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Dialog  
bygger bro  
i ghettoen
Vejledere rykker ud for at 
komme tættere på forældre  
og  unge i den stats-
kategoriserede ghetto 
Skovparken



Jeg tror dog på, trods de nævnte bekymringer, at der igen 
vil komme politisk fokus på nødvendigheden af den profes-
sionelle vejledning til børn, unge og voksne – og en deraf føl-
gende opprioritering af vejledningsindsatsen, økonomisk og 
strukturelt.

De glædelige nyheder på vejledningsområdet skal dog også 
nævnes:

Permanentgørelsen af Studievalgcentrene i det nye Studie-
valg Danmark med den nyansatte direktør, Mathilde Trone-
gaard, i det nyoprettede sekretariat i Odense. Fra Danmarks 
Vejlederforening et varmt tillykke til Mathilde Tronegaard 
med håbet om et godt samarbejde.

De samme lykønskninger og forhåbninger går til UU Dan-
marks nye formand, Anders Ladegaard og til den gode ny-
hed om, at UU Danmark fortsætter trods forandringerne i og 
med de kommunale ungeindsatser.

Endelig bliver det spændende at se, hvordan eVejlednings 
nye opgave med at varetage vejledningen af voksne kort- og 
uuddannede og virksomheder – VEU-centrenes hidtidige op-
gave – vil blive udviklet og varetaget. 

Rigtig god sommer til alle vores medlemmer, samarbejds-
partnere og læsere!
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Som vejlederforeningsformand kan man godt blive en 
anelse forstemt, når man læser Peter Plants artikel i april-

udgaven af Vejlederen om ”Norge i omstilling – karriere-vei-
ledning for individ og samfunn”. Det ser fremsynet og op-
timistisk ud for norsk vejledning, især voksenvejledningen.

Især kan man blive forstemt, hvis man opregner ”tilbage-
gangslisten” for vejledningen i Danmark siden den store 
reform i 2004: Nedskæringerne på UU-området i forbin-
delse med EUD-reformen i 2015, herunder 20 %-reglen om 
begrænsning af individuel vejledning til de ikke-uddan-
nelsesparate unge, om-/nedlæggelsen af UUerne efter Eks-
pertudvalgets anbefalinger til kommunale ungeindsatser og 
nedlæggelsen af Det nationale Dialogforum for Vejledning, 
nedlæggelse af VEU-centrene og decimeringen af ”Vejled-
ningskontoret” i UVM.

Man kunne også blive ganske nedtrykt over titlen på Profes-
sionshøjskolen Københavns konference i maj – ’Vejledning 
disrupted’. Konferencen satte bl.a. karrierelæringsbegrebet 
under beskydning, fordi begrebet bliver anvendt (overtaget?) 
i en effektiviserings- og vækstpolitisk diskurs. Og fordi nogle 
forskere, heriblandt Lene Tanggaard fra Ålborg Universitet, 
ikke bryder sig om begrebet. På konferencen  plæderede hun 
i øvrigt meget spændende for begrebet ’læringsglemsel’ – det 
fænomen, at elever og studerende ikke skal have opmærk-
somheden vendt mod selve læreprocessen, men mod indhol-
det/sagen.
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Mange efterskoler vejleder målrettet 
til erhvervsskolerne og samtidig vil ef-
terskolerne rigtigt gerne have hånd og 
ånd til at følges ad.
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Det er nødvendigt at vejlede alle ele-
ver, for alle elever har brug for vejled-
ning, så de kan blive udfordret på deres 
valg,« siger Alex Ahrendtsen.

22
Det er ligesom, når du skal lære dine 
børn at cykle – dér har de også brug for 
lidt hjælp de første par gange, forklarer 
Erik von Magius.

