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ledningen har derfor særligt fokus på unge, som har 
brug for støtte.

Umiddelbart er der en del at være enig i: Lad os støt-
te de unge og voksne i deres valgproces, lad os også 
sørge for, at de fleste får succesoplevelser med deres 
valg og lad os endelig også fokusere på dem, som har 
brug for støtte. 

MEN lad os ikke glemme, at det at vælge om, at væl-
ge til igen eller at viderekvalificere sig ikke er en fal-
literklæring eller noget som kun de færreste vil opleve. 
Nutidens arbejdsmarked kræver af os alle, at vi er i 
konstant bevægelse, at vi kan udvikle os og tage ud-
dannelse af flere omgange igennem hele livet. Denne 
virkelighed passer dårligt sammen med ovenstående 
citat, der går ud fra, at valg om uddannelse og erhverv 
er noget, man træffer én gang i livet. Og helst som ung. 
Denne måde at omtale uddannelses- og erhvervsvalg 
på har de unge taget til sig i stor stil. 

Hvor ville det være dejligt, hvis vejledningspolitik-
ken og -retorikken kunne matche den virkelighed, de 
unge skal forberedes til: Et liv med (svære) valg og om-
valg, men også et liv hvor mange veje fører til Rom!
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Forleden talte jeg med en mor til en datter på 22 år, 
der skal til at vælge en videregående uddannelse 

efter to sabbatår. Hun gav udtryk for samme frustra-
tion som jeg møder hos andre forældre til unge men-
nesker, der står over for at vælge deres første videregå-
ende uddannelse: De unge er meget bange for at vælge 
forkert. 

Det føles definerende for hele den unges liv og frem-
tid, hvad dette første valg falder på, og de har vanske-
ligt ved at se, at det kan være anderledes. Mange for-
ældre prøver, med den ældre generations klare briller 
at mane til ro ved at sige, at livet kan føre mange ste-
der hen. Og at det første valg måske ikke er så vigtigt. 
Denne retorik vinder dog ofte slet ikke gehør hos de 
unge. Og det er da ikke så mærkeligt, at de tror, at det 
er mor og far der tager fejl, når den førte (vejlednings-)
politik er en helt anden.  

Da jeg i dag var forbi Undervisningsministeriets 
hjemmeside faldt det mig for brystet, at der som indle-
dende overskrift på siden om vejledningsmuligheder 
står følgende: 

Vejledningen skal hjælpe med at kvalificere unges 
og voksnes valg af uddannelse og erhverv. Målet er, 
at færre falder fra og vælger om i uddannelserne, og at 
alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Vej-
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SIDEN SIDST

REDIGERET AF // 
TORBEN ELSIG-PEDERSEN , REDAKTØR

Uddannelseskonsulent i Jobcenter Esbjerg Martin Svane 
blev i maj 25.000 kroner rigere og samtidig udstyret med 
Schultz Vejlederpris for at sætte sit aftryk på uddannel-
sesindsatsen ved at sammenkoble beskæftigelses- og 
uddannelsesområdet og kaste lys over de muligheder, 
andre overser. 

30-årige Martin Svane har bl.a. løftet mesterlæreord-
ningen, der er en praksisrettet adgangsvej til erhvervs-
uddannelserne, hvor borgeren gennemfører det første 
halvandet år af uddannelsen i praktisk oplæring hos 
en virksomhed med små suppleringsfag på erhvervs-
skolen. Det har givet så positive resultater, at Undervis-
ningsministeriet og Håndværkerrådet nu iværksætter 
en kampagne, der skal sætte fokus på denne retning for 
unge med kloge hænder. 

Martin Svanes nytænkning og helhedsorienterede 
indsats hædres ikke alene med Schultz Vejlederpris. 
Inspireret af hans viden og tilgang har Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering netop bevilget 10 mil-
lioner kr. til forsøgsprojektet Uddannelsesambassadør, 
som har til formål at skabe stærke lokale uddannelses-
ambassadører som Martin Svane.

Banebryder 
hædres med pris

Foreninger vil bevare fagligheden  
i ny kommunal ungeindsats
Med regeringens udspil om en ny samlet kommunal unge-
indsats og en ny Forberedende Grunduddannelse, er hele 
vejledningsområdet sat i spil. Forslaget indebærer i prin-
cippet en nedlæggelse af UU-centrene, idet vejlednings-
indsatsen skal indgå som en del af en ny kommunal orga-
nisation. Det får blandt andet Danmarks Vejlederforening 
til at advare imod en udhuling af vejledningsindsatsen.

»Det bekymrer mig, om vejledningsfagligheden kan vi-
dereføres i det kommunale tilbud, der lægges op til. Hvem 
kommer til at bedrive vejledning og hvad mener ekspert-
gruppen, når de taler om vejledning? Den vejlednings-
faglige tilgang kan gå fløjten, hvilket jeg ikke mener er til 
gavn for de unge og deres studie- og erhvervsvalg,« siger 
Charlotte Knagh Trojahn, formand for Danmarks Vejleder-
forening. Også formand for UU Danmark mener, at den nu-
værende profession hos UU skal bæres med ind i det nye.

»Min forventning er, at opgaverne fortsat skal løses af 
uddannede vejledere. Flere i ekspertudvalget mener, det er 
vigtigt, det bliver fastholdt, men det står ikke i udspillet. Vi 
vil arbejde politisk for at standarden i - og omkring - vejle-
derprofessionen bevares,« siger Mark Jensen.

Begge foreninger mener at flere elementer i regeringens 
udspil ”Tro på dig selv – det gør vi” trækker i den rigtige 
retning.

»Jeg er overordnet enig i, at der kan være god mening i at 
forenkle og samle mulighederne inden for de forbereden-
de tilbud. Om det alene vil løse målgruppens problemer 
er dog tvivlsomt. Det vil dog unægteligt være lettere at 
overskue for den enkelte,« siger Charlotte Knagh Trojahn.

Fejl  
at nedlægge råd
Det er en stor fejl at nedlægge Nationalt Dialogforum for 
Uddannelses- og Erhvervsvejledning, mener Danmarks Vej-
lederforening, som reagerer mod regeringens ønske om en 
mere entydig og sammenhængende rådgivning af under-
visningsministeren. Regeringen foreslår nemlig i nyt udspil 
en forenkling, hvor det nuværende Nationale Dialogforum 
for uddannelses- og Erhvervsvejledning nedlægges. Rådet 
skal i stedet slås sammen med Rådet for de grundlæggende 
Erhvervsrettede Uddannelser og Rådet for Ungdomsuddan-
nelserne. 

Men en nedlæggelse vil gå ud over den professionelle og 
faglige rådgivning af ministeren om uddannelses-, erhvervs- 
og karrierevejledning for unge og voksne, skriver Danmarks 
Vejlederforening i en reaktion på regeringens forslag.
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Alle unge bør have 
ret til vejledning
Vejledningen af den enkelte elev bør foretages af en vejle-
der, som har sin daglige gang på skolen. Vejlederen skal have 
skolen ”under huden”. Sådan skriver Vejlednings Historisk 
Selskab blandt andet i en henvendelse til Folketinget og en 
række andre centrale aktører inden for uddannelse og vej-
ledningsfeltet. 

Selskabet minder om, at vejledning bør stå langt mere cen-
tralt i de mange reformer og ekspertanbefalinger, som frem-
sættes i øjeblikket. 

”Vejlederen må gerne have andre opgaver på skolen, der 
gør, at vejlederen kender alle skolens børn! Der undervises 
i dag alt for lidt i UEA (uddannelses-, erhvervs- og arbejds-
markedsorientering). Vejlederen bør have kompetence og 
pligt til at igangsætte, endsige forestå denne undervisning! 
Ansvaret for dette arbejde bør knyttes tæt til kommunens 
skolevæsen og ikke i et fjernt UU-center, som ofte ligger 
uden for den enkelte kommunes grænser,” lyder det blandt 
andet i henvendelsen, hvor det anbefales, at folkeskolerne 
forpligtes til at afsætte timer til det timeløse emne uddan-
nelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering.

Selskabet mener desuden, at det er en mangel, at ekspert-
gruppen om overgange til ungdomsuddannelse ikke næv-
ner vejlederen eller læreren som en af de kræfter, der skal 
varetage feltet fremover. 

”Er det, fordi vejlederne for over et årti siden blev flyttet 
væk fra skolerne og over i et nyetableret UU? Disse fagligt 
kompetente lærere og vejledere skulle nu på afstand vare-
tage vejledningen af skoleeleverne (og forældrene) i regi af 
UU og ved fysisk tilstedeværelse på skolerne. Men de havde 
ikke længere fast gang på skolen som undervisere og vejle-
dere. Fra at være til stede og tilknyttet én skole, fra at være 
synlig og den, man hilser på og møder på trappen hver dag, 
blev UU-vejlederen en for eleverne (delvis) ukendt person på 
”besøg” og kun til rådighed 3-4 dage ad gangen i forskellige 
perioder,” skriver selskabet, som advarer mod at øge kløften 
mellem elever og vejledere yderligere med en ny Forbere-
dende Grunduddannelse og en ny kommunal ungeindsats.

Selvom ca. 600.000 voksne danskere har dårlige læsefærdighe-
der, og ca. 500.000 har svært ved at regne til hverdagsbrug, vur-
derer langt de færreste virksomheder, at deres medarbejdere 
har brug for at blive bedre til at læse eller regne. Det viser en ny 
undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Halvdelen af de voksne med svage færdigheder er på ar-
bejdsmarkedet, og set i det lys er det ifølge specialkonsulent 
Christina Laugesen, der står bag undersøgelsen, bekymren-
de, at så få virksomheder får øje på kompetencedviklingsbe-
hov blandt deres medarbejdere:

»Advarselslamperne blinker, når så få virksomheder op-
lever, at der en udfordring med deres medarbejders basale 
færdigheder. Det forringer nemlig den enkelte medarbejders 
mulighed for at kompetenceudvikle sig. Desuden kan det 
komme til at gå ud over Danmarks konkurrenceevne, hvis 
ikke vi er gode nok til at sætte ind og styrke de basale færdig-
heder blandt medarbejderne, fordi det udgør grundlaget for 
den løbende opkvalificering, som er nødvendig i en videns-
økonomi som den danske,« siger Christina Laugesen.

