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Det værste  
er at blive  
puttet i en kasse
Ved at vende udfordrede unges svagheder til ressourcer, 
kan de få fornyet kraft til at nå deres mål.



rollen i ny ungeindsats” på de mange reformer de se-
nere år, som ikke alle er gået lige godt: ”Erhvervsud-
dannelserne har f.eks. ikke fået det statusløft, som de 
ellers fortjener, og som var meningen med reformen af 
erhvervsuddannelserne. Noget af problemet er, at de 
reformer, vi har set, både vil løfte kvaliteten og spare 
penge på samme tid.”

I relation til etableringen af den nye kommunale un-
geindsats skriver hun videre: ”Derfor håber jeg, at vejle-
derne denne gang får hovedrollen, når en ny sammen-
hængende ungeindsats bliver etableret. Vejlederne har 
den professionelle baggrund til at vejlede og rådgive 
de unge om uddannelse og job. Vejlederne kan bistå 
de unge i deres uddannelsesplanlægning, hjælpe dem 
med at reflektere og træffe deres eget selvstændige valg. 
Det er sådan vi hjælper de unge bedst.”

Disse udmeldinger fra DLF uddybes og præciseres i 
et nyt debatoplæg, ”Udsyn og fællesskab i udskolingen 
– Bedre praksisfaglighed, vejledning og 10. klasse”. Her 
peges uforbeholdent på nødvendigheden af kvalificeret 
vejledning og karrierelæring i følgende forslag:

1. Alle elever i udskolingen skal have ret til vejledning.
2.  Ændret fokus fra at skulle foretage et valg af uddan-

nelse til at kunne tilegne sig viden om, hvordan man 
vælger sig en uddannelse (karrierelæring).

3.  Vejledningsprofessionen skal styrkes gennem stærke 
faglige miljøer.

4.  Lærernes viden om ”Uddannelse og Job” skal styr-
kes, ligesom vejledernes kvalifikationer skal styrkes.

VEJLEDEREN #1
Januar 2018

UDGIVER
Danmarks Vejlederforening
www.vejlederen.org

FORMAND
Carla Tønder Jessing
formand@danmarksvejlederforening.dk
Tlf. 25 61 24 71

REDAKTION
Torben Elsig-Pedersen (ansv.)
Magasinhuset. www.magasinhuset.dk
redaktionen@magasinhuset.dk
Tlf. 40 94 57 40

Den 7. februar afholder Folketingets Undervisningsud-
valg en åben høring i Landstingssalen om at tiltrække 
og fastholde elever i erhvervsuddannelserne. Det er 
helt nødvendigt med en øget politisk og mediemæssig 
opmærksomhed på modsætningen mellem den nuvæ-
rende andel på cirka 17 % af en ungdomsårgang, der 
søger ind på EUD, og de 30 % som er det endelige mål 
for optaget. 

Det er der en del organisationer, der også gør op-
mærksom på. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd skri-
ver i Berlingske, at for lidt vejledning og forældrenes 
stadigt store indflydelse på deres børns valg fører til 
ureflekteret valg af gymnasiet pgra. manglende viden. 
AE skriver:

”Det er vigtigt, at eleverne i udskolingen bliver præ-
senteret for de muligheder, der ligger i de forskellige 
uddannelser i dag. Når man vælger en faglært uddan-
nelse, så giver det erhvervskompetence fra dag ét. Er-
hvervsuddannelserne giver et stærkt afsæt på arbejds-
markedet med høj jobsikkerhed og en løn, der matcher 
lønnen for personer med korte og mellemlange videre-
gående uddannelse. Nogle faglærte tjener endda lige så 
godt som den typiske akademiker, og man kan læse vi-
dere, selvom man vælger en erhvervsuddannelse. Mon 
far og mor er klar over det?”

Nødvendigheden af kvalificeret og professionel vej-
ledning af unge bliver også slået fast i et debatindlæg i 
UU Posten i januar af Jeanette Sjøberg, som er formand 
for Undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening. 
Hun peger under overskriften ”Vejlederne har hoved-

FORMANDENS HJØRNE

TEKST  // 
CARLA TØNDER JESSING 
FORMAND FOR DANMARKS VEJLEDERFORENING

BLADUDVALG
Helene Valgreen (formand)
Anette Jochumsen
Maria Jorsal
Christina Rath
Karina Meinecke

SKRIBENTER 
Randi Skovhus
Rie Thomsen
Rita Buhl
Ole Wisler
Torben Elsig-Pedersen
Carla Tønder Jessing
Marie Enevoldsen
Søren Elnebo Lau
Bo Klint Poulsen
Kim Døhr Andersen

ABONNEMENT
Stig Ravn
stig@danmarksvejlederforening.dk
Tlf. 86 26 02 80

ANNONCER
AC-AMS Media ApS, 
Allan Christensen 
Tlf. 21725939 eller 61142530
ac@ac-annoncer.dk

LAYOUT
Kim Jønsson, Magasinhuset

WEB
Stine Valgreen 
stine@danmarksvejlederforening.dk

UDGIVELSER
#1: 31. januar 2018
#2: 04. april 2018
#3: 20. juni 2018
#4: 19. september 2018
#5: 31. oktober 2018
#6: 12. december 2018

Deadline ca. tre uger før udgivelse.
ISSN-nr.: 1604-584X

TRYK 
Specialtrykkeriet Arco

FORSIDE
Julie Gry Sveistrup

DLF og Arbejdernes Erhvervsråd 
efterspørger mere og styrket vejledning

2 VEJLEDEREN



INDHOLD

05
SIDEN SIDST  //

Nyt om uddannelse, job og vejledning

08
10 SKARPE  //

Udfordringer vendes til styrker

10
INTEGRERET VEJLEDNING  //

Vejlederne fra Varde

12
VIRTUELT  //

Flere får interesse for erhvervsfag

18
NYANSATTE  // 

Vejledning fastholder

22
KLUMMEN  // 

Etik før data

24
VEJLEDERPROFILEN  //  

Udviklende opgaver styrker gejsten

26
3 X R  //  

Livsmestring efter norsk forbillede

31
EFTERTANKEN  //  

Kan vi gøre noget unyttigt

DET ER FOR ENSIDIGT AT GØRE 
VEJLEDNINGEN ANSVARLIG FOR DE 
UNGES FRAVALG AF ERHVERVSUD-
DANNELSERNE. DET SKYLDES I LIGE 
SÅ HØJ GRAD MANGLENDE PRIORI-
TERING FRA POLITIKERE, ARBEJDSGI-
VERE OG FAGFORENINGER.

MATHIAS A. ALDINGER,
UU-VEJLEDER TIL 
ALTINGET UDDANNELSE

10
UU Center Syd har taget et skridt ind 
i fremtidens vejledningsvirkelighed, 
og lavet 3 korte film om 3 uddannelser, 
hvor manglen på arbejdskraft er størst.

06
Hanne Warming er hovedforfatter bag 
et længere forskningsprojekt, som fo-
kuserer på skjulte styrker hos børn og 
unge i udsatte positioner.

24
Karina Meinecke er dette nummers 
profil. Hun vil helst ikke lade rutiner-
ne vinde for stort indpas i hverdagen. 
Opgaver med udvikling giver gejst. 
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STU TOLNE
Uddannelsesstart
1. august 2018

Sport
Ridning
Landbrug
Musik
Kunst/Håndværk
Drama/Bevægelse
IT/Medie
Køkken/Kantine
Bygge/Anlæg
Motor/Metal
Natur/Pedel
Botræning

Vi sender
undervisningen

på Værksted

“Centralt
beliggende
med tog lige

til døren”

Efterskole
for Unge

med særlige
behov

Dvergetvedvej 95 Tolne
Tlf. 9893 0511

www.tolneefterskole.dk

Nyt...

med mulighed
for at få et
fagligt løft i
dansk og

matematik
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SIDEN SIDST

REDIGERET AF // 
OLE WISLER OG TORBEN ELSIG-PEDERSEN

Danske dimittender fra erhvervsuddannelserne er i gennem-
snit 27,7 år. Dermed er de blandt OECD’s ældste erhvervsud-
dannelsesdimittender. Men det hænger sammen med, at de 
danske studerende på erhvervsuddannelserne kommer re-

lativt sent i gang. For sammenlignet med de øvrige OECD-
lande begynder en relativt lille andel af unge 15 til 19-årige 
på erhvervsuddannelserne i Danmark. Kun tre OECD-lande 
har en lavere andel af unge på disse uddannelser.

Mange vil sælge dyner
140 unge fik i 2017 en af de eftertragtede elevpladser 
i JYSK. Det er den største årgang af elever i boligkæ-
dens historie, og interessen forventes at stige yderli-
gere i 2018.

JYSK havde over 2.000 ansøgninger til de 140 elev-
pladser sidste år.

Som noget nyt indfører JYSK i 2018 et individuelt 
coachingforløb for eleverne, hvor de får professionel 
vejledning til arbejdsglæde både under uddannelsen, 
og når de er udlært.

Ny maritim 
uddannelse
Et nyt samarbejde mellem Ranum Efterskole og det maritime 
uddannelsescenter MARTEC skal gøre den maritime uddan-
nelses- og karrierevej tilgængelig for flere.

Det er en helt ny uddannelsesvej uden om det traditionelle 
gymnasie- eller erhvervsskolesystem. Den parallelle mulig-
hed er målrettet Career Related Program (IB CP).

»Hvis en studerende har en drøm om at blive maskinme-
ster, er det vigtigt at pleje denne drøm, og sørge for at ele-
ven holder øjnene på målet. Der er ikke den store pointe i, 
at eleven skal lægge en masse timer og kræfter i fag som 
billedkunst og oldtidshistorie, hvis tiden er bedre brugt på 
matematik, fysik, engelsk og ikke mindst de praktiske aspek-
ter i de efterfølgende maritime uddannelser,« siger eftersko-
leforstander Olav Storm Johansen. Der er tale om et to-årigt 
uddannelsesforløb.

Gamle dimittender
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SIDEN SIDST

Forbereder dig til fremtiden
Efterskolen Østergård er en 

Vil tilbyder 3 linjefag – studielinje, 
performance og landbrug&livsstil, 
og der er mulighed for at få en 
afgangsprøve.