VI UNGE SKAL FORBEREDE OS PÅ ET 
LIV, HVOR VI KONTINUERLIGT SKAL 
FORBEDRE OG UDVIDE VORES KOM-
PETENCER FOR AT FØLGE MED UD-
VIKLINGEN. DERFOR HAR VI FØRST 
OG FREMMEST BRUG FOR AT UD-
DANNE OS TIL AT VÆRE LÆRINGS-
PARATE HELE LIVET.

KASPER SAND KJÆR, 
FORMAND FOR DANSK 
UNGDOMS FÆLLESRÅD (DUF) 
OG MEDLEM AF 
DISRUPTIONRÅDET
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SIDEN SIDST

REDIGERET AF // 
TORBEN ELSIG-PEDERSEN

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”

Cool image
Projekt i Mariagerfjord Kommune skal hjælpe unge med 
at blive bevidste om deres drømmeuddannelse. Gen-
nem et 3-årigt projekt, som er støttet af Nordea-fonden, 
skal flere unge inspireres til at vælge og gennemføre 
en erhvervsuddannelse. Det skal blandt andet ske ved, 
at erhvervsskolerne udvikler et cool image med høj at-
traktionsværdi samtidig med, at de unge, deres forældre 
og lærerne i folkeskolen får større kendskab til de lokale 
virksomheder og erhvervsuddannelserne i kommunen. 
Et centralt element i projektet er etablering af et systema-
tisk, lærende og vedvarende samarbejde mellem uddan-
nelsesinstitutionerne og erhvervslivet.

Høj faglighed er vejen 
til flere VVS’ere 
Glem gymnasiernes festkultur. Unge håndværkere in spe vil 
hellere dyste i at sejle med undervandsdroner, de selv har 
bygget. For konkurrencer og stærke faglige fællesskaber kan 
trække unge ind i faguddannelserne, mener professor Lene 
Tanggaard, der er formand for undervisningsministerens 
rådgivningsgruppe. 

»For de dygtige elever er det vigtigt at arbejde sammen 
med andre dygtige, som ikke sænker tempoet, og derfor er 
det helt afgørende, at faguddannelserne satser hårdt på højt 
fagligt miljø og samtidig promoverer sig på det,« siger Lene 
Tanggaard fra Aalborg Universitet. 

Erhvervsskolerne har gennem en årrække oplevet faldende 
søgning, og Lene Tanggaard ser høj faglighed og faglig stolt-
hed som nøglen til, at flere unge vil søge ind på en af de 107 
faguddannelser. 

»Erhvervsuddannelserne bør satse på høj faglighed og so-
cialt faglige fællesskaber, der bringer de unge sammen om 
konkrete opgaveløsninger.« 

//  Der er ingen tvivl om, at 
erhvervsskolerne er i konkurrence 
med gymnasierne, men jeg tror 
ikke på, at det vil trække flere 
unge ind at kopiere gymnasiernes 
festkultur.

LENE TANGGAARD,  
PROFESSOR .
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SIDEN SIDST

Det danske Euroguidance Center 
har i samarbejde med ph.d. Søren 
Kristensen, Techne, udgivet en op-
dateret guide til vejledere, der ar-
bejder med unges ophold i udland-
et. Formålet er både at give nyttige 
råd og redskaber til de vejledere, 
for hvem området er nyt, men også 
at inspirere og give ny viden til 
mere erfarne vejledere, der måske 
har arbejdet med udlandsophold i 
flere år. 
Udlandsguiden kan bidrage til vej-
ledernes arbejde og samtidig styrke 
kvaliteten i de udlandsophold, som 
stadigt flere unge danskere tager 
på. Udlandsguiden beskriver, hvor-
dan vejledningsprocessen har tre 

faser: Før, under og efter udlands-
opholdet, og hvilke udfordringer 
hver fase stiller vejlederen overfor. 
Samtidigt får vejlederen en række 
nyttige links og redskaber til at ud-
vikle og lette vejledningsarbejdet.  
Der er ikke tale om en turistguide, 
men om en guide til planlægning 
og optimering af udbyttet af læ-
ringsophold i udlandet for den en-
kelte. Det kan være studieophold, 
praktikophold, frivilligt arbejde 
– eller kort sagt: alle ophold med 
læring som det primære formål.
Udlandsguiden findes elektronisk 
her: www.ufm.dk/euroguidance/
udlandsguiden

Små virkSomheder Skaber jobS

I perioden 2009-2016 er antallet af fuldtidsansatte i 
Danmark steget mest i mindre virksomheder.