Undersøgelsen viser, at mange virksomheder ikke 
kender til de kompetenceudviklingsmuligheder, der 
er for deres medarbejdere med manglende basale 
færdigheder. 40 procent har aldrig hørt om forbe-
redende voksenundervisning – FVU – som er 
tillbuddet til voksne, der vil blive bedre til at 
læse, skrive eller regne. 

Svage læsere  
får ikke kursus

SIDEN SIDST

Derfor bruger virksomheDerne ikke fvu
24 pct. af medarbejderne vil ikke på kursus
22 pct. af virksomheden har for travlt til at sende medarbejdere  
på kurser
13 pct. af virksomhederne mangler mere information om kurserne
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10 SKARPE

TEKST // 
TORBEN ELSIG-PEDERSEN , REDAKTØR

_01
Hvad er din aktuelle analyse af, hvad der er på færde i dansk ud-
dannelsespolitik?
»Det meget stærke fokus på målbare præstationer bekymrer 
mig, for jeg har som underviser på CBS set, hvordan det fø-
rer til pres på at levere målbare resultater. Målingen opleves 
nogen gange som selve formålet. Målinger kan være nyttige 
fingerpeg, men de må aldrig forveksles med formålet med 
at drive skole, som handler om at danne fremtidige medbor-
gere.

Det andet er, at vi har et skolesystem, som tilskynder til at 
tænke meget abstrakt. Vi favoriserer elever, som kan tænke 
på tværs af fag og kontekster ved at anskue dem fra et højere 
og mere abstrakt synspunkt. Det udstøder en masse elever.«

_02
Hvilke dannelsesdiskussioner er nødvendige at tage i dag?
»Når vi har så meget fokus på at måle og veje elever, og frem-
skynder at de skal uddanne sig ad den lige linje, så fortræn-
ger vi pladsen til at undre sig, til at eksperimentere, til at 
lave fejl og til at lære langsomt. Vi favoriserer hurtig læring 
og hurtig problemløsning. I test skal man være hurtig til at 
greje, hvad opgavestilleren ønsker sig. Hvis man undrer sig, 
scorer man lavt. Men refleksion og forundring er gode egen-
skaber. At turde fortabe sig og fordybe sig. Men det fokus 
mangler i dag.«

_03
Vejledningen er pålagt at koncentrere sig om dem, der ikke er ud-
dannelsesparate. Hvordan ser du på det?
»Det er et grundlæggende problem i vilkåret for vejlednin-
gen. For nogen tid siden holdt jeg oplæg i Rudersdal Kom-
mune, hvor jeg hørte, at over 90 procent går i alment gymna-
sium. Det ligger i luften, at de unge som vælger stx ikke har 
problemer. Men i mine øjne kan det være en lige så stor un-
dertrykkelse af de unge, hvis der ligger former for tvang eller 
normer, de skal leve op til. Det kan jo være, at netop disse 

unge virkelig har brug for at blive forstyrret i deres valg, for 
mon ikke der også i Gl. Holte er unge, som kunne blive fan-
tastiske møbelsnedkere eller kokke. Disse unge har jo også 
brug for, at gode vejledere forstyrrer deres valg.« 

_04
Men vejlederne skal prioritere ressourcerne?
»Ja, og jeg respekterer naturligvis den ramme, vejlederne har 
fået udstukket. Men samfundsmæssigt kan det være et pro-
blem, for der kan gå mange dygtige kokke og møbelsnedkere 
tabt, og i værste konsekvens risikerer vi, at nogle unges po-
tentialer går tabt. Finn Thorbjørn Hansen siger jo også, at vej-
ledning har en eksistentiel dimension. Der ligger på den ene 
side det funktionelle i, at vi skal have dem igennem uddan-
nelse, men på den anden er der behov for en dialog med den 
enkelte unge om, hvad der er værd at stræbe efter. Vejlednin-
gen handler også om, hvad meningen er med uddannelse.«

_05
Hvad gør det ved et menneske, hvis man bringes i tvivl?
»Når man har med unge at gøre skal man kunne to ting lige 
godt. Lade dem være i tvivlen og tage det alvorligt, at de er 
i tvivl. Men du skal også kunne holde en hånd under, for de 
skal ikke komme så meget i tvivl, at det er mere, end de kan 
magte. Hjælpekunsten er at skabe et trygt rum, hvor der er 
mulighed for at prøve kræfter med afmagten. Det er i kær-
lig og omsorgsfuld støtte, vi udvikler os. Men vi har brug 
for nogle, som kan tage vores frustrationer alvorligt og ikke 
bare har travlt med at normalisere det, fordi man er erklæret 
uddannelsesparat. Der er brug for, at en vejleder eller lærer 
stiller sig til rådighed og er sammen med den unge i under-
søgelsen af, hvad der er på færde.«

_06
Hvad mener du, når du siger, at dannelse er at være åben for til-
værelsen?
»Der to aspekter i dannelsen. Det ene er færdigheder, det an-
det er at have radikal åbenhed for tilværelsen, hvor man gi-

Muligheder går tabt  
i et for effektivt uddannelsessystem
Målstyringen er gået for vidt. Samfundet mister konkurrenceevne og de 
unge får ikke deres fulde potentiale i spil. Derfor må vi have en ny debat 
om dannelse, hvor der kommer mere eksistentiel refleksion ind i uddan-
nelsessystemet. Det mener Klaus Majgaard, der gennem sit arbejdsliv har 
været embedsmand i økonomistyrelsen, underviser på CBS og direktør i 
en række kommuner. I dag er han forstander på Askov Højskole
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ver plads til forundring og tvivl. Hvor man har spørgsmål til, 
hvad meningen er med det, jeg lærer, hvordan man kan være 
en ordentlig medborger, at man tør kaste sig ud på dybt vand. 
Det at være dannet er at kunne holde den åbenhed ud og føre 
dialog med tilværelsen om de store spørgsmål, men også at 
kunne omsætte det i noget, som betyder noget og hvor man 
byder på noget for andre. Så man skal både kunne det kon-
krete og målrettede, men samtidig turde slås med de åbne og 
store spørgsmål og dilemmaer.

Dannelsen indebærer åbenhed over for livet, hvor man kan 
forholde sig til, at man er del af et liv, der er meget større end 
en selv. Det kan godt være, jeg har færdigheder, men det er 
også vigtigt at være bevidst om, at der er noget, jeg ikke kan 
beherske. Det skal man kunne holde ud at være i.«

_07
Så dannelse for dig er både faglighed og personlighed? 
»Dannelse er helheden imellem færdigheder og eksistentiel 
refleksion. Men i dag ser vi på den ene side de der akademi-
ske målerlarver, der hele tiden advokerer for de færdigheder, 
der kan måles og testes og som vil sætte personlig udvikling 
på formel. På den anden side har vi nogle dannelsesteoretike-
re, der skælder meget ud på færdighedsmålene. Men i virke-
ligheden må det være helheden af de to, der giver dannelsen. 
For en åbenhed, der ikke er omsat i nogle færdigheder, fører 
jo heller ikke til noget. Det nytter ikke meget at være i be-
siddelse af verdens mest kvalificerede forundring, hvis man 
ikke har noget at byde på eller ikke kan noget. De unge skal 
have masser at byde på, men uanset hvor dygtig man er, skal 
man vide, at man også hele tiden kommer i situationer, hvor 
man ikke har styr på tingene. Vi bliver hele tiden i vores liv 
overvældet af en kompleksitet, man ikke kan gennemskue. 
Det skal uddannelsessystemet også ruste til.«

_08
Vi lever i et omskiftligt samfund. Hvad skal man så råde de unge til, 
hvis alt er usikkert? 
»Vi havde Jyske Vestkystens nyhedsredaktør som oplægshol-
der for vores elever på journalistlinjen. Han sagde: ”Jeg kan 
ikke love jer noget som helst. Jeg ved ikke om der er papiravi-
ser om 10 år.” Det befriende i hans budskab er, at de unge skal 
vælge at blive journalister, hvis de holder af det, og hvis det er 
vigtigt for dem nu. Der er mange professioner, hvor vi i dag 
ikke kan sige, om der er jobs om ti år. På den ene side er det 
frustrerende at få at vide. På den anden er det en frisættelse, 
hvor man må følge sin passion, og så se hvor det bærer hen. 
For ingen kan love noget sikkert i dag.«

_09
Hvad er det for nogle opgaver kommende generationer skal løse?
»Danmark skal finde sin plads i en ny samfundsøkonomisk 
orden, hvor industrijobs forsvinder. Vi skal finde ud af, hvad 
vi skal leve af i fremtiden. Men vi har også store miljøudfor-
dringer, hvor vi skal finde mere bæredygtige produktions-
former, vi må løse migrationsproblemer, der sættes i gang af 
krige og tørke. Det kalder på en ny international samfundsor-
den. Så det er store problemstillinger, fremtidens generatio-
ner skal slås med. Spørgsmålet er, om vi uddanner de unge til 
det. Jeg tror, fremtiden kalder på kompetencer som mod, vilje 
til at sætte sig ind i komplekse problemstillinger, det kræver 
generøsitet, evne til at samarbejde. Spørgsmålet er jo så, om 
man i det meget ambitiøse og målrettede uddannelsessystem 
lærer de unge at være modige, generøse og tænke ud over 
egen næsetip. Nej, det er jeg ikke sikker på. Hvis vi skal løse 
disse store problemer, nytter det ikke at opdrætte kommende 
generationer som tremmekalve, der bare er vant til at følge en 
plan og svare rigtigt i en test.«

_10
Så vi ruster ikke alt for godt kommende generationer til en ny global 
konkurrence?
»Vi misforstår noget, når vi fokuserer for ensidigt på det fag-
lige og glemmer det innovative, fandenivoldskheden og det 
kreative. Vi er nødt til at få mere af det sidste ind, men det 
er bare ikke særligt foreneligt med fremdriftsreform, test og 
uddannelsesloft. Vil vi uddanne folk til at være innovative, 
er det ikke nok at kunne arbejde efter en fastlagt plan og gøre 
som læreren siger. Så skal vi have unge, der er fulde af livs-
mod og tør tænke skævt. Den megen pæne målrationelle lo-
gik, hvor vi tror, vi kan strømline alt, er helt forkert. Jeg tror 
ikke, man gør den danske konkurrenceevne en tjeneste ved 
at strømline læringsforløb for børnene så meget, som vi gør i 
dag. For erhvervslivet vil ikke være i stand til at tilbyde jobs, 
der er så strømlinede. Verden er meget mere uforudsigelig.«

Verden er mere uforudsigelig, end 
den målrettethed uddannelses-
systemet uddanner de unge til, 
mener Klaus Majgaard.