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

“En
oplevelse
for livet”

Videnscenter 
for Vejledere 
Hvis du vil vide mere og holde dig ajour på vejledningsom-
rådet, bør du jævnligt tjekke ind på www.ug.dk/videnscenter

Her finder du blandt andet litteratur og værktøjer til brug 
for uddannelses- og erhvervsvejledning. Og du kan abonnere 
på nyhedsbrevet, der bringer dig nyheder om undersøgelser 
og analyser, politiske tiltag, værktøjer, litteratur, kurser og 
konferencer. 

Du finder også praksisfortællinger, der giver dig indblik i, 
hvad der optager vejledere i deres daglige praksis samt nye 
perspektiver på vejledningen med afsæt i de nyeste kandi-
datafhandlinger og afgangsprojekter fra studerende og kol-
legaer. Lige p.t kan du læse om: 

Udvikling af karrierekompetencer som en integreret del af 
et videregående studieforløb.

Hvad sker der, når karriereplanlægning og -læring gøres til 
en integreret del af hverdagen på universitetet?

Samspillet mellem udskolingens kollektive vejledning og 
den digitale vejledning.

Hvordan kan mødet med unge i den digitale vejledning ske 
som en naturlig forlængelse af den kollektive vejledning i ud-
skolingen? Et DUEK-projekt fra 2017.

Christiansborgpolitikere 
kvalif iceres omkring 
erhvervsuddannelser 
Alle medlemmer af Undervisningsudvalget er på skole-
bænken på Christiansborg den 7. februar. Her bliver folke-
tingspolitikerne præsenteret for konkrete uddannelses- og 
vejledningsaktørers praksiserfaringer i forhold til, hvordan 
man bedst kan tiltrække og fastholde elever i erhvervsud-
dannelserne. 

Det sker i forbindelse med en åben høring, hvor direktører 
og uddannelseschefer fra landets erhvervsskoler samt udvik-
lingschefer, uddannelsesledere og UU-vejledere fortæller om 
deres erfaringer og svarer på spørgsmål fra politikerne. 

Fra Danmarks Vejlederforening deltager formand Carla 
Tønder Jessing i den åbne høring.

»Der er stadig et stort, langt træk, før vi får flyttet den ak-
tuelle søgning på omkring 17 % procent og op på de ønskede 
30 % til erhvervsuddannelserne. Det er derfor klogt, at poli-
tikerne hører om udfordringerne og får konkret viden ude 
fra vejlednings- og uddannelsespraksis,« siger Carla Tønder 
Jessing.

Tietgenskolen i Odense har hidtil været alene om at udbyde 
et toårigt ”fast-track” til en studentereksamen. Nu har Tra-
dium i Randers som landets blot andet uddannelsesinstitu-
tion opnået rettigheden til at udbyde en helt ny toårig HHX 
FastTrack, der bl.a. byder på erhvervsbesøg i udlandet, et tæt 
samarbejde med erhvervslivet herhjemme samt en høj grad 
af talentpleje.

Genvej til 
studenterhuen
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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

Vi tror på  talentet i dig

EVENTPILOTERNE
”Eventpiloterne” er læringsprofilen for dig, hvis du kan lide at 
udvikle, planlægge og afholde events. F.eks. messer, koncerter, 
musikfestivaler og idrætsstævner, hvor vi bla. selv laver maden 
i samarbejde med lokale foreninger og kulturinstitutioner.

HALVORSMINDE.DK

VEJLEDEREN 7



10 SKARPE

TEKST  // 
MARIE ENEVOLDSEN , JOURNALIST

_01
I september udgav du og to kollegaer bogen Det Dobbelte Blik. Hvad 
er bogens grundtanke?
Grundtanken bag både bogen og forskningsprojektet er idé-
en om at gå på to ben, så vi undgår at falde i den ene grøft, 
hvor vi kun møder de udsatte børn og unge med bekymring. 
Men vi skal også undgå at falde i den anden grøft, hvor vi 
kun kigger på styrker og dermed kommer til at svigte de 
unge i forhold til de udfordringer, de også har. Det er derfor, 
vi kalder det for det dobbelte blik.

_02
Hvad er jeres overordnede mål med bogen? 
Hvis man har haft en usædvanlig opvækst, så udvikler man 
sig oftest – det ved alle jo – anderledes end andre børn og 
unge. Rigtig tit bliver de her børn mødt med krav om at blive 
normale. Ofte vil de også opleve, at det aldrig rigtig lykkes. 
Men når noget er anderledes end det, vi forventer eller tæn-
ker er normalt og ønskeligt, så er det ikke kun en ulempe – 
det kan også være en ressource. Det kommer rigtig meget an 
på, hvordan de her børn bliver mødt, og hvilke muligheder 
de får. Det kan gøre en kæmpe forskel for børnene, hvis bare 
et lille hjørne af ’det anderledes’ bliver set som en styrke. 
I bogen giver vi nogle redskaber til at få øje på både udfordrin-
ger og potentialerne i de her børn og unge. Vi ville gerne lave 
noget, der var meget tæt på, hvordan man arbejder i praksis – 
derfor er bogen redskabsorienteret uden at være en kogebog. 

_03
Du nævner, at udsatte børn og unge udvikler sig anderledes. Hvor-
dan kommer det til udtryk?
Det kan være, at et barn har det, som nogen vil kalde en over-
dimensioneret retfærdighedssans. Man reagerer voldsomt 

på, at man selv eller andre bliver uretfærdigt behandlet. Det 
kan også være, at man er meget udadreagerende, eller at man 
tager rigtig meget ansvar hele tiden – som jo kan opfattes po-
sitivt, men som også kan opfattes som bedrevidende. Så det 
kan være rigtig mange forskellige ting. I bogen kalder vi det 
”det særlige”.

_04
Kan du give et eksempel på, hvordan den her særlige adfærd er ble-
vet vendt til en fordel for den unge? 
Hvis den unge er voldsomt stædig, kan den stædighed be-
tyde, at vedkommende hele tiden havner i konflikter. Men 
den stædighed kan jo også ses som en vedholdenhed, der kan 
bruges konstruktivt. Det er blevet brugt flere gange i projek-
tet, bl.a. hos en ung pige. Man havde en forestilling om, at 
hun nok skulle bo i en beskyttet bolig resten af sit liv, og at 
hun nok også skulle være på et beskyttet værksted. Men hun 
blev mødt med det dobbelte blik, hvor de snakkede om, at 
hendes stædighed kunne bruges til at gennemføre det, hun 
ville her i livet. Hun ville allerhelst være maler, så familieple-
jekonsulenten sagde til hende: Tænk, hvis du kunne bruge 
den kraft, du har i dig, til at komme igennem uddannelsen. 
Det bliver pissekedeligt og virkelig virkelig hårdt, men jeg 
tror på, at du kan. Og den greb hun faktisk og gennemførte. 
I dag har hun en kontaktperson, der støtter hende, men hun 
bor for sig selv.

_05
Hvem fik idéen til bogen og det forskningsprojekt, der ligger bag? 
Projektet blev sat i søen, fordi jeg blev kontaktet af en ung 
fyr, Jonas, som jeg havde interviewet, da han var i familie-
pleje som 10-12-årig. Dengang var han allerede sådan en, 

Ny forskning:

Udsatte børns udfordringer 
kan vendes til styrker
Forsker ved Roskilde Universitet Hanne Warming 
er hovedforfatter bag bogen Det Dobbelte Blik. 
Bogen er kulminationen på et længere forsknings-
projekt, som fokuserer på skjulte styrker hos børn 
og unge i udsatte positioner
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der havde noget på hjertet. Han kontaktede mig så, da han 
var omkring 18 og sagde: Hanne, jeg tror, jeg har en idé til et 
forskningsprojekt. 

_06
Er der noget afgørende nyt i jeres forskning? 
Ja, det er der. Når fagpersoner hører om det her, så tænker de: 
ja, men det er da også allerede det, vi gør – vi arbejder res-
sourceorienteret og anerkendende. 
De ser nogle udfordringer, og så ser de noget andet som en 
ressource. Så det kan godt være, at Peter er udadreagerende 
og har svært ved at koncentrere sig, men til gengæld er han 
sød og høflig. Det er sådan en vægtskål, og så kommer udfor-
dringerne nogle gange til at veje temmelig tungt. Men det er 
noget andet at vende en udfordring på hovedet og se på de to 
sider af samme sag. 

_07
Hvad gik hans idé ud på?
Det var med afsæt i hans egne erfaringer. Han havde ople-
vet, at der var en familiekonsulent, som havde set på alle de 
ting, der gjorde ham til en udfordring for de voksne – han var 
mega kontrollerende – og familiekonsulenten havde sagt til 
ham: Okay, med det, du er, og det, du kan, kan du enten øde-
lægge dit liv fuldstændigt, eller du kan gøre en kæmpe for-
skel. Og sammen fik de tydeliggjort, hvad han faktisk kunne 
bruge sit behov for kontrol til.

_08 
Hvad var hans motivation for at dele det med dig? 
Det værste, sagde han, var, at man som udsat barn blev puttet 
i en kasse, og så var der ikke andre dele af én, der blev set. 

Når man først var puttet i kassen, så kunne man kun forstås 
på én måde. Han kunne godt tænke sig, at det er en større 
nysgerrighed og indlevelse. 

_09
Er din opfattelse, at mange af de her børn og unge bliver misforstået? 
Ja. Det Jonas sagde, talte rigtig meget ind i mine erfaringer fra 
egne projekter, men også fra det, jeg har set og læst fra kol-
legaer indenfor feltet. Der er rigtig mange af de her børn og 
unge, som føler, at det er en håbløs kamp for at blive normal. 
Nogle gange kan man vinde den på overfladen, så omgivel-
serne tror på det. Men de unge har taget til sig, at den måde, 
de er på, er forkert. 