Små og mikro-virksomheder i Danmark har samlet 
fået mere end 56.000 fuldtidsansatte fra 2009 til 2016, 
mens gigantvirksomheder har reduceret deres beskæf-
tigelse, viser ny analyse fra Danmarks Statistik. En af 
analysens hovedkonklusioner er, at når det kommer til 
jobskabelse, så er det virksomheder med færre end 50 
fuldtidsansatte, der fører an.

Valg og  
læring

Vejledning – valg og læring er titlen på 
Randi Boelskifte Skovhus ph.d. afhand-
ling, som netop er udkommet i bogform. 
Hun præsenterer i bogen sin forskning 
i, hvordan uddannelses- og erhvervs- 
og karrierevejledning i udskolingen 
udfolder sig i samspil med lærerne, og 
hvordan vejledningen giver mening for 
de unge. I afhandlingen arbejdes bl.a. 
med forskellige perspektiver på social 
retfærdighed og samarbejde om vejled-
ning. Selvom afhandlingens empiri er 
indsamlet i udskolingen og i overgangen 
til ungdomsuddannelse er de analytiske 
perspektiver og diskussioner også rele-
vante i andre vejledningssammenhænge.

Bogen koster 200 kr. plus porto og kan 
bestilles hos VIA. 
Send en mail til vue@via.dk
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Uddrag fra bogens empiri

’Det eneste, der var sjovt, var den 
gang vi skulle køre i rullestol. Det 
var bare fordi, det var sjovt. Det 
var virkelig forfærdeligt. Hold da 
op. Det skal jeg overhovedet ikke. 
Det vidste jeg også i forvejen.’

***

’At gå rundt inde i deres lokaler 
på frisørafdelingen. Det var me-
get spændende, fordi jeg ligesom 
aldrig rigtig havde tænkt, at der 
var en decideret uddannelse…. 
Det gik egentlig op for mig, at der 
måske ligger noget i frisøruddan-
nelsen. Jeg troede, det var nogen, 
der ikke rigtig ved, hvad de vil 
med deres liv-agtigt.’

***

’Vi stiller de svageste unge de 
sværeste spørgsmål.’

(Foto: Inge Lynggaard Hansen)

Randi Boelskifte Skovhus er 
lektor, ph.d. på VIA University 
College. Hun forsker i karrie-
revejledning og faciliterer ud-
viklingsprocesser af vejledning 
i samarbejde med skoler og 
uddannelsesinstitutioner. 

Randi Boelskifte Skovhus har 
fokus på karrierevejledning i 
folkeskolerne og på oplevelse af 
mening i forbindelse med for-
skellige vejledningsformer.

Denne bog er en revideret ud-
gave af Randi Boelskifte Skov-
hus’ ph.d. afhandling fra Aarhus 
Universitet.

Hvordan vejleder vi unge bedst muligt på vej ind i voksentilværelsen? 
Hvordan skaber vi betingelser for at de får indsigt i forskellige mulig-
heder? Hvordan understøtter vi, at unge udvikler grundlag for at hand-
le? Og hvordan kan vejledere, lærere og andre voksne blive relevante 
sparringspartnere? 

Denne bog, som er skrevet på baggrund af et ph.d. projekt ved Aarhus 
Universitet og VIA University College, giver indsigt i disse og andre 
spørgsmål. Forfatteren har igennem sin forskning undersøgt, hvordan 
unge i folkeskolen deltager i uddannelses- og erhvervsvejledning – og 
hvordan vejledning giver mening for dem.