VEJLEDEREN 7
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Både farver og symboler virker imø-
dekommende. De hjælper de unge 

ind i Study Support Center, der ligger 
på Campus i Vejle. Her har man haft en 
scenograf med på råd i forhold til de-
signet af lokalerne, og maleelever, fra 
erhvervsskolen lige ved siden af, har 
malet symboler og udsmykning.

»Det skal være, som når man kommer 
ind i et teater. Man skal føle sig velkom-
men, serviceret og have let ved at finde 
vej. Vi har blandt andet også farveko-
der, der viser de unge, hvor deres re-
spektive kontaktperson sidder,« fortæl-
ler Trine Rosenbæk, der er souschef hos 
Study Support Center Vejle - SSC.

Lokalet, hvor alle de forskellige vejle-
dere sidder, er åbent og lyst. Formerne 
på bordene er bløde, og det samlede 
udtryk signalerer imødekommenhed 
og fleksibilitet. Alle medarbejdere på 
centeret er årvågne, og den første, der 
ser en ny gæst, rejser sig, byder velkom-
men, tager godt imod og hjælper den 
unge ind.

»Vi er fleksible og skal finde løsnin-
ger, der passer lige netop til den unge, 
der kommer og søger vejledning. Det 
skal gerne afspejles i både vores åbne 
omgivelser og i vores adfærd. Og vi op-
lever da heldigvis også, de unge bliver 
glædeligt overraskede over vores loka-
ler, og hvorledes de bliver modtaget hos 

så vi har de åbne rum med to udgange,« 
fortæller Trine Rosenbæk.

Gevinst for alle 
Det åbne kontorlandskab gør det let at 
inddrage en tredjepart i samtalen, når 
der er brug for andre fagkompetencer 
under samtalen med den unge. Udover 
kontorpladser til alle de forskellige ud-
dannelsesvejledere, er der fast vejledere 
fra kommunens jobcenter og ydelsescen-
ter. Dertil kommer flyverarbejdspladser, 
hvor der tilbydes misbrugsrådgivning og 
åben, anonym rådgivning. 

»Vi var meget spændte, da vi flyttede 
fra vores tidligere lokaler i en kælder 
med lukkede kontorer og samtalerum 
og til de nye åbne rum med nye sam-
arbejdspartnere og nye kollegaer. Hvad 
ville det mon betyde for vores medar-
bejdere?« fortæller Trine Rosenbæk. 

SSC Vejle har nu været i de nye lo-
kaler et par år. Erfaringerne er, at det 
åbne rum og kontorfællesskabet er en 
gevinst for både medarbejdere og de 
unge, der skal vejledes og have lagt en 
god plan for deres videre forløb. 

»Vi har fundet ud af, at der er rigtigt 
mange, også svære sager, der løses rig-
tigt godt i sådant et tværfagligt rum, 
som vi sidder i. Ligeledes oplever de 
mange forskellige vejledere, at når man 
sidder sammen og bliver en form for 

TEKST  // 
OLE WISLER , JOURNALIST

Alt-i-eet-hus-vejledning 
vinder frem
I både Vejle og Holstebro kommuner udvikler de uddannelsescentre til 
egentlige vejledercentre, hvor de unge finder én stor, samlet vejleder-
pakke i ét hus. Vi har besøgt centrene for at høre om deres erfaringer

//  Jeg kan blive 
bekymret for 
vejledningsfagligheden 
i regeringens udspil. 
Frygten er, at den 
fremtidige vejledning 
kan blive lidt 
leverpostejsagtigt.

TRINE ROSENBÆK

os,« siger Trine Rosenbæk. 
Der er også adgang til lukkede sam-

talerum hos SSC, hvis samtalen kræ-
ver det, men generelt arbejder man på, 
at de unge ikke skal opleve, det er tabu 
at have udfordringer med uddannel-
sesvalg og karriere. Designmæssigt er 
samtalerummene relativt åbne, og der 
er to udgange. 

»Lukkede rum kan faktisk være lidt 
angstprovokerende for mange unge, 
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kollega, så gør det, at mange andre ting 
løses lettere – også på tværs af de fag-
lige skel«, siger Trine Rosenbæk.

Fra selvmordstanker til 
uddannelse
Netop som vi taler om fordelene ved de 
åbne, tværfaglige vejlederrum kommer 
Morten Dalegaard forbi. Han er UU-
vejleder og fortæller, at han netop har 
haft en ung pige inde, der har afbrudt 
sin uddannelse. 

»Rent psykisk har hun det ikke godt, 
og i løbet af samtalen står det klart, at 
hun har det væsentligt dårligere, end 
jeg kan klare i mit regi,« fortæller Mor-
ten Dalegaard.

I centeret sidder Spor18, der tilbyder 
åben, anonym rådgivning. Morten får 
fat i rådgiveren, der tager en snak med 
pigen. Her vurderer man, der er behov 
for, hun kommer til samtale med egen 
læge. Sammen får de bestilt tid hos læ-
gen, der kan samme eftermiddag. Mor-
ten Dalegaard tager med til lægen. Det 
viser sig, at pigen er selvmordstruet, 
og hun kommer hurtigt i behandling. 
Morten tager også med til den første 

samtale hos psykologen, for at sikre der 
sker en sikker overlevering.

Pigen har opbrugt sin SU og eneste 
forsørgelsesgrundlag er via jobcentret. 
Det er blandt andet det, der har presset 
hende voldsomt. Hun frygter at skulle 
ned og tale med jobcentret, fordi hele 
baggrunden så kommer frem. Derfor 
overtager Morten Dalegaard snakken 
med jobcentret, der også har repræsen-
tanter i SSC-huset.

Pigen har nu et forsørgelsesgrund-
lag, en forståelse i jobcentret, og en tid 
til udredning. Spor18 har opfølgende 
samtaler, og vejleder Morten Dalega-
ard mødes hver uge med pigen, for at 
sikre hun er ok, og for at hjælpe hende 
videre, når hun er klar til det.

»Meget af dette er ikke kerneopga-
ver i mit arbejde, men det er hele vores 
holistiske tanke i SSC-samarbejdet. De 
unge er et fælles ansvar. Det ville have 
været en umulig opgave for pigen, hvis 
hun selv skulle have taget turen igen-
nem systemet,« fortæller Morten Dale-
gaard og fortsætter:

»Der er ikke mange af sådanne, store 
sager hos os. Og den håndholdte ind-

sats kræver så absolut mere lige nu og 
her. På den lange bane – derimod – 
sparer det os, fordi vi i fælleskab, og i 
god tid, kan hjælpe de unge med hel-
hedsløsninger, så de kan komme videre 
med deres uddannelsesbehov.«

Kompetenceløft i Holstebro
Hos Vejledningcenter Holstebro ople-
ver direktør Ann Østergaard også en 
positiv værdi i at samle kommunens 
vejledningstilbud ét sted. Her afholder 
de fælles vejledermøder, som hjælper 
med at levere gode resultater i arbejdet 
med de unge.

»Et mødetema kunne eksempelvis 
være: Hvad gør vi med unge, der har 
brugt deres tre klip? I den snak får vo-
res medarbejderne fra forskellige in-
stitutioner mulighed for at præsentere 
deres forskellige syn og logikker. Det 
lærer vi af,« fortæller Ann Østergaard, 
der som leder sætter pris på værdien af 
de faglige forskelligheder. Efter to år 
med det fælles Vejledningscenter er der 
ved at opstå en fælles platform, hvor 
medarbejderne kender hinanden, og 
ved hvor de har hinanden.

Svære sager løses hurtigere, når vi sidder sammen, siger Trine Rosenbæk

VEJLEDEREN 9
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Inger Skov er studievejleder på Ud-
dannelsescenter Holstebro. Hun er be-
gejstret for konstruktionen og samar-
bejdet med vejledningskollegaerne.

»Jeg havde en borger, der siden 2003 
har arbejdet med butiksområdet. Nu 
ville hun så gerne prøve noget nyt. Jeg 
får fat i en fra jobcenteret. Vi indkredser 
i fællesskab, hvad borgeren vil og får 
lavet en realkompetencevurdering, så 
hun kan gå glad herfra med en samlet 
plan. Det kunne vi ikke levere tidligere, 
og det er givende med gode succes-
ser, hvor man kan hjælpe med 
det samme,« fortæller 
Inger Skov, der 

synes, hun har fået et stort kompetence-
løft igennem det praktiske samarbejde 
på tværs af faggrænser.

Regeringsudspil  
giver mere alt-i-ét 
Der findes flere steder i Danmark, hvor 
kommunerne allerede har eller er på 
vej til at samle deres vejledertilbud. Og 
i regeringens nye udspil til en ny Forbe-
redende Grunduddannelse ligger der 
også en ambition om, at kommunerne 

i mere udstrakt grad skal levere 
en koordineret og sam-

menhængen-

Ann ØstergaardInger Skov

de ungeindsats. 
»Jeg tror, vi vil se mange flere alt-i-

ét-vejledningscentre som vores. Det er 
bare en rigtig god måde til at hjælpe 
de unge, der har svært ved at finde den 
rette vej i uddannelses- og jobmarke-
det,« siger Ann Østergaard, og påpeger 
vigtigheden i, at man sikrer sig, der 
holdes et fælles fokus på, hvad der er 
bedst for den enkelte unge.