_10
Hvordan kan man som vejleder bruge din bog og dens metode?
Bogen har først en teoretisk del, hvor vi introducerer til tan-
kegangen. Den anden del er praktiske refleksionsredskaber 
og eksempler fra de forskellige steder, hvor vi har arbejdet 
med det i praksis.
Hvis man er vejleder og sidder med et ungt menneske eller 
en gruppe af unge mennesker, kan man godt brainstorme på, 
hvor og hvornår de føler, at de er blevet mødt med, at de var 
forkerte. Og så lave nogle af de her vend-på-hovedet-øvelser, 
som der er forskellige redskaber til i bogen, og så sige okay, 
kunne ’det anderledes’ faktisk også hjælpe mig i min senere 
uddannelse? 

//  Når noget er anderledes 
end det, vi forventer eller 
tænker er normalt og ønskeligt, 
så er det ikke kun en ulempe 
– det kan også være en 
ressource.

Det værste for unge med udfordringer er, hvis de bliver 
puttet i en kasse. For de rummer så meget andet. Faktisk 
kan deres udfodringer vendes til en styrke ,for tæller Hanne 
Warming, der er forfatter til bogen Det Dobbelte Blik.
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INTEGRERET VEJLEDNING

TEKST // 
OLE WISLER , JOURNALIST

løsning, pædagogisk udvikling, vejled-
ning og nu er hun i gang med at studere 
til psykoterapeut. Det studie har givet 
hende indblik i den narrative teori.

»Jeg ledte efter en måde at tale med 
andre på. Og den narrative teori passer 
godt sammen den karrierelæring, vi 
har fokus på i dagens vejledning. Helt 
kort fortalt har det betydet, vi har fået 
lavet en model, hvor vi kan samtale 
med vores elever, om de fortællinger, 
der beskriver dem. Vi kan eksempelvis 
få dem til at tale om deres handlinger, 
fortælle rundt om det og de værdier, 
der knytter sig til deres handling. Plud-
selig kan de selv se en værdi, og den 
kan de så bruge i deres valg fremover,« 
fortæller Lise Hadrup.

Ambitionen er, at eleverne skal lære 
at tænke refleksivt: Hvad betyder det 
her for mig. Og hvordan kan jeg bruge 
det og forstå det fremadrettet? 

»Og dér kan det narrative hjælpe med 
sit fokus: Hvor er du selv i det her. Er 
det her overhovedet relevant for dig, og 
hvad skal du bruge det til?« siger Lise 
Hadrup. 

Vitalt kompas
Sammen med sin vejlederkollega Lou-
ise Brøndum har de to vejledere lavet 
skolens nye vejleder-samtalemodel, der 
tager afsæt i Jan Tønnesvangs ”vitali-
seringskompas” koblet sammen med 
Anette Holmgrens ”HVAD-model”. 

»Når vi arbejder med vores nye mo-
del, får vi eleverne til at fortælle om, 
hvorfor de har gjort, som de gør. Så 
lærer de sig selv at kende – både når 
de gør noget dumt og noget godt. Vi 
spørger så ind til, hvorfor de har valgt, 

I Varde er hele efterskolens lærerstab 
nu tæt integreret i vejledningen af ele-
verne. 

Alle kontaktlærere har deltaget i 
skolens interne læringsforløb, og de er 
udstyret med den samtalemodel som 
skolens to vejledere – viceforstander 
Lise Hadrup og lærer Louise Brøndum 
– har udviklet i fælleskab. Det har givet 
dem et helt nyt og meget bedre afsæt 
for deres vejledning af eleverne.

Nye roller
Allerede inden starten af sidste skoleår 
var de to vejledere fra Vardeegnens 
Gymnasieforberedende Efterskole – 
VGE – klare i spyttet på, hvad de ville 
med deres vejledning. 

»Vi ville ændre kontaktlærernes rolle. 

De er der i forhold til eksistentiel vejled-
ning og praktisk hjælp i dagligdagen, 
men de har ikke kunnet bidrage med 
studie- og uddannelsesvejledning. Så vi 
tænkte: De sidder jo alle sammen med 
viden om uddannelse, viden om job og 
hvordan det er at have et arbejdsliv. Og 
dertil kommer en indgående viden om 
eleven, som de får i løbet af året. Så vi 
ville gerne bruge den tid og de kom-
petencer, kontaktlærerne har, og sætte 
dem i spil i det vejledningsfelt, som vi 
arbejder med,« fortæller Lise Hadrup.

Det er som altid svært at finde tid og 
overskud til at få udviklet sig og gjort 
det man skal, så de to vejledere beslut-
tede sig for at deltage i Efterskolefor-
eningens projekt: Udvikling af integre-
ret vejledning i praksis.

»Det var simpelthen for at tvinge os 
selv til at få gang i den integrerede vej-
ledning og blive bedre til det. Vi ville 
gerne finde ud af, hvad det kunne være 
for os, og vi havde jo nogle helt speci-
fikke punkter, vi gerne ville udvikle 
på,« siger Lise Hadrup.

De to vejledere satte sig derfor ned 
og lagde en plan for skoleåret og in-
tegrationen af deres kursusforløb. En 
plan, der gav dem tid og ressourcer til 
at implementere den nye vejlednings-
struktur på skolen. Og med ledelsens 
accept blev der i skoleåret afsat tid til 
både deltagelse i kursus, forberedelse, 
udvikling af samtalemodel og under-
visning alle skolens kontaktlærere for 
at udvikle en ny integreret vejledning.

Karrierelæring og narrativ teori
Lise Hadrup er læreruddannet, har en 
diplomuddannelse i ledelse, konflikt-

Vejlederne fra Varde 
To vejledere fra Varde har haft god succes med at udvikle deres egen 
vejledningsmodel og integrere alle deres lærerkollegaer i vejledningen

VGE’s problEmformulErinG
Vejlederne fra Vardeegnens Gymnasiefor-
beredende Efterskole lavede en problem-
formulering, som de forholdt sig stringent til 
gennem hele forløbet:
• Vi ønsker i højere grad at inddrage 
kontaktlærerne i arbejdet med elevernes 
karrierelæring og fokus på valgkompetence, 
så det ikke alene gøres hos skolens uddannel-
sesvejledere.
• Vi ønsker i højere grad at udnytte kontakt-
lærernes kompetencer og viden. Herunder 
tiden i kontaktgruppesammenhæng.
• Vi vil udarbejde en struktur og et samta-
leredskab, der kan hjælpe kontaktlæreren 
med at uddannelsesparathedsvurdere deres 
elever.
• Vi vil udfolde karrierelæring som begreb 
og skabe fokus på læring i forbindelse med 
uddannelsesvejledning. 
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som de har gjort. Dermed bliver det en 
refleksiv samtale, hvor de kan forklare 
sig. Det giver en meget bedre samtale, 
hvor eleven bliver klogere på sig selv og 
de værdier, der driver dem. Hvis eleven 
er bekendt med sine værdier, så kan 
man træffe sine valg. Så det gælder om 
at få lagt fortællinger på sine handlin-
ger og så blive klog på, hvem man er,« 
siger Louise Brøndum.

Alle skolens lærere har både fået 
en skriftlig og visuel præsentation af 
den nye samtale-model, en undervis-
ningsbeskrivelse og de har modtaget 
undervisning fra Louise og Lise. Nu 
er modellen afprøvet og justeret med 
kontaktlærerne på skolen gennem det 
seneste skoleår, og skal fremover være 
en del af VGE’s integrerede og kvalifice-
rede vejledning.

Kommer godt igen
Det kan måske synes voldsomt ressour-
cekrævende med et så ambitiøst og enga-
geret projekt omkring integreret vejled-
ning på en efterskole, men det er netop 
det, der gør, at det kommer godt igen.

»Vi vidste jo før vi gik i gang med 
sidste skoleår, at vi skulle lægge alle 
de her dage ind og så løbende under-
vise vores kollegaer, mens vi fulgte 
aktionslæringsforløbet. Vi vidste fra 
start præcist, hvad vi ville,« fortæller 
Lise Hadrup, der sammen med Louise 
Brøndum har produceret de mere ope-
rationelle procespapirer løbende fra 
kursusmodul til kursusmodul. Erfa-
ringen er, at det, at have en tidsplan, 
der forpligter deltagelse og at få skabt 
et produkt og et resultat, er vejen til en 
god investering af tid.  

De to vejledere har nu fået lavet et 
fælles fundament omkring vejlednin-
gen af skolens elever. Og det kommer 
godt igen.

»Vi har helt klart kunne mærke, at 
der kommer viden ud af det – til os som 
vejledere. Vi får en meget bedre vejled-
ning og kan tale med eleverne på en 
helt anden måde i dag,« fortæller Lise 
Hadrup, og fortsætter:

»Lige pludselig taler kontaktlærerne 
med eleverne om, hvad der er vigtigt 
for dem. De taler på nogle andre måder 
end tidligere. Vi kan høre, eleverne er 
meget mere i gang med at tage stilling 
i forhold til sig selv, og vi bruger som 
vejledere i dag meget mindre tid på at 
få åbnet op for det.«

Lise Hadrup (th) og Louise Brøndum har fået lavet et succesfuldt værktøj til den integrerede vejledning.
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UU Center Syd udvikler i samarbejde 
med iværksætteren Jesper Roy fra fir-
maet TakeAwalkVR et helt nyt virtuelt 
vejledningsværktøj: EDUaction.

I forbindelse med implementering af 
karrierelæring og karrierevejledning 
som fælles vejledningsfagligt mindset 
og grundlag for al vejledning i Ung-
dommens Uddannelsesvejledning i 
Hvidovre, Brøndby og Ishøj, er vi ble-
vet opmærksomme på, hvor stor betyd-
ning det har, at den unge kan se sig selv 
i det.

Ikke bare se en film, hvor en anden 
ung viser og fortæller, hvor fedt det er 
at være faglært tækkemand eller en an-
den erhvervsuddannelse, men netop at 
kunne tage dette afgørende skridt helt 
ind i den forunderlige verden, hvor det 
nye og uventede sker – det som jeg end-
nu ikke har prøvet…

Et udtryks- og oplevelsesfællesskab 
med spilplatforme som f.eks. Flight-
Sim, SimCity og MindCraft m.fl. som 
gennem de senere år har optaget børn 
og unge, netop fordi det er muligt at bli-
ve en del af det, man ser på skærmen. 
I yderste konsekvens og med den yp-
perste teknologi at kunne påvirke spil-
lets handling ved selv at række ud efter 
genstande, våben og værktøjer m.m.

