, at 
14,2 procent af adspurgte forældre siger, at sikkerhed for en 
praktikplads kunne få deres børn til at vælge en erhvervsud-
dannelse.
På syddansk erhvervsskole oplever man imidlertid stor 
efterspørgsel efter dygtige elever inden for mange fag, og 
skolen er ved at planlægge en kampagne sammen med en 
række virksomheder, hvor skolen sammen med virksomhe-
derne søger elever til konkrete lærepladser. direktør lars 
bregnehøj fra syddansk erhvervsskole har besøgt en del af 
virksomhederne og behovet findes mange steder.
»vi har dagligt kontakt med virksomheder, der mangler lær-
linge. vi har stor efterspørgsel efter elever i de højteknolo-
giske fag som f.eks. industritekniker og automatiktekniker,« 
siger han.
At praktikpladsmulighederne flere steder er gode, kan virk-
somheden v. Å. gram i vojens skrive under på. virksomhe-
den producerer udsugningsborde, ventilatorer og filteranlæg 
og søger typisk klejnsmede, svejsere og industrioperatører.
»Vi har ofte haft svært ved at finde lærlinge. Derfor har vi 
intensiveret charmeoffensiven over for de unge og bl.a. af-
holdt et succesfuldt åbent hus, hvor de unge, deres forældre 
og andre med interesse kunne komme og se en aktiv pro-
duktion en lørdag eftermiddag. derudover vil vi også inten-
sivere samarbejdet med skoler og UU-vejledere, så eleverne 
kan besøge virksomheden og evt. tage udgangspunkt i den 
til nogle af de projekter, de arbejder med i undervisningen,« 
fortæller Hr-koordinator Pia Pedersen.

Ny uddannelse til 
fiskerierhvervet
Vodbinderi er en vigtig del af dansk fiskeri, men branchen 
er truet på sin eksistens, og fiskeriet kan ikke få opfyldt be-
hovet for reparation af net og udskiftning af trawl. en ny 
uddannelse i Frederikshavn skal sikre erhvervet den efter-
spurgte service og samtidig skabe arbejdspladser og vækst 
på havnene.

trawl- og netmontør, hedder uddannelsen, der er den før-
ste af sin art og som Frederikshavn Kommune og eUc nord 
har konstateret behov for.

Flygtninge 
sætter kurs mod 
arbejdsmarkedet

50 flygtninge deltager lige nu på forløbet ”Kurs mod arbejds-
markedet”, som virksomheden jobs Partner står i spidsen 
for i tæt samarbejde med asylcenter Holstebro. Her lærer 
asylansøgerne bl.a. om arbejdsmarkedet, kulturen på ar-
bejdspladserne og jobsøgning. Pt. har 32 flygtninge fået en 
praktikplads i en virksomhed.
virksomhederne i Holstebro Har en særlig vilje og ambition 
til at integrere de flygtninge, som er modtaget på asylcen-
tret. Omkring 30 forskellige virksomheder har nemlig taget 
en flygtning i praktik.
»Det er en kæmpe gevinst for både flygtninge og lokalsam-
fundet, at flygtningene får mulighed for at prøve det danske 
arbejdsmarked af, allerede mens de er på asylcentret. det 
er et stort skridt i den rigtige retning i forhold til på sigt at 
komme i ordinært job, blive selvforsørgende og en aktiv del 
af lokalsamfundet,« siger duc nguyen, som er administre-
rende direktør i jobs Partner.
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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

Ungarns hovedstad, også kaldet Østeuropas perle, er 
delt i Buda og Pest af den mægtige Donau flod. På 
Pest-siden finder I Parlamentet, forretningscentrene 
og operaen. På den anden side, i det bakkede Buda, 
kan I bl.a. opleve Gellért-bjergets citadel og Borghøjen.

Uanset hvad fokus for jeres studierejse er, er der rig 
mulighed for at blive klogere på Budapest og alt, hvad 
byen har at byde på af kultur, historie og arkitektur - 
særligt hvis vi i fællesskab lægger et fagligt program.