I Vejle modtages udspillet også posi-
tivt, og man forventer, det kan trække 
udviklingen den rette vej. Men der er 
også en smule bekymring. 

»Vi omtaler faktisk – og med et smil 
på læben – regeringens udspil som SSC 
Vejle version 2.0, og vi ser udspillet som 
et kvalitativt løft til det, vi allerede er i 
gang med her hos os,« siger Trine Ro-
senbæk, og fortsætter: 

»Jeg kan dog blive bekymret for vej-
ledningsfagligheden. I dagens lovgiv-
ning står der, man skal have en vejled-
ningsuddannelse. I ekspertgruppens 
oplæg og regeringens udspil er der ikke 
lagt op til, det skal være således frem-
over. Og så frygter jeg, den fremtidige 
vejledning kan blive lidt leverpostejs-
agtigt. De vejledere, vi har i dag kan 
noget særligt. Hvis den faglighed for-
svinder, kan det blive svært at hjælpe 
de unge med at træffe de rigtige valg.«
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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

Find os på Facebook:
www.facebook.com/
danmarksvejlederforening

//  Lukkede rum  
kan faktisk være lidt 
angstprovokerende  
for mange unge,  
så vi har de åbne rum  
med to udgange.

TRINE ROSENBÆK

Alt-i-ét-vejleDning i vejle og holstebro

Både Vejle og Holstebro Kommuner ønsker at levere en bedre, samlet 
vejledningspakke til de unge, så de kun behøver gå ét sted hen. Her 
faciliteres med både uddannelsesvejledning, jobvejledning og socialråd-
givning i ét hus.

Study Support Center Vejle har samlet:

•   UU Vejle: Ungdommens Uddannelsesvejledning

•  Jobcenter Vejle: Mentor- og rådgivningsfunktioner

•  Ydelsescenter Vejle: Rådgivning om uddannelseshjælp og  
enkeltydelse

•  Syddansk Erhvervsskole: Studievejledning om EUD og EUX

•  Campus Vejle: Studievejledning om EUD, EUX, HHX, HF, AVU og 
FVU – samt SU-vejledning

•  Spor 18: Åben anonym rådgivning

•  Misbrugscenter Vejle: Opsøgende misbrugskonsultation

•  EGU Vejle: Vejledning om Erhvervsgrunduddannelsen

•  Produktionsskolerne: Vejledning om produktionsskoler  
(Datariet og VPU-Center)

•  Studievalg: Vejledning om videregående uddannelser

Vejledningscenter Holstebro har samlet: 

•  Jobcenter Holstebro: Mentor- og rådgivningsfunktioner

•  Erhvervsakademi Midt Vest

•  Uddannelsescenter Holstebro - UCH

•  Voksen Uddannelses Center – VUC  

•  UU Nordjylland - Ungdommens Uddannelsesvejledning

•  Social- og Sundhedsskolen

•  Holstebro Gymnasium og HF

VEJLEDEREN 11



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”

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

HVAD ER EN UNGDOMSHØJSKOLE?
En Ungdomshøjskole er en alment dannende 
skole for unge, der ønsker at fordybe sig i
kreative, teoretiske eller praktiske fag. Her kan 
de finde ud af, hvad de har lyst til, er gode til 
og lære sig selv bedre at kende. En højskole er 
en fri skoleform uden eksamener, men med en 
lang tradition for at ruste unge mennesker til 
livet og til at indgå i forpligtende fællesskaber.

VENSKABER OG VEJLEDNING
Højskoler er kostskoler, hvor man kommer 
meget tæt på hinanden og lærer sigselv bedre 
at kende. Der opstår stærke venskaber, og der 
er også tid til fortrolige snakke imellem elever 
og undervisere. Under opholdet er der pro-
fessionel og kyndig uddannelsesvejledning.  
Det sociale og faglige miljø er intenst, og 
underviserne er engagerede og møder elev-
erne i øjenhøjde. Det ruster de unge til at tage 
de valg efter opholdet, som er de rigtige for 
dem. Rigtig mange af vores elever kommer 
videre i uddannelse efter et ophold hos os.UN
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GOKART
For dig der i forvejen kører 
gokart og ønsker at udvikle 
dit talent og dyrke din inte-
resse for gokart.

TEKNIK/AUTO 
For dig der tænker på at 
blive smed, mekaniker, 
ingeniør, maskinoperatør, 
elektriker, maskinmester 
eller lignende.

Tronsø Efterskole & Fri Fagskole

HESTE – TRONSØ 
EQUESTRIAN
For dig der overvejer de hestefagli-
ge uddannelser berider, ridepæda-
gog, ridelærer/ træner, hestemas-
sør - eller som talentudvikling for 
dig, der dyrker konkurrence. 

TURISME, 
OPLEVELSER OG 
GASTRONOMI 
For dig der har interesse i oplevel-
ses-/turistbranchen.

LANDBRUG
For dig der har interesse i land-
bruget, og er klar til et år, hvor 
fagligheden er i højsædet. 

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

TronsøSkolen, der i forvejen drives 
som en Fri Fagskole, forventer med 
en godkendelse fra ministeriet, at 
blive en kombinationsskole der også 
indeholder efterskole fra august 
2017.

TronsøSkolen er et naturligt valg for 
unge, der er nysgerrige på hvordan 
en praktisk vej til ungdomsuddan-
nelse kan forløbe, uanset om frem-

tiden skal være på et gymnasie eller 
på en erhvervsuddannelse.

TronsøSkolen tilbyder skoleophold 
– med 9. eller 10. klasse eller som 
erhvervslinje indenfor følgende 
retninger: 

• Gokart
• Teknik / auto
• Heste – Tronsø Equestrian
• Turisme, oplevelser  
 og gastronomi
• Landbrug

Efter et år på Erhvervslinjen har du  
mulighed for at starte på Grundforløb 2 

på en erhvervsuddannelse. 

Kontakt skolen 
og få en aftale 

om rundvis-
ning.
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BAG TREMMER

Jeg kigger ind ad porten til en ukendt 
verden, jeg kun har sparsomt kend-

skab til. Kendskabet har jeg opnået i 
mit møde med mine studerende på 
Diplomuddannelsen i Uddannelse, Er-
hvervs- og Karrierevejledning ved Uni-
versity College Lillebælt. Min mobilte-
lefon må blive i bilen. Jeg har forud for 
mit besøg måtte oplyste mit fulde navn 
og cpr.nummer, således jeg kunne bli-
ve tjekket i Kriminalregisteret. Jeg ser 
frem til at møde én af fængslets vejle-
dere, Rikke Lundorff. 

Rikke Lundorff færdes hjemmevant, 
hilser hyggeligt på vagten i porten og 
viser mig ind i besøgsmodtagelsen. Jeg 
oplever, hvordan det er at være pårø-
rende til en indsat og blive ledt igennem 
sikkerhedstjek og stå foran tydelige 
kameraer. Ikke ét af mine skridt bliver 
overset i vagtens overvågningsrum. Jeg 
bemærker, at Rikke bærer alarm under 
hele besøget, det forstærker min op-
mærksomhed på, at det ikke er en hvil-
ken som helst vejledningspraksis.

Jeg har i mødet med mine studerende 
fra Kriminalforsorgen undret mig, væ-
ret spørgende, nogle gange nærmest 
nysgerrig på, hvordan deres praksis tog 
sig ud. Jeg underviser i etik og magt og 
oplever, at disse emner blandt flere får 
nye nuancer og giver andre refleksio-
ner ’inden for murene’.  Mit sparsomme 
kendskab til den lukkede verden, hvor 
vejledningen har gjort sit indtog, er 
netop mit drive for at besøge fængslet. 
Jeg ønsker at blive klogere på, hvordan 
en vejleder i et lukket fængsel bedriver 
vejledning, hvordan rammerne for vej-
ledning er, og hvad disse betyder for 
vejlederes valg af teori og metode. 

Vejledningens målgruppe
På den anden side af den store port le-

der Rikke Lundorff mig ned langs de 
høje bygninger, som skaber rammen 
om fængslets gård. Der lyder en små-
snakken, da vi passerer området for 
gårdtur. Fængslets forskellige etager 
rummer forskellige afsnit. Her er plads 
til 281 indsatte, det er primært mand-
lige afsonere over 23 år. Afsnittene in-
dikerer forskellige målgrupper for vej-
ledning. Rikkes første kontakt med de 
indsatte er på modtagelsesafsnittet. 

De nyligt indsatte har inden for syv 
hverdage krav på at blive kontaktet af 
en vejleder. Sammen med den indsatte 
afklarer Rikke Lundorff, hvilken ind-
sats den indsatte både har ret til og pligt 
til. Det kan være beskæftigelse på et af 
fængslets værksteder, det kan være 
uddannelse ved den interne skole el-
ler anden uddannelse organiseret som 
fjernundervisning. Forud for denne 
afklarende og afdækkende samtale for-
holder Rikke sig i første omgang til den 
indsattes tid i fængslet via fængslets It-
system. 

Rikke Lundorffs opmærksomhed er 
rettet mod, hvor længe strafudmålin-
gen er sat til, som afsæt for sammen 
med den indsatte at kunne sammen-
sætte en hverdag med arbejde og/eller 
uddannelse, som perspektiv på tiden 
efter fængslet. Ydermere er det muligt 
for Rikke at opnå viden om årsagen til 
straffen. Denne del læser Rikke med 
forskellig intensitet. Hun gør sig man-
ge overvejelser om, hvilke mulige bar-
rierer denne viden skaber for hendes 
møde med den indsatte. Hun er optaget 
af at møde den indsatte som en hver an-
den vejledningssøgende. 

Samtidig er hun ikke blåøjet, særligt 
i begyndelsen af hendes karriere som 
vejleder i fængslet brugte hun en del tid 
på at læse. Hun ser tilbage på læsning, 

der foruroligede hende, men i samme 
sekund mennesket står foran hende, 
forbliver historikken stort set altid en 
sekundær del af samtalen. 