Denne bog bidrager med analyser af, hvordan vejledningen af unge 
spiller sammen med skolens undervisning. Den viser, hvordan de unge 
oplever mening og deltager i vejledningen om uddannelse og job. Og 
den debatterer hvorvidt karrierevejledning i dag bidrager til social ret-
færdighed. Bogen giver også indsigt i læreres og vejlederes samarbejde.

Bogen introducerer centrale begreber om karrierevejledning, udvidede 
handlemuligheder, karrierelæring og social retfærdighed.

Forfatteren lægger op til en diskussion af, hvordan vejledningen af unge 
kan udvikles og foreslår et perspektivskifte fra valg til læring. Forslaget 
er, at man flytter fokus fra de unges valg af uddannelse til, hvad de læ-
rer om uddannelsessystemet, arbejdslivet og sig selv.

9 788799 972340

ISBN 978-87-999723-4-0

2391174_valg_laering_omslag.indd   All Pages 10-04-2018   16:00:44

Vrå Højskole giver 
ungdommen et løft
Vrå Højskole i Nordjylland har via et 3-årigt 
EU-projekt bevist sin unikke kompetence, når 
det gælder at få udsatte og sårbare unge videre i 
uddannelse og videre i livet. Det er nemlig lyk-
kedes at få langt størstedelen af højskolens unge 
videre i uddannelse og videre i livet.

For mange har “omplantningen” og miljøskif-
tet fra hjemme til højskolen - og ikke mindst 
relationen med andre unge og trygheden på 
højskolen - været afgørende for deres udvikling:

»At komme herud og mærke den stemning, 
der er her og få de kammerater og føle den til-
lid, som lærerne viser mig, samtidig med at man 
kan regne med dem. Det er helt vildt stort, og 
det er en fantastisk følelse. Da jeg havde været 
her i en uge, føltes det som om, at man altid 
havde kendt hinanden. Det her er blevet mit 
hjem mere end noget andet sted,« fortæller ele-
ven Kristian. Kristian er en af de mange unge, 
der via EU-projektet “Højskolen som Genvej” er 
hjulpet videre til uddannelse.

Vejledning med Udsyn

Foto: Jakob Dall
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Kun en individuel vejledning kan hjælpe eleverne til et 
bredere uddannelsesperspektiv. Så markant formulerer 

Dansk Folkeparti sig i nyt udspil om en mere praksisfaglig-
hed i folkeskolen, og skoleordfører Alex Ahrendtsen er klar 
til at finde de 130 mio. kr., det vil koste at genindføre indivi-
duel vejledning til alle elever i folkeskolens udskoling.

»Det er nødvendigt at vejlede alle elever, for alle elever har 
brug for vejledning, så de kan blive udfordret på deres valg,« 
siger Alex Ahrendtsen, som er ked af nedskæringerne på 
vejledningen i forbindelse med erhvervsskolereformen for et 
par år siden.

»Det er helt galt, at individuel vejledning er skåret ned til at 
omfatte de 20 procent elever, der ikke er uddannelsesparate. 
For det betyder, at mor får for stor indflydelse på den unges 
valg, som dermed ofte bliver det, man tror er det sikre valg. 
For mange familier er det ensbetydende med det almene 
gymnasium, selvom det faktuelt ikke længere er det sikre 
valg. Det sikre valg er i dag en erhvervsuddannelse, for det er 
her der bliver mangel på arbejdskraft,« siger skoleordføreren.

Han mener, at en individuel vejledning af alle elever sam-
men med mere praksisfaglighed i folkeskolen kan gøre det 

lettere for flere elever at vælge ungdomsuddannelse. Samti-
dig siger han, at de 130 mio. kroner man sparede ved at skære 
den individuelle vejledning bort hurtigt kan tjene sig hjem, 
hvis en bedre vejledning fører til mindre frafald og færre om-
valg.