Prøv en håndværker
Hvis disse genstande nu var rigtigt 
værktøj? Og man med en enkel hånd-
bevægelse kunne række ud efter og 
gribe tømrerens hammer eller dreje på 
de mange knapper til de højteknologi-
ske maskiner som industriteknikeren 
betjener?

Eller sætte sig op i en af de store en-
treprenørmaskiner, som anlægsstruk-
tøren manøvrerer rundt med, mens 
han klargør jord og terræn til den nye 
bygning der skal opføres lige her? 

Mulighederne er ubegrænsede, og det 
samme er vores nysgerrighed på, hvad 
dette medie mon kan.

UU Center Syd har taget et afgørende 
skridt ind i fremtidens vejledningsvir-
kelighed, og produceret tre korte film 
om tre af de uddannelser, hvor mang-
len på arbejdskraft er størst og væksten 
i branchen er stor – og hvor der er ga-
ranti for både praktikplads under ud-
dannelsen og arbejde som faglært.

Alle tre film skal ses med VR-briller 
på, så man virkelig får oplevelsen af at 
være der, og ”være den”.

I filmen om Smeden opdager man 
hurtigt, at en smed ikke længere er en 
snavset mand med sorte fingre, der 
står med hammeren i hånden og var-
mer metallet over ilden. Den situation 
er smede rundt omkring i landet sik-
kert også i fra tid til anden, men vi har 
fulgt en kleinsmed hos AKS Gruppen i 
Hvidovre, og set hvordan teknologien 
også har haft sit indtog i smedefaget. 
Ved hjælp af computere og robottek-
nologi designes og tilpasses metalpla-
der og emner som til sidst udskæres 
ved hjælp af laserstråler. Det ser vildt 
sejt ud, og det visuelle udtryk kan godt 
konkurrere med mange computerspil.

Man kan følge en industritekniker 
der ved hjælp af avanceret 3D-teknik 
først designer og siden printer metal-
emner, der indgår i de store produkti-
onsmaskiner ude i hallen. I denne film 
bliver det også klart, at en industritek-
niker sagtens kan være en, der bedst 
kan lide at arbejde helt alene uden for 
mange forstyrrelser og uden forvent-
ninger om, at skulle samarbejde med 
en masse andre på samme tid.

Vi følger i filmen om Bygningsstruk-
tøren, hvordan store betonelementer 
hejses på plads med stor præcision, og 
siden armeres med jernkonstruktioner 

i et fint teamsamarbejde ude i den fri-
ske luft.

Hos entreprenørfirmaet CG Jensen 
arbejder mange struktører, og når de 
unge tager VR-brillerne på, er de med 
et sejt sjak af struktører, der bygger en 
helt ny og arkitektonisk moderne kirke 
i Trekroner.

Afprøvningen på Copenhagen 
Skills
I oktober 2017 havde vi den første rigti-
ge afprøvning af dette nye spændende 
medie, da vi deltog på uddannelses-
eventen Copenhagen Skills i Bella Cen-
tret. Det var vildt at se de unges inte-
resse for VR.

Næsten 600 elever fra 8.- 10.klasse og 
andre besøgene havde VR-brillerne på i 
løbet af de to dage.

Vores mål med afprøvningen i Bella 
Centret var at se om dette nye værktøj 
ville have de unges interesse, og om vi 
undervejs kunne få nogle gode dialo-
ger med eleverne om deres viden om 
de forskellige uddannelser og erhverv 
i de tre film.

Vi havde opstillet en ”Smileymåler” 
(HappyOrNot), hvor de unge på en ska-
la fra 1 – 4 kunne vise os, om de havde 
fået lyst til at se flere VR-film om flere 
forskellige uddannelser i Virtual Rea-
lity.

Mere end 70 % af testpersonerne har 
klasket på de grønne smileyer og der-
med sagt ”ja tak” !

En stor del af de unge, der prøvede 
brillerne, udfyldte også et spørgeskema 
med nogle mere uddybende spørgsmål 
om deres oplevelse, og især om, hvad 
de havde lært ved at se filmene.

93% svarede, at de havde lært noget 
nyt om, hvad man laver i det pågæl-
dende fag, og 83% havde svaret at de 
efter at have set filmene havde fået lyst 

TEKST  //
SØREN ELNEBO LAU , CENTERLEDER , UU CENTER SYD

Vejledning i Virkeligheden med et 
”Virtuelt Vejlednings Værktøj” 
Med film og virtuelle briller mærker de unge på egen 
krop, hvad det vil sige, at beskæftige sig med et bestemt 
erhverv. Erfaringen viser, at flere får interesse for faget

>>>
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//  Konceptet er super fedt, fordi 
det kan give én en IRL-oplevelse 
af faget… Undervejs f ik jeg 
snakket med dem om, at de vil 
videreudvikle teknikken, så man 
fremover kan være fysisk aktiv 
imens – og være med interaktivt.
DANNY, GÆST PÅ COPENHAGEN SKILLS

>>>
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til at komme i praktik og afprøve faget 
i virkeligheden.

Drømmefangeren fra Nord 
Nogenlunde samtidigt med at idéen 
om Virtual Reality er udviklet og rea-
liseret i UU Center Syd har vores kol-
legaer i UU Nord (Herlev, Gladsaxe, 
Gentofte og Lyngby-Tårbæk) puslet 
med samme tanke og har beskrevet et 
koncept med en virtuel vejleder, Drøm-
mefangeren, som i en digital platform 
kaldet The Living Circle stiller den 
unge nogle spørgsmål om, hvad der gør 
ham eller hende glad og hvad den unge 
interesserer sig for, hvorefter den unges 
svar opsamles og bruges til at pege på 
forskellige uddannelser, som den unge 
kan kigge nærmere på for at få opfyldt 
nogle af sine ønsker og drømme.

I det virtuelle univers kan den unge 
desuden møde forskellige personer, 
som den unge kan henvende sig til, stil-
le spørgsmål eller måske endda få lov at 
følge med på arbejdet. Spørgsmålene til 
den unge er udviklet i samarbejde med 
Mindjuice Young Rolemodel Academy, 
der har mange års erfaring i, hvad der 
rører sig inderst inde hos de unge, og 
derfor også kender til deres drømme og 
udfordringer. 

UU Nord og UU Center Syd indgår 
nu et samarbejde hvor idéer og kon-
cepter kombineres til et fælles koncept 
i samarbejde med de to producenter 
og iværksættere Jesper Roy fra TakeA-
walkVR og Peter Munch Andersen fra 
firmaet Munch. Begge UU centre er sik-
re på, at dette skal videreudvikles – nu.

At være first mover på noget i en di-
gital verden er en kortvarig glæde, og 
derfor gælder det for os om at holde ba-
lancen mellem at holde momentum og 
sikre fremdrift i udviklingen og samti-
digt være klar over, at der i morgen er 
nogen, som får den samme idé – eller 
en der er endnu bedre.

Flere viser stor interesse 
Efter afprøvningen af brillerne i Bella 
Centret og dokumentationen af de un-
ges begejstring har der været en dialog 
med de øvrige UU centre i Region Ho-
vedstaden, som alle er indstillet på at 
tage et nyt virtuelt værktøj i brug, så 
snart det er klar. I december har center-
lederne af alle 13 UU centre sagt ”tom-
mel op” til spørgsmålet om at medvirke 
til udbredelsen af EDUaction, når tiden 
er inde til det.

I starten af januar 2018 har også Dansk 
Byggeri med Byggeriets Uddannelser 
og Dansk Industri med Industriens 
Uddannelser bekræftet deres interesse 
og ønsket om deltagelse i udviklingen 
af det nye VR-vejledningsværktøj. Og 
flere af de andre organisationer og fag-
lige udvalg er også tiltænkt en plads i 
et kommende Advisory Board for dette 
nye tiltag.

Der er mange andre erhvervsuddan-
nelser som med fordel kunne præsente-
res for de unge gennem dette koncept, 
hvor netop kombinationen af film- og 
spilteknologien skaber en virkeligheds-
tro og relationsskabende effekt. En real-
time oplevelse – som at være der selv – i 
spilsproget Gamification.

De virksomheder som lagde med-
arbejdere, maskiner og lokaler til de 
første 3 testfilm er også parate til at 
åbne dørene igen, lyder det bl.a. fra CG 
Jensen, som både vil lave VR om de ud-
dannelser man kan tage som lærling 
hos dem, men også om de mange andre 
virksomheden beskæftiger sig med.

Er den personlige vejledning 
på vej væk eller overflødig i 
fremtiden
Er vejledningssamtalen i øjenhøjde Old 
School og mødet med en vejleder af 
kød og blod mon ved at være Last Year 
eller Yesterdays News? 

På ingen måde – snarere tværtimod. 
Vi er i UU centrene meget enige om 
og særligt opmærksomme på, at selv 
om vi anvender VR og andre moderne 
værktøjer i vejledningen, så skal og kan 
en robot eller en virtuel vejleder i en 
spilleplatform eller et par VR-briller al-
drig hverken erstatte eller sammenlig-
nes med en kvalificeret og veluddannet 
vejleder med hud, hår og holdninger.

Et virtuelt vejledningsværktøj må 
aldrig stå alene, men kan anvendes 
som en inspirationskilde og en teaser 
for eleverne og de unge, som kan sæt-
te gang i dialogen om fremtiden, om 
drømmende, om viden eller mangel på 
samme, om fordommene overfor be-
stemte fag eller erhverv – og sidst, men 
ikke mindst medvirke til at den unge 
får en god og anderledes oplevelse og 
får lyst til at se og vide mere.

Netop derfor er koblingen til karri-
erelæringstanken så væsentlig i dette 
projekt, som på en ny og måske ople-
velsespræget måde giver anledning til 
refleksion både hos den unge og hos 
vejlederen, hvis man udfordrer dette 
nye univers sammen i en klasse eller 
i en mindre gruppe. Når vi tidligere 
spurgte de unge, om ”det var noget for 
dig” efter at den unge havde været på 
introduktionskursus, i brobygning el-
ler måske på virksomhedsbesøg, så fik 
vi enten et ”ja” eller i de fleste tilfælde 
et ”nej”.