Det åbne møde viser sig lige foran os, 
da vi er på vej over mod træskoværk-
stedet. I dag er aktiviteten i værkstedet 
pakning af særlige konvolutter til fragt af 
blodprøver på hospitaler. Uden for værk-
stedet ved fængslets fodboldbane møder 
vi den nyindsatte. Rammen for vejled-
ningen bliver et lille skur ved fodbold-
banen. Vi sidder som indskiftere klar til 
at blive skiftet ind. Den fremtidige bane 
for den indsatte skal gerne være væk fra 
kriminalitet. Rikke tager afsæt i det i den 
uformelle ramme. Han bliver spurgt ind 
til, hvilke tanker og drømme han har for 
fremtiden, og hvordan tiden i fængslet 
kan pege i den retning? Jeg iagttager en 
afdækning af hans skoleerfaringer, han 
fortæller om drømmen om generhver-
velse af kørekort, som fremadrettet kan 
muliggøre en ansættelse som alt-muligt-
mand. Vejlederen arbejder tydeligt med 
det relationelle, jeg oplever, at den vej-
ledte bliver set, hørt og forstået. Vejen 
der til ligger fint i tråd med Rikkes åbne 
konstruktion, hvor vejledte tilkobles via 
spørgsmål, således der opstår en ny sam-
konstruktion.

Karriereskift 
Rikke Lundorff fortæller mig om sin 
egen uddannelsesvej til vejleder. Det 
har ikke været den lige vej. Hun er på 
den måde selv et eksempel på en ’kar-
riereskifter’. Rikke er uddannet på 
konservatoriet med sang som hoved-
instrument. Hvorefter hun har arbejdet 
i musikskoler, skabt egen musik for så 
at skifte ’sangen’ ud med sig selv som 
redskab i mødet med den vejledte. Hun 
trækker på denne musiske tilgang ved 

I fængsel for en dag
Et undersøgende blik på en vejledningspraksis i det lukkede 
fængsel i Nyborg. Vejleder Rikke Lundorff inviterer inden for 
porten og kaster lys over en anderledes ramme for vejledning
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i sit arbejde at arbejde improviserende. 
Rikke anvender forskellige vejled-
ningsmetoder og improviserer i mødet 
med den vejledte, som kun sjældent har 
gået den lige vej.

At skifte karriere fordrer, at nogen 
støtter op om og kaster lys over nye 
muligheder. Præcist dette ønsker Rik-
ke at gøre i sin vejledning. Hun søger 
at understøtte, at de indsatte skaber et 
alternativ til den kriminelle løbebane. 
Dette muliggøres bl.a. ved ny viden, 
færdigheder og kompetencer. I fængs-
lets interne skole tilbydes undervis-
ning. Ydermere kan de indsatte tage 
dele af erhvervsuddannelsesforløbet 
’Mad til mennesker’. På den måde ta-
ges første skridt hen mod en ny virke-
lighed. Skridt som videre også uden 
for fængslets murer må understøt-
tes. Dette sker bl.a. ved, at vejlederen 

samarbejder med Kriminalforsorgens 
socialrådgivere, bande-exit, samt eks-
terne organisationer f.eks. High:Five. 
Samarbejdet både inden og uden for 
murene er betydningsfuldt i relation til 
afsoning men lige så vigtigt i forhold til 
tiden efter endt afsoning.

Den vigtige relation i 
fællesskabet 
Samarbejdet med de indsatte er natur-
ligvis også bærende for, at vejlednin-
gen synes at lykkes. På min tur rundt 
i fængslet møder vi de nyankomne i 
modtagelsesafsnittet, de venter i de blå 
institutionssofaer og er nysgerrige på, 
hvem vi er. ”Åh, uddannelse og vejled-
ning, det er jeg ikke meget for”, siger 
en til os, da Rikke Lundorff fortæller 
om hendes rolle. Langt de fleste ind-
satte er motiverede for at skabe sig en 

så meningsfuld hverdag muligt. Som 
vejleder ser Rikke det som sin opgave 
at understøtte dette motiv ved at etab-
lere en tillidsfuld relation med henblik 
på at skabe rum for udvikling gennem 
vejledning. 

Tilliden skabes ofte qua vejlederens 
deltagelse i de indsattes arbejdsfælles-
skaber, som Rikke er deltager i i hendes 
opsøgende arbejde. Rikke anråbes på 
vores rundtur af en vejledningssøgende. 
Han vil gerne lige høre, hvordan det ser 
ud med hans sag. Den vejledtes spørgs-
mål foranlediger, at flere får lyst til at gå 
i dialog med Rikke. Sådan iagttager jeg, 
at fængslets ramme byder på rum for 
kollektiv vejledning. Rikkes umiddel-
bare ukomplicerede færden i fængslet 
tillægger hun sin særlige uafhængige 
rolle. Hun har som sådan ingen bemyn-
digelse og er på den måde ufarlig. Hun 
forholder sig til de indsatte som ligevær-
dige. Hun søger at skabe muligheder for 
de indsatte i et fremadrettet perspektiv, 
hvilket synliggøres ved uddannelse el-
ler tilegnelse af nye kompetencer.

Vejlederen som katalysator 
for udvikling
Vejlederens opgaveløsning må ses 
som en del af det resocialiserende ar-
bejde, som Kriminalforsorgen arbejder 
ihærdigt med, og som måske lykkes 
fordi vejlederens rolle er en anden end 
fængslets andre medarbejdere. Paral-
lelt med dette spotter jeg også et behov 
for øget samarbejde på tværs mellem 
pædagogisk og socialt fagligt perso-
nale og fængselsbetjentene. En samlet 
strategi på tværs af faglighed, hvor må-
let er at skabe et muligt afsæt for den 
indsatte, hvis straf er frihedsberøvelsen 
og ikke at blive stækket endnu mere i 
forbindelse med afsoning. 

Den samlede strategi kunne være at 
arbejde med integreret vejledning, så-
ledes vejledningsdimensionen er med-
tænkt i alle aktiviteter. En katalysator 
for en sådan udvikling kunne være de 
dygtige vejledere, som har gennem-
ført Diplomuddannelsen i Uddannel-
ses-, Erhvervs- og Karrierevejledning 
eller lign. De vil være i stand til med 
afsæt i deres værdifulde praksisviden 
og med uddannelsens forskningsvi-
den at skabe rum for udviklingsviden. 
Således sikres vejledningsindsatsen i 
landets fængsler fortsat at udvikle sig 
i takt med verden både inden og uden 
for murene. 

Det er et meget uformelt vejledningsrum, der etableres i fængslet, og Rikke Lundorrf får også mange henven-
delser fra indsatte, når hun færdes inden for murene.
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KLUMMEN

TEKST // 
BO KLINDT POULSEN

Vejlederens faste klummepanel består af: 

Svend Broholm, uddannelsessekretær i 3F Odense 
Camilla Hutters, områdechef for ungdomsuddannel-
serne ved EVA, Danmarks Evalueringsinstitut. 
Bo Klindt Poulsen, adjunkt i vejledning på Profes-
sionshøjskolen VIA UC, 
Hanne Paustian Tind, vejleder, UU Nord-vestjylland.  
De skriver på skift om løst og fast inden for vejledning. 

Uddannelse skal ikke være et mål i sig 
selv, er et af budskaberne i regeringens 

udspil ”Tro på dig selv – det gør vi” om en 
reform af de forberedende tilbud fra maj 2017. 
Uddannelse er ikke et mål i sig selv, men et 
redskab til at få et job, lyder det fra statsmi-
nisteren i hans store uddannelseskronik i 
Politiken den 26. maj, iscenesat som et opgør 
mod en ”forfejlet uddannelsespolitik”. Vi må 
ikke uddanne til arbejdsløshed, er hovedbe-
grundelsen fra det politiske system, når det 
sætter rammerne for dimensionering og be-
skæftigelsestaxameter på de videregående 
uddannelser. 

Vi skal gøre parametre som lønindtægt og 
livsindkomst meget mere synlige i vejlednin-
gen, for eksempel på Uddannelsesguiden.dk 
og i vores kollektive vejledning, for at få flere 
til at vælge erhvervsuddannelser og/eller tek-
nisk-naturvidenskabelige universitetsuddan-
nelser. Med andre ord: lige som beskæftigel-
sespolitik og økonomisk vækst i de seneste år 
er blevet til målestokken for socialpolitik, er 
vi i fuld gang med et opgør, der skal omstille 
uddannelsespolitikken (og herunder vejled-
ningen) til at være underordnet beskæftigelse 
og vækst. 

Samtidens to store samfundsorakler, Ste-
fan Hermann og Ove Kaj Pedersen, er glade 

fødselshjælpere og taler om en moderne dan-
nelse, som skal tage udgangspunkt i et ar-
bejdsbegreb, mennesket som arbejdende og 
selvforsørgende, og lader os forstå, at dette 
begreb har været ugleset (eller overset) indtil 
nu, men er tvingende nødvendigt at sætte i 
højsædet, hvis vi a) skal klare os i den glo-
bale konkurrence (kineserne kommer!), og b) 
skal gøre os noget håb om, at noget som helst 
dannelsesbegreb vil overleve de nuværende 
og kommende politiske reformer af uddan-
nelses- og vejledningssystemet.

Jobbet er målet
Jobbet er altså målet med uddannelsen, og 
selvforsørgelsen den ypperste dyd og højeste 
grad af dannelse, som borgeren i den danske 
stat kan besidde. Jobbet er adgangsbilletten til 
at blive accepteret som et succesfuldt individ 
– en af ”fremtidens vindere”, som statsmi-
nisteren så ofte taler om. Alternativet, i den 
metafor som både statsministeren og Social-
demokratiets formand tydeligvis foretræk-
ker, er, at blive efterladt tilbage på perronen, 
som oven i købet er ”mørk og øde”, mens du 
ser globaliseringens og teknologiens tog suse 
forbi. Uden stop.

En plat og udslidt metafor, kan man synes. 
Men også en ekstremt ekskluderende og en-

Gå ikke over sporet, 
der kommer tog
Vejledning og uddannelsespolitik underordnes 
fuldstændig vækst og beskæftigelse. Følg med 
eller bliv kørt over

18 VEJLEDEREN



Mennesket som homo economicus 
eller det opportunistiske individ, 
som Ove Kaj Pedersen beskriver 
det. Mennesket der handler såkaldt 
økonomisk rationelt og opportuni-
stisk for at højne sin egen markeds-
værdi på arbejdsmarkedet.