»Men det kræver, at eleverne bliver udfordret på deres valg 
i både 8. og 9. klasse,« siger Alex Ahrendtsen.

Erhvervspraktik til alle
DF’s skoleudspil om praksisfaglighed rummer samtidig for-
slag om obligatorisk erhvervspraktik i både 8. og 9. klasse 
for at forberede eleverne til en erhvervsuddannelse ligesom 
partiet vil indføre faget Håndværk og design fra 4.-8. klasse, 
eventuelt afsluttet med en prøve for at højne fagets prestige.

Øvrige elementer i udspillet er musik i 7.-9. klasse, obliga-
toriske valgfag i dels musik, billedkunst o.lign., dels praktisk 
(it, håndværk, teknologi, madskundskab mm.) Elever skal 
kunne vælge mellem praktisk og teoretisk projektopgave. En 
ny EUD8 og EUD9 forankret i folkeskolen. Mulighed for at 
tone udskolingen med erhvervsfag mv. 

TEKST //
TORBEN ELSIG-PEDERSEN, REDAKTØR

DF: 
Det var  
en fejl at skære  
vejledningen ned

Individuel vejledning skal ikke kun være forbeholdt de mest sårbare elever, mener 
Alex Ahrendtsen (DF), som vil give alle elever mulighed for at blive udfordret 
mere på deres valg.

Nyt skoleudspil fra Dansk Folkeparti 
lægger op til at genindføre vejledning 
for alle elever. Skoleordfører Alex 
Ahrendtsen er klar til at finde penge 
til mere individuel vejledning

POLITIK
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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

Lær at udvikle spil og Apps. På Halvorsminde får du lov at komme 
omkring nogle af de værktøjer, som er vigtige, når man snakker 
kreation af spil, designproces, storyboard og kodning.

GAME DESIGN 

HALVORSMINDE.DK
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INTEGRATION

TEKST  // 
 OLE WISLER, JOURNALIST 

Der er forskel på at uddanne sig i 
Somalia eller Iran i forhold til det 

danske uddannelsessystem. Mange 
indvandrere forstår slet ikke den dan-
ske uddannelseskultur, og de bevæger 
sig sjældent udenfor egne fællesskaber. 
Så det er ikke kun sprogbarrierer, der 
besværliggør uddannelsesvejledningen 
i de boligsociale områder.

»Vi oplever, der altid er mange fra de 
boligsociale områder, som ikke kom-
mer til vores vejledningsarrangemen-
ter,« fortæller Helle Stingsted-Rasmus-
sen, der er vejleder hos UU Kolding. 

Det har været afsættet for at søsætte 
det nye projekt ”Tættere på”, hvor man 
forsøger at nå ud til de unge i sociale 
boligområder, som ellers ikke finder 
vej, når der laves traditionelle vejleder-
arrangementer. Projektet er en del af 
UVM’s ”Brug for alle unge”. 

Der er typisk tale om 2. eller 3. gene-
rations indvandrere eller flygtninge, og 
UU kolding har valgt at sætte fokus på 
at nå forældrene i Skovparken – et bo-
ligområde på statens ghettoliste. Foræl-
drene er nemlig en vigtig faktor, når de 
unge skal træffe deres valg. 

»Vi vil ruste forældrene til at tage 
aktiv del i vejledningsprocessen sam-
men med deres barn. Og vi håber på at 
skabe en mere helhedsorienteret pro-
ces, som resulterer i, at flere af de unge 
gennemfører en ungdomsuddannelse,« 
forklarer Helle Stingsted-Rasmussen. 
Hun har sammen med sine kollegaer 
Christina Arvad Brill og Malene An-
dersen, taget afsæt i Rie Thomsens 
pointer i forhold til vejledning i fælles-
skaber, da de lavede fundamen-
tet for projektet.