Og så var den dialog ligesom lukket. I 
dag spørger vi hellere: ”Hvad oplevede 
du?” eller ”hvad så du?”, og åbner der-
for for nye deskriptive svar, som igen 
giver anledning til dialog om svarene.

Med VR giver vi både vejledere, læ-
rere og elever en helt ny mulighed for at 
tale om oplevelser og sansninger frem 
for forestillinger om noget, vi ikke har 
set eller prøvet.

I UU Center Syd er vi også med i an-
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det stort projekt Faglært Til Fremtiden, 
hvor vi sammen med UU Vestegnen og 
UU Vallensbæk og LO-Hovedstaden 
arbejder med målrettet erhvervspraktik 
som en del af undervisningen i Uddan-
nelse & Job og som en af arbejdet med 
uddannelsesparathed.

EDUaction og VR-brillerne skal 
blandt medvirke til at understøtte ele-
vernes ønske om at komme ud i den 
virkelige virkelighed, og besøge lokale 
virksomheder, hvor de kan møde en 
faglært af kød og blod, og følge en med-
arbejder og et fag gennem nogle dage 
eller en uge.

På denne måde tilfører vi både viden 
og valgkompetence – og det er jo ikke 
så ringe endda.

At maskiner kan afløse mennesker i 
vejledningen fik vi et særdeles levende 
bevis på ved Skills, hvor vi delte stan-
den med folk fra UU København og 
firmaet Plotmakers, som sammen har 
udviklet et fint lille kortspil ”For en-
den af regnbuen”. Her sidder elever 
i 8. klasse og deler kort i bunker, som 
trækkes og lægges ned efter komplice-

rede regler og principper, hvorefter der 
udvikler sig en intens dialog om både 
barndomsoplevelser og fremtidsdrøm-
me og om kvalifikationer, kompetencer 
og livsholdninger.

Det var et smukt eksempel på at Vir-
tual Reality og klassisk kortspil med 
nærværende vejleder går hånd i hånd.

Bro til cybergenerationen
”Jeg vil gerne være noget med compu-
tere….”

Sådan svarer mange børn og unge – 
og måske især mange drenge - når alle 
de mange velmenende voksne – lærere, 
vejledere eller pædagoger spørger ”og 
hvad vil du så gerne være, når du bliver 
stor?”

Mange unge mister mælet et kort 
øjeblik, eller gennemgår desperat de 
mange sites fra ug.dk for sit indre øje, 
når tanter og onkler og alle de andre 
læner sig ind over bordet til familie-
julefrokosten og med ægte interesse 
spørger: ”Nå, hvad får du så tiden til at 
gå med…?”

Jeg tror, at mange af disse unge vil 

spærre øjnene op og få en på opleveren, 
når de opdager, hvor mange af de klas-
siske håndværk, der har taget den mo-
derne teknologi til sig, og i hvor mange 
daglige arbejdssituationer man har 
brug for at være god til at bruge både 
en computer og en hammer.

Vores VR-film kan være første skridt 
til at bygge bro mellem håndværket og 
cybergenerationen, som måske ikke 
forestiller sig, at deres ønske om at 
være noget med computere faktisk kan 
opfyldes i mange håndværksuddannel-
ser.

Samtidigt kan vi åbne de unges – og 
forældrenes – øjne for, at der er ganske 
mange håndværksfag, hvor det at være 
introvert og have brug for at sidde me-
get koncentreret og fokuseret og måske 
helt alene med en måske lidt nørdet op-
gave faktisk er en styrke.   

Der er plads til alle unge – og der 
er brug for alle unge
Men måske kan en del af de unge ikke 
lige få øje på, hvor der er brug for dem 
og for netop deres personlige profil. Og 
ikke bare deres faglige kompetencer.

I al vejledning og alt arbejde med 
unge mennesker har vi jo netop i UU et 
helt særligt blik for, at den enkelte unge 
skal finde værdi i sig selv og i den op-
gave de skal løse her i samfundet.

Og uanset om man har stærke so-
ciale kompetencer og er en mester i at 
begå sig i store sociale sammenhænge 
med veludviklet empati og talegaverne 
i orden, eller om man er mere stille og 
eftertænksom og måske har mindre 
lyst til de mange mennesker omkring 
sig, så findes der en række erhvervs-
uddannelser, hvor netop disse særlige 
kompetencer og personprofiler er i ver-
densklasse.

For med den stille og koncentrerede, 
men knapt så udadvendte profil, kan 
man blive en virkelig dygtig urmager – 
men det er måske ikke den bedste idé i 
verden at blive buschauffør på linje 5 i 
København eller Social- og Sundheds-
assistent.

Med VR får vi inden længe mulig-
heden for at være den et kort øjeblik, 
for dernæst at mærke efter om nysger-
righeden blev vakt, og jeg fik lyst til at 
prøve det i virkeligheden.

At vide, at dette er muligt, allerede 
med den aktuelle teknologi til rådig-
hed, og med tanke om, hvad vi kan om 
bare 2 eller 3 år fra nu… det får mig til 
at skabe det – og udvikle det – sammen 
med de unge.

VR kommer aldrig til at erstatte vejlederen med hud, hår og holdninger.

VIRTUEL VEJLEDNING
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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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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
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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.

VEJLEDEREN 17



NYANSATTE

16 - 25 ÅR OG IKKE UDDANNELSESPARAT?

Udvikling i trygt og overskueligt kostskolemiljø
Afklaring i forhold til job og uddannelse
Træning i at håndtere hverdagen og blive klar til at bo selv.

Hadsten Fri Fagskole, Linieskolen tilbyder
GAME

CARE

FOOD

WOOD

Programmering og grafik

Hverdagsmad og gastromi

Pædagogik og omsorg

Tømrer og andet håndværk

Hadsten Fri Fagskole, Linieskolen           86980145            Østergade 77, 8370 Hadsten            www.linieskolen.dk

Hver tredje af de nyuddannede lærere 
oplever, at arbejdet er sværere, end de 
havde forventet, og de føler sig presset 
på tid. Hver fjerde af de nyuddannede 
lærere tvivler på en fremtid som un-
derviser i skolen. Hver femte af de nye 
lærere falder fra og finder andre karri-
ereveje end lærergerningen i løbet af de 
første par år.

Det er afsættet for en ny stor under-
søgelse, der skal være med til at skabe 
basis for en generel lærerstartsordning, 
der på sigt kan føre til nationale ret-
ningslinjer.

»I vores undersøgelse fortæller flere 
lærere, at de føler sig godt uddannet til 
at mestre deres fag, skrive rapporter og 
tilegne sig viden, men de er ikke blevet 
klædt praktisk på til eksempelvis at 
håndtere forældresamtaler, besværlige 
elever og andre af hverdagens opga-
ver,« fortæller de to forskere Kirsten 
Rosholm og Frede Krøjgaard om det 
praksischok, som mange nye lærere op-
lever i deres første job. Deres arbejde er 
en del af forskningsprojektet ”Vejled-
ning og mentorskab i pædagogiske og 
sociale kontekster”.

TEKST // 
OLE WISLER , JOURNALIST

Professionel vejledning 
kan fastholde nyansatte
Et nyt stort forskningspro-
jekt viser, at nye lærere har 
stor glæde af en fast men-
torordning, hvor profes-
sionelle vejleder dem i de-
res første job. På den måde 
kommer de nyansatte godt 
i gang som lærere i folke-
skolen eller på en friskole
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»Faktisk så svarer 70% af de nye læ-
rere, at de kunne ønske sig, at lærerud-
dannelsen leverede en bedre facilite-
ring af overgangen mellem studie og 
job,« fortæller Frede Krøjgaard. 

»Vores resultater er godt nok baseret 
på undersøgelsen blandt nye lærere i 
deres første job, men man kan godt lave 
en søg og erstat med andre fagområ-
der,« mener Frede Krøjgaard.

Faste rammer og 
ledelsesopbakning
Der er tre lag i de nyansattes udvikling: 
Det professionelle, hvor teoretisk faglig 
og didaktisk viden fra uddannelsen 
skal kobles til de nye professionelle 
handlinger. Det sociale, hvor man skal 
indføres i organisationens kultur og 
praktiske forhold samt det personlige, 
hvor den nyansattes jobidentitet og 
personlige selvværd på arbejdspladsen 
etableres. 

»Fælles for den udviklingsproces er, 
at nyansatte og uerfarne lærere savner 
faste rammer, og at ledelsesopbaknin-
gen til en relativ stringent og planlagt 
indkøringsstrategi for den nyansatte, er 
essentiel for succes,« siger Kirsten Ros-
holm. Undersøgelsen viser, at der især 
bør lægges vægt på, at der tilknyttes en 
fast mentor, man gerne skal være fast-
ansat og en fast del af et supporterende 
team, der kan hjælpe med respons på 
egen undervisning, og at det også sam-
tidigt er godt at være en del af et net-
værk med andre nyuddannede.

Faktisk så svarede 60-70% de nye læ-
rere, at de kun i mindre grad eller slet 
ikke fik den vejledning og sparring, de 
havde brug for i forbindelse med jobte-
maer som evalueringsopgaver, imple-
mentering af IT samt inklusion, mens 
omkring 50% oplevede de kun i mindre 
grad eller slet ikke fik den vejledning, 
de havde brug for til temaer som plan-
lægning, gennemførsel, klasseledelse 

samt håndtering af vanskelige relatio-
ner.

Bedst med uddannede mentorer
Mens alle nye lærere, der har en fast 
mentor tilknyttet, føler sig bedre støt-
tet, så viser det sig, at 41% fik tilbudt en 
mentor, men at der kun var 17%, som 
oplevede, at deres mentor var uddannet 
til at varetage vejledningen. Og det kan 
være en meget vigtig faktor for succes. 
Udenlandske undersøgelser viser, at en 
ikke-uddannet mentor faktisk kan gøre 
mere skade end gavn. Og den danske 
undersøgelse viser også, at de nye læ-

Nye lærere oplever et praksischok i deres første job, og 70% siger, de 
kunne ønske sig, at læreruddannelsen leverede en bedre facilitering af 
overgangen mellem studie og job.

rere i større grad føler sig bedre støt-
tet, hvis man har en uddannet mentor 
fremfor en ikke-uddannet.