2)  Hvis spørgsmålet om job, selvfor-
sørgelse og det at bidrage økono-
misk er den eneste, eller i hvert fald 
den primære inklusionsfaktor for 
at have værdi som borger og for at 
have en fremtid, så entrerer vi også 
med et syn på verden, der efterlader 
ganske mange på perronen helt af 
sig selv – der er ikke plads til dem i 
konkurrencens lyntog. Børn, ældre, 
udviklingshæmmede, handicap-
pede, personer med meget lidt eller 
ingen erhvervsevne. Hvis målestok-
ken for at være ”fremtidens vinder” 
er beskæftigelse og selvforsørgelse, 
så er denne gruppe enten ladt alene 
tilbage på den mørke og øde per-
ron. Eller det er en gruppe vi enten 
må behandle som undtagelser, som 
forsørgede, som passive. Lige meget 
hvor meget de ellers bidrager med 
socialt, familiært, demokratisk, fri-
villigt osv. Og det nobleste staten 
kan gøre, er at presse hver en smule 
ressource og bidrag ud af dem i en 
hvilken som helst beskæftigelse.

3)  Hvis et arbejdsbegreb med et ind-
hold som understøtter personlig 
opportunisme, markedsværdi og 
bidrag til vækst og konkurrence, 
bliver det centrale for at tale om 
dannelse i det 21. århundrede, og 
hvis uddannelse skal forstås som 
først og fremmest et instrument 
til et job, så er vi altså i gang med 
at kaste (mindst) 150 års kollektiv 
erfaring, historie og kultur ud fra 
(post-)modernitetens damper. Erfa-
ringer med hvordan vi skaber gode 
borgere og et godt samfund. Og 

KLUMMEN

øjet metafor, hvor udviklingen er sat på 
skinner og suser afsted, hvor alt hand-
ler om at løse billet for at komme med, 
og hvor der åbenbart ikke er nogen stop 
undervejs. Eller alternative ruter. Med 
en anden af statsministerens yndlings-
metaforer (fra finanskrisetiden), bør 
man nok ombord på dette tog være op-
mærksom på, om ikke lyset for enden 
af globaliseringstunnelen i virkelighe-
den er et modkørende tog.

Forstå mig ret, jeg synes også at et af 
dannelsens og uddannelsens kompo-
nenter skal være et arbejdsbegreb. Men 
det skal være et blandt mange andre 
komponenter, og det skal i øvrigt ikke 
være ét arbejdsbegreb, for der findes så 
mange måder at forstå arbejde på. Jeg 
synes bestemt også, det er vældig fint, 
både for den enkelte og for samfundet, 
at der er job, og at selvforsørgelse er en 
god ting.

Tre problemer
Min anke går på instrumentaliserin-
gen af såvel uddannelse og dannelse, 
sådan som vi efterhånden møder den 
i regering og opposition, hos arbejds-
giverorganisationer (og i nogen grad 
også hos arbejdstagerorganisationer), 
hos toneangivende akademikere tæt på 
regering og opposition, i embedsvær-
ket og i tænketanke og konsulenthuse. 
Denne instrumentalisering har for mig 
at se (mindst) tre grundlæggende pro-
blemer:
1)  Som forfatteren Knud Romer så 

polemisk og præcist sagde: Hvis 
vi fjerner dannelse fra uddannelse, 
hvad har vi så tilbage? Ud! Ud på 
arbejdsmarkedet, ud at vækste (det 
er i parentes bemærket måske også 
derfor, det er så populært at tale om 
”læring” i stedet for uddannelse 
politisk og i det uddannelsesindu-
strielle kompleks? Så behøver man 
slet ikke forholde sig til dannelse?). 

hvis vi nu skal være helt ærlige: Har 
vores uddannelsessystems vær-
dier og orientering mod dannelse 
egentlig ikke tjent os godt? Har de 
ikke været stærkt medvirkende til, 
at Danmark er blandt de mest lige, 
frie og attraktive lande at leve i? Er 
de værd at ofre på opportunismens 
og konkurrenceevnes alter?

Et bredt sigte
Men hvad er så dit alternativ, bliver 
man ofte spurgt, når man forholder sig 
kritisk til den herskende politik. Alter-
nativet kender vi allerede, vi skal nok 
blot være bedre til at minde hinanden 
om det og efterleve det. Alternativet er 
allerbedst udtrykt i Folkeskolens for-
målsparagraf, som er værd her at citere 
i sin fulde udstrækning:
§ 1.  Folkeskolen skal i samarbejde med 

forældrene give eleverne kundska-
ber og færdigheder, der: forbereder 
dem til videre uddannelse og giver 
dem lyst til at lære mere, gør dem 
fortrolige med dansk kultur og 
historie, giver dem forståelse for 
andre lande og kulturer, bidrager 
til deres forståelse for menneskets 
samspil med naturen og fremmer 
den enkelte elevs alsidige udvikling. 
Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle 
arbejdsmetoder og skabe ram-
mer for oplevelse, fordybelse og 
virkelyst, så eleverne udvikler 
erkendelse og fantasi og får til-
lid til egne muligheder og bag-
grund for at tage stilling og handle. 
Stk. 3. Folkeskolen skal forberede 
eleverne til deltagelse, medansvar, 
rettigheder og pligter i et samfund 
med frihed og folkestyre. Skolens 
virke skal derfor være præget af 
åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Glædelig sommer!

//  Min anke går på 
instrumentaliseringen af såvel 
uddannelse som dannelse.
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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

MUNKEGÅRDEN
VI STØTTER VED HVERT TRIN OP AD STIGEN

Scan koden og se film 
om vores linjeværksteder
www.munkegaarden.dk

• STU (Lov 564)
• Særligt tilrettelagte 

beskæftigelsestilbud (LAB §32)
• Bo-del med botræning (SEL §107)
• Kollegieboliger til unge, 

der kan klare sig i egen bolig
• Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)
• Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)
• Socialpædagogisk Støtte (SEL §85)
•  Ressourceforløb

Uddannelses-, beskæftigelses- 
og botilbud til unge med 
særlige behov

Munkegården er en helhedsorienteret
socialpædagogisk institution placeret 
midt i Danmark. Linjeværksteder: Træ; 
Køkken; Orangeri med heste; Landbrug; 
og Motor- & Metal.

kontor@munkegaarden.dk | tlf. 6444 1383

HALVORSMINDE.DK

ALLE SKAL MED
Vi tilbyder små hold på maks. 14 elever og et inkluderende 
fællesskab. På Halvorsminde Fri Fagskole har vi 4 lærings-
profiler med gøremålsundervisning, praktik og fagligt løft. 
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Det er ikke just nogen yes-følelse, 
der strømmer gennem Jacob Bæk-

kegard, den dag hvor han beslutter sig 
for at droppe ud af universitet efter kort 
tid. Udsigten til at skulle fortælle det til 
familie og venner, lugter af fiasko. Åre-
ne forud har han læst på gymnasiet i 
Ikast og drømmen om at komme væk, 
trækker ham til Aarhus og et studie på 
UddannelseVidenskab. 

»Uddannelse har altid interesseret 
mig, så jeg vælger at læse uddannel-
sesvidenskab på Århus Universitet 
direkte efter gymnasiet. Der går dog 
ikke lang tid, før jeg finder ud af, at det 
ikke er mig. Jeg er slet ikke klar. Ikke 
moden nok. Så jeg stopper og tager et 
sabbatår,« fortæller Jacob Bækkegaard. 
Han konstaterer, at der var god forstå-
else blandt både venner og familie, og 
at det var det helt rigtige for ham at 
komme ud at opleve og lære mere om 
livet. Det gav afsæt til den kommende 
uddannelse som professionsbachelor i 
offentlig administration med speciale i 
vejledning.

Universitetsuddannet vejleder
»I mit sabbatår fandt jeg ud af, jeg gerne 
ville gerne hjælpe andre i samme situa-
tion, som jeg havde været i. På en ud-
dannelsesmesse i Aarhus hørte jeg en 
specialestuderende fortælle om sit spe-
ciale i vejledning, som hun havde lavet 
på universitetet. Det ledte mig hen til 
min uddannelse som professionsba-
chelor i offentlig administration med 
speciale i vejledning,« fortæller Jacob 
Bækkegaard. Uddannelsen tager tre et 
halvt år, og specialet i vejledning finder 
sted på de sidste tre semestre, hvor der 

også er inkluderet et halvt års praktik. 
Det er den eneste fuldtidsuddannelse 
som vejleder og den er ret ny. Derfor 
var det overraskende for Jacob, hvor 
hurtigt, der var bud efter den unge vej-
leder ude på arbejdsmarkedet.

»Jeg fik faktisk arbejde, inden jeg 
var færdig med min uddannelse. Det 
var hos UU i Randers, mens jeg skrev 
mit speciale. Da uddannelsen ikke er 
særligt udbredt, var jeg lidt overrasket 
over, det gik så hurtigt. Det var dejligt 
og jeg blev rigtigt glad for det,« fortæl-
ler Jacob Bækkegaard.

I dag sidder han på sit kontor i Birk 
Centerpark lidt udenfor Herning. Til-
bage igen. Tæt på Ikast. Voksen. 28 år 
og studie- og karrierevejleder på Stu-
dievalg Midt- og Vestjylland, hvor han 
servicerer 10 forskellige gymnasie- og 
HF-uddannelser i Herning, Viborg og 
Skive.

Lærer at samarbejde
Ud over specialet i vejledning, en 
grundlæggende forståelse for det of-
fentlige system med forvaltningsret, 
administration, økonomi og det politi-
ske game, når beslutninger kører gen-
nem systemet, så lærer man at blive 
rigtig god til at arbejde tværfagligt på 
professionsbacheloren. Der er fokus på 
samarbejde, som det foregår ude i den 
virkelige verden. 