Tættere på 
– in the ghetto

Det er vejledning på modtagerens præmisser, når vejledere fra UU 
Kolding rykker ud af kontorerne for at komme tættere på forældre 
og deres unge i den statskategoriserede ghetto Skovparken

UU Kolding kommer tættere på ved at rykke vejledningen ud i boligområdet Skovparken.
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Fejlslagen strategi
Til at begynde med lykkedes de tre 
vejledere ikke særligt godt med, at 
flytte vejledningen ud og få fat i for-
ældrene. Det første arrangement var 
lagt i Skovparkens Ungdomsklub, hvor 
man kunne få hjælp med tilmelding til 
ungdomsuddannelser. Der var hængt 
opslag op i alle opgange i Skovparken, 
lagt opslag ud på Facebook, sendt be-
skeder på Skoleintra, reklameret på 
skolerne og andre aktører i området var 
blevet bedt om at sprede budskabet. Re-
sultatet blev, der kun kom en forældre, 
men der var dog trods alt flere unge i 
klubben end ellers.

»En mor fortalte os senere, at hun slet 
ikke kan læse, og heller ikke er ret god 
til dansk. Og det kan jo være en del af 
forklaringen, når det er forældrerne 
man gerne vil have i tale, og vi så skri-
ver vores opslag på dansk,« reflekterer 
Helle Stingsted-Rasmussen. En anden 
og måske mere væsentlig forklaring 
kan ligge i, at der først skal etableres 
relationer og tillid, samt at placeringen 
har indflydelse på, om forældrene kom-
mer på banen. Det viste sig på et efter-
følgende møde i Skovparken. 

Opbygning af tillid
Vejlederne bookede sig ind på nogle 
mere uformelle kaffe og kage-arrange-
menter i Skovparken. Her oplevede de, 
at det slet ikke er umuligt at komme 
tættere på og få forældrene i tale. 

»Vi vidste, at forældrene kom her i 
forvejen, så vi koblede os bare på og 
hyggede med dem. Det kan godt være, 
der ikke blev talt så meget vejledning, 
uddannelse og job, men de mødte os og 
de så, hvem vi er. Det løser op,« fortæl-
ler Helle Stingsted-Rasmussen. 

Et par dage senere, på Kulturnatten, 
hvor vejlederne havde en vejlederbod 
stillet op, blev de genkendt af flere for-
ældre og unge, som havde set dem til 
kaffe og kage-arrangementet.

»De kom over og snakkede med os til 
kulturnatten. Der var også flere, som 
kontaktede os senere og kunne huske 
vejlederens navn,« siger Helle Sting-
sted-Rasmussen. Hun konstaterer, at 
mødet får en anden og mere uformel 
form, især når det ikke er vejlederne, 
men målgruppen selv som tager kon-
takten.

vigtige erfaringer fra projekt: 
UU tættere på

Arbejdsgruppen fra UU Kolding kommer til 
sommer – ultimo juni – med den afslut-
tende rapport omkring projekt ”UU Tættere 
På”, som så skal bredes ud til resten af UU 
Kolding. De har dog allerede gjort sig nogle 
vigtige erfaringer:

•  Tilstedeværelse i lokalområdet, hvor fokus 
er på netværk og synlighed, har en positiv 
effekt i forhold til, at UU genkendes i bybil-
ledet og på skolerne. De unge og deres 
forældre har en mere positiv indgangsvin-
kel og har lettere ved at tage kontakt til 
vejlederne, hvilket letter relationsproces-
sen. 

•  Et tæt samarbejde med målgruppens 
netværk, gør det lettere for UU at komme 
i kontakt med målgruppen. Der bliver 
allerede gjort et stort arbejde i foreninger, 
ungdomsklubber, skoler mv. ved at samar-
bejde med disse netværk, kan UU på en 
lettere måde skabe kontakt til målgruppen. 

•  Det er en fordel at koble sig på arrange-
menter, som allerede er etableret. 