»Derfor har vi lavet et mentorpro-
jekt med Herning Kommune, hvor vi 
har uddannet mentorer på et 2-dages 
specialrettet vejlederkursus,« fortæller 
Frede Krøjgaard. Herning Kommune 
har allokeret ressourcer til, at alle nye 
lærere får tilknyttet en fast, uddannet 
mentor. Det giver et løft til en mere 
kvalificeret observation samt at fag-
lige og pædagogiske drøftelser indgår 
signifikant hyppigere end hos ikke-ud-
dannede vejledere. 
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Basketball

Idræt- & Friluftsliv

International

Mad & Gastronomi
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Tretommervej 33 •  8240 Risskov •  Tlf 8617 8511 •  risskovefterskole.dk

Ta’ 9. & 10. klasse på

RISSKOVEFTERSKOLE.dk
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Hør også om Erhvervslinjenfor unge fra 16–20 år>
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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
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2018 begyndte med en veritabel skandale: Po-
litiken kunne nytårsaftensdag afsløre, at Un-
dervisningsministeriet i strid med loven har 
gemt indsamlede oplysninger om trivsel sam-
men med cpr-numre, uden at forældre mange 
steder er blevet orienteret. I stedet har man op-
lyst, at informationerne er anonyme, og man 
har ikke oplyst, at data på cpr-nummer lagres 
til evig tid i statens datahaller. Der er tale om 
data for børn helt ned i 0. klasse, der siden 2015 
er blevet indsamlet i de såkaldte trivselsunder-
søgelser. Børn bliver f.eks. spurgt, om de har 
ondt i maven, når de går i skole, om de bliver 
drillet, og om de føler sig ensomme.

Siden viste det sig, at en række kommuner 
ligeledes ulovligt har brugt data på cpr-num-
mer fra trivselsundersøgelserne til at opspore 
og sagsbehandle konkrete elever, på trods af 
løftet om anonymitet.

Undervisningsministeren reagerede alle-
rede 1. januar med at udsætte den kommende 
trivselsmåling i folkeskolen, så lovligheden 
kan afklares. Og ugen efter krævede ministe-
riet, at kommuner, der ulovligt har anvendt 
trivselsundersøgelserne til at identificere en-
keltelever, sletter al deres data.

Historien er, synes jeg, både uhyggelig og 
et tiltrængt wake-up call for professionelle i 

og omkring skolen, for forældre og elever, for 
politikere og embedsmænd og for forskere. 
Dataindsamlinger, viden baseret på data og 
dataledelse strømmer i disse år ind over den 
offentlige sektor, uden at vi måske helt har 
nået at stoppe op og overveje konsekvenserne 
for den enkelte og for samfundet, for profes-
sionsudøvelsen og for etikken.

Data i vejledningen
Skandalehistorien her foregik i skolen, men 
giver for mig at se al mulig lejlighed til at 
reflektere over data i vejledningen. Der er i 
mine øjne ikke langt fra de tvivlsomme da-
taindsamlinger om trivsel i skolen til nuvæ-
rende og tænkeligt kommende dataindsam-
linger, som kunne anvendes i forhold til valg 
af uddannelse og job.

Indsamling af data, hvad enten det er 
trivselsmålinger, nationale test, sundheds-
undersøgelser eller uddannelsesparatheds-
vurderinger, begrundes som oftest ud fra de 
tilsyneladende allermest noble motiver. Mere 
data vil give mulighed for tidligere indsats. 
Mere data vil give indsigt i, hvordan forskel-
lige indsatser virker over tid. Mere data vil 
give os mere objektiv og dækkende viden 
om adfærd og handlinger, så vi kan indrette 

KLUMMEN

TEKST // 
BO KLINT POULSEN

Vejlederens faste klummepanel består af: 

Svend Broholm, uddannelsessekretær i 3F Odense 
Camilla Hutters, områdechef for ungdomsuddannelserne ved  
EVA, Danmarks Evalueringsinstitut. 
Bo Klindt Poulsen, lektor i vejledning på Professionshøjskolen VIA UC, 
Hanne Paustian Tind, centerleder, UU Nord-Vestjylland.  

De skriver på skift om løst og fast inden for vejledning. 

Etik før data
Der eksisterer en ny fremadstormende ideologi om, 
at data er svaret på alt. Men vi bør spørge, hvilken 
grad af viden og kontrol, vi er parate til at overdrage 
til anonyme statslige myndigheder
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sammen selvfølgelig i den bedste af alle 
meninger. Til hjælp for den enkelte (og 
for kommunens økonomi).

Etisk perspektiv i vejledning
Jeg mener, det er på tide, at vi også i 
vejledningsprofessionen tager grund-
læggende fat om spørgsmålet om data 
i et etisk perspektiv. I principperne for 
etik i vejledningen fra FUE, som rigtig 
mange vejledningsinstitutioner abon-
nerer på, tales der om respekt, ligevær-
dighed, uafhængighed, åbenhed og til-
lid. Alt sammen punkter, der udfordres 
af statens data. 

Når vi taler om individets integritet 
som en væsentlig del af respekten, er 
den under pres af statens kortlægning 
af intim data. Når vi taler om ligevær-
dighed og uafhængighed som noget, 
der også forbinder sig med anerken-
delse og uafhængighed af interesser, 
er data, der tegner fulde portrætter af 
den enkelte, før man overhovedet har 
mødt hende, med til at sætte ligevær-
digheden og uafhængigheden under 
pres. Og måske allermest afgørende: 
Når vi taler om åbenhed og tillid som 
centrale for relationen mellem vejleder 
og den enkelte, og mellem den enkelte 
og det system vejlederen repræsente-
rer, er spørgsmålet om data med til at 
sløre denne åbenhed og tillid – kan jeg 
stole på, at vejlederen ikke ved mere 
om mig, end hun giver udtryk for? Kan 
jeg have tillid til, at mine data behand-
les respektfuldt?

Vi må tage diskussionen om data og 
etik også i professionerne. Og vi må 
gøre vores til at sikre, at Orwells 1984 
(eller for den sags skyld film som The 
Matrix eller Minority Report) netop for-
bliver en dystopi og ikke en manual i 
statens forhold til sine borgere.

Etik før data.

registrere og gemme den slags data? 
Altså snarere end det legale spørgsmål, 
synes jeg, vi skal diskutere det etiske 
spørgsmål. Ønsker vi os en stat, der – 
uagtet garantier om absolut sikkerhed 
– opbevarer intime data om os? 

Følsomme oplysninger spredes
Der er jo ikke blot tale om konkret, ob-
jektiv adfærd: hvilke uddannelser, vi 
har taget, hvilke vi har haft, hvor meget 
vi betaler i skat. Der er tale om viden, 
der går helt ind i sjælen. Vores allerin-
derste blotlægges og gøres til genstand 
for registersammenkørsel, så vi kan 
gøre såvel individ som stat så effektiv 
som mulig. Der er praktiske konse-
kvenser, som er uhyggelige: Skal data 
for trivselsmålinger i skolen på et tids-
punkt inddrages i jobcentre, når man 
er sygemeldt med stress eller langtids-
ledig? ”Du havde jo også meget ondt i 
maven som barn”.

Skal statens forhold til mig være at 
registrere mine præstationer og kort-
lægge, hvordan jeg performer i forhold 
til statslige mål om trivsel, fremdrift og 
cost-benefit? Og skal disse kortlægnin-
ger af mit inderste kunne anvendes til 
at legitimere fremtidige politikker ved 
at hive data frem – data som hverken er 
synlig eller overskuelig for den enkelte 
borger.

Nej. Det er ikke det forhold, jeg ønsker 
at have til staten. Det er ikke den tillid, 
jeg kan have til staten. Mit privatliv er 
mit eget. Vore børns privatliv er deres 
eget. Det er et ideologisk standpunkt.

Som professionel i velfærdsstaten er 
spørgsmålet om data også af etisk ka-
rakter. Mere og mere viden kan indhen-
tes om den enkelte, mere og mere data 
kan bruges til at kortlægge den enkel-
tes fortid, nutid og fremtid – helt uden 
den enkeltes aktive medvirken. Og alt 

KLUMMEN

staten mest effektivt, både i forhold til 
hvad der virker, og hvad det koster. Og 
ingen kan vel være imod mere viden? 
Særligt ikke viden der kan anvendes til 
at hjælpe de, der har det sværest?

Dataideologien er stærk, og ikke sjæl-
dent opleves det som om, at målet i den 
grad helliger midlet. Hvis vi blot kan 
hjælpe én elev, der mistrives i skolen, 
gør det ikke noget, at vi indhøster mas-
sive mængder af data om alt og alle.

Kritik af dataideologien
Jeg er personligt og professionelt kritisk 
over for denne udvikling. Jeg mener, at 
der er mange relevante indvendinger 
mod dataideologien, både forsknings-
metodisk, ideologisk og etisk. Jeg an-
erkender fuldt ud, at der findes andre 
legitime forskningsmæssige positioner, 
i forhold til, hvordan videnskab kan 
udsige sandheder om verden. Det er 
vigtige og spændende diskussioner, 
der driver forskningen og forståelsen 
af forskningsprocesser frem.

Men spørgsmålet om data er i disse 
år også et helt centralt anliggende for 
diskussioner, ud over de forsknings-
mæssige uenigheder. Det er afgørende 
diskussioner om forholdet mellem in-
divid og stat, om forholdet mellem in-
divid og professioner, og om etikken i 
professionerne.

Vi må spørge os selv, sammen og hver 
især, hvilken grad af viden og kontrol, 
vi er parate til at overdrage til anonyme 
statslige myndigheder. 