STYRK FAGLIGHEDEN I BUDAPEST!

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

BLIV KLOG PÅ  
BUDAPEST

FRA KUN 1.448,-

Studierejse til Budapest, 5 dage
fra kr. 1.448,- pr. person:
Prisen inkluderer:
• Flyrejse t/r
• 4 overnatninger på hostel
• Morgenmad alle dage
• Mulighed for tilkøb af fagligt program

 Få et GRATIS tilbud på JERES 
 studierejse! Ring på 80208870

5 DAGE/4 NÆTTER:

30 VE J LEDEREN



TeKsT // 
LIzA sCHMIDT 

besTyreLsesmedLem i seKTionen for  
sTudie- oG KarriereVeJLedere Ved uniVersiTeTerne, sKud

efTerTanKen

Vejledning ved vejs ende?

For tiden opsøges universiteternes studievejledninger sær-
ligt af en bestemt gruppe studerende. de har typisk fået rig-
tig meget vejledning i løbet af studiet. det er studerende 
med funktionsnedsættelser, som har været i forskellige støt-
teforløb, studerende, der har været ramt af langvarig psykisk 
eller fysisk sygdom eller andre særlige udfordringer. Forhold, 
der har betydet markant nedsat studieaktivitet og udløst dis-
pensationer for aktivitetskrav og tidsfrister. 

det er i sagens natur også dem, der bruger 
længst tid på at gennemføre studiet. På flere 
universiteter omtales de nu som ”Halen”. 
denne forholdsvis lille gruppe af de allermest 
forsinkede studerende trækker markant op i 
studentermassens gennemsnitlige studietid. 
Og Halen kan blive rigtig dyr - selv hvis de 
studerende ender med at gennemføre studiet.

inden 2020 skal universiteterne opnå en fast-
sat samlet studietidsreduktion, som er betingelsen for ikke 
at beskære universiteternes færdiggørelsesbonus. Konse-
kvensen vil være afskedigelse af forskere og forringelse af 
uddannelseskvaliteten. derfor bliver der sat ind med studie-
aktivitetskrav, færre orlovsmuligheder og en markant skær-
pelse af dispensationspraksis, der betyder rigtig mange afslag 
og udmeldelser i disse måneder. 

blandt universitetsvejledere diskuteres det lige nu, hvilken 
vejledning vi kan tilbyde de studerende, der bliver udmeldt 

efter mange års studier. vi kontaktes af studerende, der ikke 
har nogen Plan b. mange har lidt eller ingen sU tilbage. de, 
der klarede at blive bachelorer, rammes af de kommende 
regler om dobbeltuddannelse, der betyder, at man ikke kan 
gennemføre en ny uddannelse på samme eller lavere niveau.

Ofte er det først i vejledningsrummet, de studerende er-
kender, at mulighederne på universitetet er 
udtømte. Hvordan kan vi som institutionens 
vejledere bidrage positivt i denne situation? 

vi kan, som en kollega udtrykte det, være 
den ”bløde formidler” af universitetets hårde 
beslutning. vi kan forsøge at pege i en ret-
ning ved at henvise til andre rådgivnings- og 
vejledningsinstanser. Hjælpe med at tegne 
konturerne af en Plan b. eller også er vores 
vejledningsopgave i denne situation nærmere 
beslægtet med sjælesorg – i anerkendelse af 

situationens alvor, nederlaget og følelsen af afmagt og iden-
titetstab efter mange års studier. 

situationen giver også stof til diskussioner om vores frem-
tidige vejledningspraksis. Universiteterne er forpligtet til at 
tilbyde ”gennemførelsesvejledning” til studerende, der er 
over et år forsinket i studiet. men er det nærmere ”konse-
kvensvejledning” eller Plan b-vejledning, vi skal give? Hvor 
tidligt kan man forudse, at vejen ender blindt?

//  universiteterne er forpligtet til at 
tilbyde ”gennemførelsesvejledning” 
til studerende, der er over et år 
forsinket i studiet. men er det 
nærmere ”konsekvensvejledning” 
eller plan b-vejledning, vi skal give?
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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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