»Jeg skal kunne fungere sammen 
med mange forskellige kollegaer på 
tværs af forskellige faggrænser, når jeg 
er ude på uddannelsesstederne. Det er 
noget af det, jeg har taget med mig fra 
uddannelsen,« siger Jacob Bækkegaard. 
Han har igennem det seneste år været 

Jacob Bækkegaard er 28 
år og single. Han spiller 
håndbold, golf og tennis i 
sin fritid.
Er uddannet Professions-
bachelor i Offentlig Admi-
nistration med speciale i 
uddannelses- og erhvervs-
vejledning fra VIA Univer-
sity College i Aarhus. 
Jacob Bækkegaard har ar-
bejdet som vejleder i to år i 
Studievalg og i et vikariat 
hos UU Randers. Før det 
var han i praktik som en 
del af uddannelsen hos 
Studievalg.
Fra sit kontor hos Studie-
valg Midt- og Vestjylland, 
der har hovedsæde i Birk 
i Herning, faciliterer han 
fem gymnasier i Viborg og 
Skive, samt fire erhvervs-
skoler. 

Han droppede ud af sin første uddannelse. Følte fiaskoen. 
Tog et sabbatår og læste så en professionsbachelor med 
speciale i vejledning. Det gav hurtigt Jacob Bækkegaard 
succes med fast job og en spændende vejlederkarriere

Fra fiasko til 
vejledersucces
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primus motor på det nye sorte i vejle-
derkredse; karrierelæring, som han har 
ansvaret for at udbrede på fem skoler. 
Det kan være en udfordring. 

»Vi skal have mere fokus at lære de 
unge at træffe valg flere gange i livet. 
Ikke kun denne ene gang på gymna-
siet. Der kommer flere valg gennem 
livet. Derfor har jeg – blandt flere karri-
erelæringstiltag – lavet en Alumnedag, 
hvor gamle elever kommer og fortæl-
ler om deres uddannelser, og hvad de 
bruger den til. Hele koordineringen og 
forberedelsen i forbindelse med begre-
bet karrierelæring kræver en masse in-
troduktion og samarbejder med skoler, 
ledere, lærere og de folk vi trækker ind 
udefra. Her er det fedt, jeg har noget 
ballast fra min uddannelse til at styre 
de processor,« fortæller Jacob Bække-
gaard.

Tager ansvar for processen
Jacob Bækkegaard er relativ ny udi 
faget som vejleder. To år har han på 
CV’et, men han har allerede gjort sig 
en del erfaringer. Hos Studievalg Midt-
Vest tilbydes der individuel vejledning, 
hvor det er eleverne selv, der skal booke 

tid til ny vejledning.  Den unge vejleder 
er dog begyndt at tage mere ansvar for 
selve vejlederprocessen.

»Til at begynde med, var det meget 
som enkeltstående sessions og med 
afsluttende spørgsmål til eleven a la: 
Hvad er næste skridt for dig, i dit liv? 
Skal du besøge uddannelsesstedet? 
I dag tænker jeg det mere som en hel 
proces, og at jeg skal facilitere hele ve-
jen igennem. Så jeg spørger gerne af-
slutningsvis: Skal vi snakke igen? Skal 
vi tage næste skridt sammen?« fortæller 
Jacob Bækkegaard, der har lært, at de 
normalt afsatte 20 minutter til en ses-
sion ikke altid er nok, da mennesker 

er forskellige og har brug for forskellig 
tid. 

Fuld tilfredshed
Der kan være svært at se, om alle er til-
fredse med den vejledning, der leveres. 
Og man skal være lidt af en menneske-
kender, da det er vidt forskellig fra per-
son til person. Jacob har en del kørsel 
til uddannelserne i Skive og Viborg. Og 
da han også er ansvarlig for kvalitets-
sikring på Studievalg Midt Vest tænker 
han i bilen tit på, hvorledes eleverne op-
lever deres vejledning 

»En succesfuld dag for mig er, når jeg 
kan se, de går glade herfra. Når jeg kan 

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 
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høre, de nu ved, hvad de skal gøre vi-
dere,« fortæller han. 

Alle elever, der har modtaget vejled-
ning, modtager en evaluerings-sms om 
aftenen. Cirka hver femte svarer. Jacob 
ligger selv primært med vurderingerne 
”i høj grad tilfreds” og ”i meget høj 
grad tilfreds, men fortæller mere be-
skedent: 

»Generelt ligger vurderingen af alle 
vejledere her i Studievalg MIDT VEST 
i den høje ende af skalaen.« 

engageret de unge omkring vejledning. 
Så jeg lærte en del dér,« fortæller Jacob 
Bækkegaard, der synes, de gode kolle-
gaer gør det nemt og godt at gå til job-
bet som ny vejleder.

Ingen stress
Mødet med masser af vidt forskelige 
unge giver også den unge vejleder stor 
glæde ved jobbet. Men med vejledning 
på 10 gymnasier og HF-uddannelser er 
der til tider pres på med fuldt bookede 
dage, hvor der skal holdes styr på træf-
fetider, decentral vejledning, møder på 
skoler og match med deres kalendere. 
Der er utrolig meget koordinering hver 
uge. Og hver dag er forskellig. 

»Jeg er ikke stresset, men det kan 
være hårdt at være på hele tiden. Man 
bruger sig selv meget, når man har vej-
ledt en hel dag. Jeg kan godt være lidt 
ør og spørge mig selv: Kan jeg gøre det 

her i 10 år. Men når vi eksempelvis lan-
cerer nye projekter som karrierelæring, 
er det virkeligt spændende. Så bare der 
kommer nye, spændende udfordringer, 
så er jeg på,« siger Jacob Bækkegaard 
frisk.

Han er faktisk selv blevet inspireret 
af det karrierelæringsforløb, som han 
kører på gymnasierne.

»Jeg vil også gerne selv få flere kom-
petencer. Jeg har en professions-BA 
nu, men jeg vil måske en dag studere 
en master ved siden af mit job. Søren 
Pind har jo et udspil netop nu, der vil 
give mulighed for at arbejde 25 timer 
om ugen og så læse en kandidatuddan-
nelse ved siden af,« siger den unge vej-
leder. Han fortæller, at hans generation 
og de kommende vil skifte meget mere 
end deres forældre, og at det giver nye, 
spændende udfordringer i vejlederjob-
bet fremover.

//  Jeg er slet ikke 
klar. Ikke moden nok. 
Så jeg stopper og 
tager et sabbatår.

Han er begejstret for sine kollegaer, 
og husker tilbage på sin begyndelse 
som vejleder, hvor han var ude med an-
dre vejledere, der tog godt imod ham. 
Hans mentor Morten Colbert lærte 
ham blandt andet mange gode vejle-
dertricks.

»Jeg har oplevet mange forskellige 
vejledere, og forsøger at bruge de gode 
ting, jeg ser. Min mentor Morten Col-
bert kunne eksempelvis noget med hu-
mor og engagement, og han kom altså 
meget hurtigt tæt på eleverne og fik 

//  Vi skal have mere fokus på  
at lære de unge at træffe valg  
flere gange i livet.
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HF på Efterslægten 
Høj Faglighed  l  Holder Fast  l  Hurtigt Færdig
HF er mange ting – og HF-Centret Efterslægten tilbyder dem alle sammen.

På Efterslægten tager vi imod kursisten som han eller hun er.  
Vi bruger tid på at lære at lære – og på at være.

En HF-eksamen giver på to år adgang 
           til alle videregående uddannelser –
                    evt.  suppleret med ½ års ”uni-fagpakke”.

MANGE LINJER – ÉN HF
l  Standard HF-klasse
l  Idrætsklassen
l  Film og musik i New York
l  Efterskoleklassen
l  World Aid-klassen
l  Krop og sundhedsklassen
l  Voksenklassen
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TEKST // 
3 X R : RIE THOMSEN , RANDI SKOVHUS OG RITA BUHL

Rie Thomsen: Forskningsenheden i vejledning, DPU, Aarhus Universitet. 
Ph.d. i karrierevejledning.
Randi Boelskifte Skovhus: Lektor på VIA, underviser på Diplomuddannel-
sen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. Ph.d. studerende på 
Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. 
Rita Buhl: Lektor på VIA, underviser på Diplomuddannelsen i uddannel-
ses-, erhvervs- og karrierevejledning.

Anmeldelse af:
Laursen og Stegeager (red.) 2017: 
’God videreuddannelse. 
Med transfer, balance og 
praksisnært projektarbejde’. 
Samfundslitteratur

Siden vejledningsreformen i 2004 har 
vejledere skullet uddanne sig på 

enten diplom- eller masterniveau med 
henblik på en professionalisering af vej-
ledningen i Danmark. På diplomniveau 
har uddannelseskravet udvidet sig fra 
en halv til en fuld diplomuddannelse. 
Det er alt sammen noget jeres anmel-
derteam, 3xR, begejstret har bidraget til 
både som studerende og undervisere 
på diplom- og masteruddannelsen. Og 
det håber og tror vi selvfølgelig fortsat, 
at vi skal være med til. 

Vi ved fra dimittendundersøgelser, at 
vejlederuddannelse bidrager til såvel 
kvalificering af vejledningen, men også 
til en arbejdsglæde blandt vejledere, 
der oplever at få mere faglig ballast og 
udsigelseskraft i deres fagfelt.

I forlængelse af ovenstående har vi 
valgt at anmelde en ny bog skrevet til 
studerende på diplom- og masterud-
dannelserne – begge uddannelsespro-
grammer, som spiller tæt sammen med 

netop ofte står med vejledningssøgen-
de, der har brug for at drøfte disse em-
ner. Så ’God videreuddannelse’ er for 
os at se relevant på flere niveauer for 
såvel vejledningsstuderende som for 
vejledningspraktikere.