Ministeren har som nævnt indtil vi-
dere udskudt trivselsmålingerne i sko-
len for at få lovligheden afklaret. Det er 
selvfølgelig bedre end ingenting. Men 
lovligheden i indsamling og registre-
ring af data på cpr-nummer er blot én 
ting. Endnu vigtigere, synes jeg, er at 
diskutere, om staten overhovedet bør 
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VEJLEDERPROFILEN

For godt 20 år siden forlod Karina 
Meinecke lærerseminariet med for-
ventningen om, at et liv som dansk- og 
engelsklærer ventede forude. Sådan 
blev det også – i starten i hvert fald – 
men da Karina i 2004 hørte om de nye 
UU-centre, skiftede hun retning. 

»Det var spændende, at skulle være 
med til at skabe noget nyt. Den trang 
er i mig. Det var ikke, fordi jeg ikke 
ville være lærer mere. Men jeg syntes, 
det var interessant at arbejde med de 
ting, der skal til, før de unge træffer 
et valg, og der var noget spændende i 
den der én til én-relation, man har som 
vejleder,« fortæller Karina Meinecke, 
som i første omgang blev ansat ved UU 
Tårnby.

Optaget af elevernes fremtid
Allerede inden Karinas jobskifte var 
hun dog optaget af elevernes fremti-
dige skolegang. Dengang underviste 
hun 10. klasser i Brøndby, og også her 
havde hun et stort fokus på elevernes 
uddannelsesdrømme. Ikke mindst 
fordi undervisningen for netop hen-
des klasser var stykket sådan sammen, 
at eleverne brugte to af ugens dage på 
teknisk skole.

»Jeg var med en af dagene, så jeg kom 
også i erhvervsuddannelsesmiljøet, og 
det var her, jeg fik interessen for, hvor-
dan den type uddannelse er bygget op. 
Det var megafedt at komme med ele-
verne derud. Når man arbejder med 10. 
klasser, handler det om at undervise i 
f.eks. dansk og engelsk, men det hand-
ler jo ligeså meget om at hjælpe dem på 
vej videre,« understreger Karina.

Drømmejob i København
Efter en tid ved UU Tårnby, blev hun 
i 2007 ansat som vejleder ved UU Kø-
benhavn, og her har hun været i godt 
ti år.

»Jeg blev drevet af, at der herinde var 
mulighed for at være med i flere udvik-
lingsprojekter. Da jeg blev ansat, fik jeg 
en stilling, hvor jeg skulle bruge en del 
af min tid på udviklingsarbejde og på at 
afholde kurser for lærere og vejledere, 
og det ville jeg rigtig gerne. For mig er 
der ingen tvivl om, at kombinationen af 
at udvikle – det er super vigtigt, synes 
jeg – og at vejlede er god,« forklarer hun.

TEKST //
MARIE ENEVOLDSEN , JOURNALIST

Karina Meinecke er 45 år 
og uddannet lærer. I ni år 
underviste hun på 10. klas-
setrin i Brøndby. Udover at 
undervise i dansk og en-
gelsk var Karina også linje-
lærer for nogle af klasserne, 
og så underviste hun i 
valgfagene psykologi og ”tø-
sekrea”, som hun selv kal-
der det. I 2004 vinkede hun 
farvel til lærerlivet og fik job 
som vejleder i det nyoprette-
de UU Tårnby. I dag er hun 
ansat ved UU København 
som grundskolevejleder, og 
hun har netop haft 10 års 
jubilæum på posten.

Udviklende 
arbejde  
styrker gejsten

//  Det var spændende 
at skulle være med til 
at skabe noget nyt – 
den trang er i mig.

Engagementet er da heller ikke til 
at tage fejl af. Sidste år blev Karina 
Meinecke nemlig indstillet til Schultz´ 
Vejlederprisen 2017.

I de seneste år har hun da også arbej-
det ekstra fokuseret på at udvikle gode, 
systematiserede metoder, som er lige til 
at gå til. Det har blandt andet resulteret 
i en køreplan for gruppevejledning – i 
form af materialer, der kan findes on-
line i forbindelse med Region Hoved-
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stadens projekt Fremtidens Valg og Vejledning
»Vi har fået rigtig god feedback på det, og det har været 

med til at udvikle min egen praksis. Men det er jo også fedt, 
at det kommer andre til glæde. Det motiverer mig, at jeg selv 
kan være med til at sætte mit præg på det, jeg laver,« siger 
Karina Meinecke.

Nye projekter i 2018
Hun har allerede lagt i støbeskeen til næste projekt. Karina 
og kollegaerne er ved at udvikle et forløb, hvor de kombi-
nerer gruppevejledning med at tage elever med ud af huset.

»Vi har før været på teknisk skole, og i år tænker vi, at vi 
skal tilføje et virksomhedsforløb. Det er en hel anden snak, 
man har med eleverne, når man kører i bus med dem eller 
går og ser på noget sammen. Men det er jo også relevant og 
ofte noget, man kan hive med i ind vejledningen,« fortæller 
Karina.

For hende er det et stort plus at have mange metoder at 
vælge imellem.

»Det er jo der, man som vejleder bruger sin professionalis-
me – at have paletten af metoder og så vælge, hvad der er det 
rigtige. Det er jo forskellige tiltag, der skal til, og så må man 
plukke af det, man har, for at få det til at blive godt for den 
enkelte elev,« understreger hun.

Vi skal blive ved med at udforske
Men hensynet til eleverne giver ind imellem Karina Meinecke 
rynker i panden. Selvom hun generelt er positiv overfor æn-
dringer på vejlederområdet, savner hun mere tid til de elever, 
der er vurderet uddannelsesparate.

»Da jeg startede, havde vi samtaler med alle elever – i dag 
laver vi selvfølgelig noget med klasserne, men ellers er det jo 
kun de elever, som er ikke-uddannelsesparate, der er vores 
fokus. Det skifte er selvfølgelig kommet over flere reformer, 
men det er jo en stor ændring, at vi ikke arbejder med alle på 
individuelt plan,« siger Karina og uddyber:

»Det er en ærgerlig udvikling, at de uddannelsesparate 
ikke har mulighed for at tage fat i mig og sige: Jamen Karina, 
jeg er forvirret. Jeg synes jo, at alle burde have ret til at tale 
med en UU-vejleder. Der er et stort pres på de unge; i udsko-
lingen begynder de at få karakterer, de får en parathedsvur-
dering, og samtidig er de også i en udvikling med sig selv. Så 
det synes jeg, at vi skylder dem.«

Generelt tror Karina Meinecke på, at det er vigtigt at blive 
ved med at gentænke tilgangen til de unge, og derfor ser hun 
også positivt på den nye aftaletekst om den Kommunale Un-
geindsats:

»Det bliver spændende at følge med i og se, hvad vores rolle 
bliver. Vejledningen har rigtig mange facetter, og det skal vi 
blive ved med at udforske og udfordre«.

Karina Meinecke elsker sit job som vejleder for grundskolen. Hun har siddet på posten ved UU København i godt ti år, men hun lader ikke rutinerne vinde alt for stort 
indpas i hverdagen. For Karina er arbejdsglæde og gejst nemlig forbundet med en fortsat søgen efter nye, bedre metoder til at hjælpe de unge på vej
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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: Center for Livslang Læring og Program for kar-
rierevejledning, VIA. Ph.d. i karrierevejledning.
Rita Buhl: Lektor på VIA, underviser på Diplomuddannelsen i uddannelses-, 
erhvervs- og karrierevejledning.

Anmeldelse af:
Utdanningsvalg  
– karrierelæring og livsmestring
Reinhardt Jåstad Røyset og  
Kjell Helge Kleppestø
Fagbokforlaget, 2017

Hvis vejledere, lærere, andre fagperso-
ner og forældre ønsker at bidrage til, at 
unge får et bredere kendskab til uddan-
nelsernes og arbejdets verden, oplever 
flere uddannelser som reelle 
muligheder for sig selv, forstår 
og reflekterer over sig selv på 
nye måder og får grundlag for 
at handle er et fokus på karri-
erelæring vigtigt. 

Men hvordan kan der ska-
bes processer for og sam-
men med børn og unge, som 
understøtter karrierelæring? 
Hvilke aktiviteter kan fagpersoner 
konkret arbejde med? Det giver bogen 
’Utdanningsvalg – karrierelæring og 
livsmestring’ nogle bud på. Titlen refe-
rerer til det norske fag Utdanningsvalg, 
som korresponderer med emnet Ud-

dannelse og job, som den danske folke-
skole skal undervise i. 

Forfatternes ambition er at bidrage til, 
at eleverne får mulighed for at reflek-
tere, udvikle valgkompetence og finde 
ud af sig selv og deres muligheder i for-
hold til fremtidige valg af uddannelse, 
erhverv og job. De fremhæver, at Ut-
danningsvalg/Uddannelse og job ikke 
skal handle om at sætte kryds ved den 
ønskede ungdomsuddannelse, men om 
karrierelæring og læringsaktiviteter.

Bogen er en inspirations- og brugsbog 
til arbejdet med karrierelæring i fol-
keskolens ældste klasser og ind i ung-
domsuddannelserne og bygger på for-
fatternes righoldige praksiserfaringer 
med at udvikle faget Utdanningsvalg.

Livsmestring for de ældste  
elever i folkeskolen

Mange øvelser
Bogen beskriver en omfattende række 
aktivitetsforslag. Hver aktivitet præ-
senteres ved en oversigt med en beskri-
velse af øvelsen, tidsramme, antal del-
tagere, ressourcer i form af materialer 
og læringsmål. I tilknytning til mange 
af øvelserne præsenteres læseren end-
videre for forskellige perspektiver, der 
kan inspirere i arbejdet med aktiviteten 
sammen med de unge. 

Strukturen i bogen følger temaerne 
i den norske læreplan for Ut-
danningsvalg: personlige 
valg, uddannelse og erhverv, 
arbejde, og relationer i vejled-
ningen. I sidstnævnte kapitel 
fremhæves den vigtige poin-
te, at arbejde med karrierelæ-
ring i skolen fordrer gode rela-
tioner eleverne imellem - at de 
’vil hverandre vel’ - og mellem 

fagpersoner og elever. 
Gode relationer er grundlag for, at 

eleverne får mod til at dele tanker, erfa-
ringer og spørgsmål om de valg de står 
overfor og fortælle, hvordan de ser på 
fremtiden.