Bogens kapitler
Bogen tæller 158 sider og er opdelt i 8 
kapitler, som godt kan læses uafhæn-
gigt af hinanden, hvis nogle temaer 
synes mere aktuelle and andre. Kapit-
lernes overskrifter er:

1. Akademisk videreuddannelse
2. Transfer i videreuddannelse
3.  Projekt- og problemorienteret un-

dervisning og læring
4. Den studerende praktiker
5.  Mødes mellem den erfarne prakti-

ker og uddannelsen
6.  Forskning i egen praksis – projekt-

arbejde som brobygger mellem ud-
dannelse og arbejde

7.  Fra undervisning til organisatorisk 
praksis

8.  Transformative læreprocesser i vi-
dereuddannelse

Transfer  
– en eviggyldig udfordring
I 2. kapitel møder vi bogens teoretiske 
omdrejningspunkt transferbegrebet 

Hvordan lærer jeg bedst?

den erhvervspraksis, som de stude-
rende oftest indgår i, mens de studerer. 
’God videreuddannelse. Med transfer, 
balance og praksisnært projektarbejde’ 
sætter fokus på en række væsentlige te-
maer, som den studerende må forholde 
sig til for at få et godt udbytte af sit vi-
dereuddannelsesforløb. Det handler for 
eksempel om spørgsmål som:
• Hvordan lærer jeg bedst?
•  Hvordan bruger jeg mine erfarin-

ger fra mit arbejdsliv til at fremme 
min læring?

•  Hvordan kan det, jeg lærer på ud-
dannelsen, få liv uden for undervis-
ningslokalet?

•  Skal jeg involvere min arbejdsplads 
i mit uddannelsesforløb – og i givet 
fald hvordan?

•  Hvordan finder jeg den passende 
balance mellem arbejde, uddan-
nelse og privatliv?

Vi tror, at rigtig mange af vores stude-
rende kan genkende disse spørgsmål, 
som en del af deres studie, og samtidig 
også som spørgsmål, der ikke umiddel-
bart findes gode svar på i hverken stu-
dieordninger eller på arbejdspladsen. 
For en vejleder er det måske interessant 
i dobbelt forstand, at få viden om og 
gøre sig overvejelser over disse spørgs-
mål, da man som vejledningspraktiker 

Centrale spørgsmål i forhold til uddannelse rejses i den nye bog ’God 
videreuddannelse’, som vores anmelderpanel omtaler i denne artikel
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tionens performance. Dette synes dog 
ikke altid at være tilfældet. Vi kan her 
læse om forskellige typer af organisa-
tioner, den aktive, der engagerer sig i 
medarbejderens uddannelsesforløb, 
den passive, der bevilger uddannelse 
med andre motiver, f.eks. fastholdelse 
af medarbejdere og den naive, som 
tænker at transfer er noget der sker af 
sig selv. Det er klart, at disse strategier 
hver på sin måde enten bidrager til eller 
direkte hæmmer en transfer og dermed 
også ofte en egentlig fortsat læring i 
praksis.

Kapitlet giver bud på, hvordan man 
kan kombinere et produktions- og ud-
viklingsfokus med henblik på at over-
komme de indbyggede udfordringer.

Flere målgrupper
Bogen har en primær målgruppe i stu-
derende på diplom- og masteruddan-
nelserne, og hvert kapitel afsluttes med 
et afsnit, der er handlingsrettet – hvad 
kan du som studerende gøre? Men 
der er ingen tvivl om, at både uddan-
nelsesinstitutioner og arbejdspladsen 
også er målgruppe for læsningen. Flere 
interessenter kan spille en væsentlig 
rolle, der kan bidrage til at skabe god 
videreuddannelse med transfer og ikke 
mindst balance i forhold til uddannel-
sesliv, arbejdsliv og privatliv. Mange 
studerende skærer ikke ned på deres 
arbejdsforpligtelser under deres ud-
dannelse, og så er der jo kun ét sted at 
tage tiden og energien fra, nemlig pri-
vatlivet. Og det ved enhver vejleder, at 
det kan blive omkostningstungt.

Vi synes, det er god læsning at læse 
god videreuddannelse – både for vej-
ledningsstuderende, men også for vej-
ledningspraktikere, som møder stude-
rende i deres vejledningspraksis.

og forskning i transfer mellem uddan-
nelse og arbejde. Denne forskning be-
skæftiger sig med, hvordan læring og 
viden overføres fra den ene kontekst til 
den anden. I forbindelse med netop di-
plom- og masteruddannelse, som tager 
udgangspunkt i praksis, bliver denne 
problemstilling naturligvis meget cen-
tral. Ikke mindst fordi disse uddan-
nelsers kvalitet vurderes i forhold til, i 
hvilken grad de medvirker til at kvali-
ficere praksis. 

Kapitlet indledes med at dykke ned i 
begrebet læring. Forfatterne opholder 
sig ved, hvad det overhovedet at lære 
noget, som efterfølgende forventes 
båret ind i en anden kontekst, nemlig 
arbejdspladsen. Transfer kommer af 
det latinske ’transfero’, som betyder ’at 
bære over’. Transfer handler altså om 
at bære noget fra et sted til et andet og 
bliver selvsagt interessant, når den læ-
rende lærer ét sted og skal anvende sin 
viden et andet sted. 

Efterfølgende beskriver kapitlet, 
hvordan transferforskning har bidra-
get til at forstå kompleksiteten i denne 
bevægelse. At forstå, at hverken læ-
ring eller det der læres er ’en ting’, der 
kan ’bæres rundt’ endsige forbliver 
det samme i forskellige kontekster på 
tværs af rum og tid. Bogen giver bud 
på, hvordan såvel den lærende, under-
visningen og organisationen kan hen-
holdsvis fremme og hæmme transfer.

Fra undervisning til 
organisatorisk praksis
I kapitel 7 er det interessant at læse om 
det umiddelbart indlysende – at en or-
ganisation sender sine medarbejdere 
på uddannelse for at forøge og forbedre 
sine medarbejderes viden og kompe-
tencer for derved at forbedre organisa-

//  God læsning for praktikere, 
der møder studerende i deres 
vejledningspraksis.
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- Vejle Fri Fagskole

 

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

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 4041 0397 | 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
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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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til voksenlivet 
  en fælles vej 

Ideen bag ”Karisefonden” er, at institutionerne 
med udgangspunkt i fælles værdigrundlag vil 
danne rammen om det pædagogiske arbejde, 
der leder de unge fra efterskolen gennem den 
særligt tilrettelagte uddannelse, til et aktivt og 
ligeværdigt voksenliv. 

Institutionernes tætte samarbejde og fælles værdigrundlag 
sikrer et trygt og sammenhængende flow mellem 
institutionerne og overgangen fra ung til voksen. 

KARISE EFTERSKOLE 
www.kariseefterskole.dk

Helhedsorienteret særlig tilrettelagt uddannelse

www.kariseuddannelsen.dk
KARISEFONDEN

STU
Et inkluderende botilbud

I vores Socialøkonomisk virksomheder

Hasselvej 2 - 4   4690 Haslev tlf. 59505870

Rønne alle 7  4653 Karise tlf. 56767400

BOLIG

BESKÆFTIGELSE

FLOW
& HELHEDSPÆDAGOGIK

30 VEJLEDEREN



TEKST // 
ANETTE JOCHUMSEN 
MEDLEM AF BESTYRELSEN I DANMARKS VEJLEDERFORENING

EFTERTANKEN

Vejledning  
til en ukendt fremtid

40% af danskernes arbejdstimer kan erstattes af 
automatisering. Det er konklusionen på en ny 

analyse af 400 forskellige erhverv på det danske arbejdsmar-
ked foretaget af McKinsey & Company. Især jobfunktioner 
præget af rutine er ifølge analysen et oplagt område, og det 
gælder ikke bare i industrien, men også i den offentlige sek-
tor. Vi ved det jo godt fra vores hverdag, for robotter har al-
lerede holdt deres indtog i ældreplejen, og dele af bankbetje-
ningen er automatiseret. Det nye er imidlertid, at der nu er sat 
tal på potentialet for automatisering her i landet.

Overordnet set er befolkningen ellers ikke så bekymret for, 
at deres job bliver overtaget af robotter. Det kom Ingeniørfor-
eningen IDA frem til i en undersøgelse for et par år siden. In-
den for de næste ti til tyve år vil arbejdsmarkedet imidlertid 
ifølge McKinsey forandres gennemgribende, og der vil opstå 
jobfunktioner og ansættelsesformer, som vi ikke engang kan 
forestille os endnu. 

Med de vejledningssøgendes markante efterspørgsel på 
fremtidsperspektiver for deres uddannelsesvalg, stilles vejle-
deren i lyset af den stigende automatisering af samfundet her 
overfor en meget svær opgave. Vi har ganske vist aldrig kun-
net se ind i fremtiden, men med de teknologiske muligheder 
for både menigmand og store virksomheder vil forandrin-

gerne på arbejdsmarkedet forventeligt foregå i et så hastigt 
tempo, at heller ikke vores erfaringsbaserede forventninger 
længere vil kunne holde stik. Betegnelsen ’den omskiftelige 
verden’ får hermed et meget konkret udtryk og berører os 
direkte. 

Det er med de ukendte fremtidsudsigter lige foran os, at en 
tilgang som karrierelæring giver ekstra meget mening for 
både vejledningssøgende og vejleder. Kunsten bliver at kun-
ne tage beslutninger om fremtiden på baggrund af, hvad den 
vejledningssøgende ved om mulighederne lige nu, men med 
en forventning om at kunne tackle de forhold, der realistisk 
set forandrer sig – både job- og uddannelsesmæssigt.

Og hvordan er mon fremtidsudsigterne for jobfunktionen 
uddannelsesvejleder så? I en analyse fra 2015 fra Oxford Uni-
versity af sandsynligheden for automatisering indenfor 702 
forskellige erhverv  anslås den sandsynlighed for vejleder-
funktionen til at være 1 %. I den kategori befinder sig også 
sygeplejerske, farmaceut og ingeniør. I toppen af listen finder 
vi telefonsælgeren, bankrådgiveren og advokatsekretæren.

Med den nuværende teknologi kan automatiseringen overta-
ge rutineopgaver med mange gentagelser – og de fylder trods 
alt stadig den mindste del af professionen.

//  Det er med de ukendte fremtidsudsigter 
lige foran os, at en tilgang som karrierelæring 
giver ekstra meget mening for både 
vejledningssøgende og vejleder.
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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.
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