God inspiration og mange øvelser at hente i norsk bog 
om arbejdet med karrierelæring og livsmestring

//  Før var det vejledernes 
opgave at skaffe elever til de 
enkelte uddannelsesinstitutioner, 
og det var et stort dilemma.
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I centrum for de fire temaer sætter 
forfatterne Selvledelse, og beskriver 
hvordan fagpersonen sammen med 
eleverne kan arbejde med selvfølelse, 
mestringsforventninger, selvsnak, op-
timisme, kropsbillede og resiliens.

Tro på de unge
Bogen rundes af med kapitler om bo-
gens teoretiske inspiration, narrativ 
vejledning og et kapitel med titlen 
’Ungdomscoach – venneveiledning’. I 
sidstnævnte beskriver forfatterne, hvor-
dan fagpersoner kan facilitere, at unge 
kan have mere kvalificerede samtaler 
med hinanden, når de f.eks. står over-
for vanskelige valg om uddannelse og 
job, at unge i fællesskab kan blive bedre 
til at stille hinanden gode spørgsmål og 
lytte til hinanden. 

Vi synes, det er skønt at læse om akti-
vitetsforslag, der er funderet i en stærk 
tiltro til de unge, deres ressourcer og de 
potentialer, der er i deres fællesskaber, 
og som betragter vejlederen eller lære-
ren som en relevant facilitator og spar-
ringspartner i den sammenhæng. 

Selvom vi finder tiltroen til unge 
og et fokus på deres ressourcer livgi-
vende, vil vi nævne, at denne tilgang 
kan skygge for en opmærksomhed på, 
at strukturer og betingelser også spil-
ler en rolle og har betydning for unges 

muligheder. Hvis dette ikke indgår 
som en dimension i arbejdet med karri-
erelæring, kan der være en risiko for, at 
unge nu og på sigt kommer til at opleve 
problemer, som er knyttet til struktu-
relle betingelser, som primært et indi-
viduelt ansvar. Hvordan der sammen 
med unge kan arbejdes med et sådant 

kritisk perspektiv og hvordan de 
får grundlag for at handle i for-

hold hertil, er der ikke et sær-
ligt fokus på i beskrivelserne 

af bogens øvelser - selvom 
vi ikke tror, at forfatterne er 
uenige med os i, at det er et 
vigtigt aspekt at indtænke 
i arbejdet. Vi vil opfordre 
til, at lærere og vejledere 

3 X R  ANMELDER

Med en uddannelse i sundhed og in-
formatik bliver du brobygger mellem 
sundhedsprofessionelle, it-udviklere 

og borgere. Læs mere på: 
studier.ku.dk/bachelor/ 
sundhed-og-informatik

DYK NED I SUNDHED 
OG INFORMATIK

  Vårt utgangspunkt
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Vårt utgangspunkt

Utdanningsvalg har en kort og velformulert læreplan der nesten hver setning åpner for 

mange muligheter. Fasettene og fargespillet av mulighetene må likevel lyssettes for å få 

liv siden de ikke er like oppe i dagen som i mange andre fag. Det er et fag hvor relevans 

og medvirkning kan blomstre og danningsperspektivet kan ta plass. Ut-dannings-valg er 

dette litt merkelige faget uten tallvurdering og uten en egentlig dekkende lærebok. Og 

vi har falt pladask for det. I dette kapittelet ønsker vi, Kjell Helge Kleppestø og Reinhardt 

Jåstad Røyset, å klargjøre vårt utgangspunkt for å arbeide med faget utdanningsvalg. 

Vi vil si litt om våre forskjellige ståsteder, vår motivasjon og hvordan vi har arbeidet oss 

sammen for å kunne få på plass denne boken du nå holder i hånden.

Michelangelo
Under den varme solen står en liten gutt og stirrer på en ung mann som ufravendt 
meisler bort små biter fra et stort steinstykke.

«Hvorfor gjør du det?»
«Fordi,» sa Michelangelo, «der er en engel på innsiden, og han vil gjerne komme ut.»

Kilde: N. Owen, The Magic of Metaphor, Crown House Publishing 2001, s. 159 (vår oversettelse)

udvikler måder at arbejde på, der un-
derstøtter sådanne kritiske perspek-
tiver – og ikke mindst at erfaringerne 
deles og diskuteres med andre fagper-
soner.

Bogens righoldige aktivitetsforslag 
vil kunne inspirere mange i vejled-
ningsfeltet. Bl.a. lærere der står overfor 
at skulle give sig i kast med eller vide-
reudvikle deres undervisning i uddan-
nelse og job, og vejledere der har ansvar 
for at samarbejde med skolen om dette 
emne. Vi vil med forfatterne fremhæve, 
at det er vigtigt at se temaerne og øvel-
serne som forbundne og have skabelse 
af sammenhæng og progression i arbej-
det for øje – i forhold til de enkelte unge 
og gruppen som helhed.
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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

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

VEJLEDEREN 29



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
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TEKST // 
KIM DØHR ANDERSEN 
HØJSKOLELÆRER OG MEDLEM AF BESTYRELSEN I DANMARKS VEJLEDERFORENING

EFTERTANKEN

Kan vi ikke gøre 
noget unyttigt

I december genså jeg filmen Babettes gæstebud. En fantastisk 
film! Babette – en stjerne kok – slår sig ned i et ydmygt og 
asketisk miljø, hvor det at nyde livet, bliver anset som van-
tro. I kender sikkert alle historien. Det slog mig, at Babette til 
trods for askesen, tiltrods for fornægtelsen af nydelsen, fandt 
et liv, hun ikke ville forlade, selvom hun fik muligheden via 
en stor pengepræmie.

Lykken for hende var at gøre noget, hun kunne lide at gøre, 
noget, der var drevet af passion – ikke guld og rigdom. Pen-
gepræmien blev i stedet omsat til en mulighed for at kunne 
gøre det ypperste en kok kan præstere – et pragtmåltid. I 
grunden en unyttig handling. Fin mad, serveret for en flok 
ignoranter. Det medførte noget godt; der blev fred og glæde i 
det lille samfund, men det var en sideeffekt. Babette konstate-
rer til sidst, at man ikke kan være fattig, hvis man kan få lov 
at udføre sin kunst.

Bemærkelsesværdigt er det, at Dronningen i sin nytårstale 
i talesætter samme ide .́ Bemærkelsesværdigt, fordi vi til dag-
ligt lever i en ”finans-ministeriel verden”, hvor alt skal måles 
på nytteværdi. Nytteværdi, som udelukkende knytter sig til 
økonomisk vækst og bruttonationalprodukt (BNP). Dejligt 
at se, at Dronningen har øje for, at et samfund kan blive et 
meget bedre samfund, hvis vi giver hinanden tid til at være 
unyttige og drevet at passion. 

Finn Thorbjørn Hansen skrev for nogle år siden en artikel 
i Univers (AU), hvor han opfordrede universiteterne til, blot 
som en lille del af deres undervisning, at lære de studerende 
at stille sig selv to spørgsmål: Hvorfor gør jeg det, jeg gør? 

Hvordan kan jeg være med til at bibringe verden mere glæde 
og kærlighed? 

To ret simple spørgsmål, hvor svarene og handlingerne, der 
følger efter, ikke behøver at koste en krone. Spørgsmål (og 
svar) som også kan ses som unyttige i en økonomisk sam-
menhæng, som måske kan være med til at udvikle glæde ved 
livet og efterfølgende tage ansvar for sig selv.    

Måske skulle vi som vejledere lidt oftere promovere det 
”unyttige”, når vi vejleder. Måske skulle vi – ved siden af alt 
det andet, vi gør – hjælpe med at finde passioner hos vores 
vejledte, og efterfølgende arbejde for at passionerne kunne 
udvikles. Måske skulle vi, hver gang vi havde en samtale 
spørge: ”Hvorfor gør du det, du gør?”. Og: ”Hvordan kan du 
være med til, at gøre verden til et bedre sted at være?”  Og 
så håbe på, at Finansministeriets regnemaskiner kunne måle 
en effekt.

Jeg er så heldig at være ansat på en højskole. En ”unyttig” 
institution, der primært er præget af passion og som nemt 
kan ses som et unødvendigt, irrationelt og fordyrende mel-
lemled på de unges vej mod uddannelse og arbejde. Vi gi-
ver eleverne mange kompetencer, og vi gør dem dygtigere 
til at fortsætte i uddannelsessystemet, men det er ikke vores 
grundlæggende mission. Vi hjælper mange sårbare, diagno-
seramte  mennesker tilbage til livet, men det er heller ikke vo-
res grundlæggende mission. Vores grundlæggende mission 
er at udvikle vores elever som mennesker. Mennesker, der er 
drevet af passion – ikke som arbejdskraft og studerende. Bli-
ver de ”bedre” arbejdskraft, er det blot en sidegevinst.   

//  Måske skulle vi, hver gang vi har 
en samtale spørge: ”Hvorfor gør du 
det, du gør?”. Og: ”Hvordan kan du 
være med til, at gøre verden til et 
bedre sted at være?”.
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Returadresse: Danmarks Vejlederforening, Hørstykkevej 18, 8220 Brabrand

PRØV FØR DU VÆLGER
Eleven kan vælge en af følgende faglinjer på forskellige niveauer: 
Håndværk • Gamedesign • Design • Sundhed, omsorg, pædagogik 
• Event • Turisme • Gastronomi • Hest • Landbrug

Erhvervslinje 
Når en praktikplads og faglig interesse er vigtig for at komme i mål  
og videre på EUD eller EUX

10. klasse 
Når der lige behøves et boost i en anderledes praktisk og kreativ  
10. klasse inden gymnasiet eller en erhvervsuddannelse/EUX 

Akademilinje 
Når et fag skal nørdes igennem på højt niveau og i mange timer  
– og at bestå en optagelsesprøve er næste trin mod uddannelse

Joblinje 
Når der er særlige behov, som skal tilgodeses, og målet er  
at blive klar til et ufaglært job

Mulighed for mentorordning fra 16 år  
og enkeltfag i dansk og matematik

Frie Fagskoler er 
erhvervsrettede og 
virkelighedsnære kostskoler 
for unge med praktiskfaglige 
interesser.

DET ER GODT AT VÆRE I TVIVL