•  Det er vigtigt, at indholdet i arrangemen-
terne også rammer det behov målgruppen 
har. 

•  Man skal ikke lægge for mange arrange-
menter for tæt. 

•  Det er vigtigt, at vejlederne er synlige gen-
nem hele året, så vi ikke bliver glemt igen. 

•  Placeringen af arrangementerne kan have 
betydning for, hvem der kommer.

•  Når man planlægger vejledningsaktiviteter 
i lokalområdet, hvor der er en fast dags-
orden er det vigtigt, at man ikke antager, 
at man ved, hvad der er behov for, men at 
man bruger tid på at undersøge behovet 
inden arrangementet planlægges. >>>

Det handler om at opbygge tillid gennem uformelle arrangementer, hvis vejlederne vil have de unge og 
forældrene i tale.
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INTEGRATION

Projekt ”UU Tættere På” kører 
i perioden 1.8.2017 – 1.9.2018 
og de projektansvarlige er Helle 
Stingsted-Rasmussen, Christina 
Arvad Brill og Malene Andersen, 
som alle er vejledere hos UU 
Kolding.

Projektets formål er at komme 
i dialog med de forældre fra ud-
dannelsesfremmede miljøer, som 

sjældent deltager i vejlederar-
rangementer. Antagelsen er, at 
forældrene er en vigtig ressource 
i forhold til at støtte de unge i 
deres valg. De skal derfor rustes 
til at tage endnu mere aktiv del 
i vejledningsprocessen sammen 
med deres barn. Ved at opnå 
et større samarbejde omkring 
den unge, sigtes der efter en 
mere helhedsorienteret proces, 

som i sidste ende skal resultere 
i, at flere unge gennemfører en 
ungdomsuddannelse.

Der tages afsæt i Rie Thomsens 
pointer i forhold til vejledning i 
fællesskaber og det analyseres, 
hvorvidt det har betydning, at 
flytte vejledningen ud i en anden 
kontekst end vejlederkontoret. 
Målet er, at vejledning i lokalområ-

det kan skabe mere kontakt og en 
anden relation, som giver forældre 
og unge lyst til at bruge UU’s 
vejledningsfaglige kompetencer. 
Med en systemisk indgangsvinkel 
(jf. Gregory Bateson) arbejdes der 
efter, at forskellige fællesskaber har 
stor betydning for de muligheder 
og begrænsninger, som unge ople-
ver i forhold til uddannelsesvalg og 
jobmuligheder. 

Klar dagsorden og samarbejde
Senere deltog vejlederne i et arrange-
ment, hvor Somalisk Forening stod for 
planlægningen. Og de havde også an-
svaret for at sprede budskabet om ar-
rangementet. UU’s rolle var i den for-
bindelse at komme og informere om 
uddannelsesmuligheder og -veje. Der 
var stor opbakning til arrangementet 
og nogle af forældrene stod for at lave 
mad til hele forsamlingen.

»Den aften var vi gæster til deres fæl-
lesspisning, og dér oplevede vi, at for-
ældrene kom hen og snakkede med os. 
De satte sig ned, spiste med os, og de 
snakkede om deres børn og deres be-
hov,« siger Helle Stingsted-Rasmussen. 
Hun husker med glæde den rigtig gode 
stemning og det store engagement, der 
var blandt forældrene, som stillede 
mange spørgsmål.

De tre vejledere står dog stadig tilba-
ge med en udfordring: At finde et neu-
tralt sted i lokalområdet, hvor alle na-
tionaliteter, køn og alder føler, at det er 

Helle Stingsted-Rasmussen Christina Arvad Brill Malene Andersen

UU tættere på

trygt at komme. Ambitionen er igen at 
trække på samarbejdspartnere i lokal-
området, som har et større kendskab til 
målgruppen, og derigennem finde pas-
sende lokaliteter. 

Det seje træk 
Hos UU Kolding har man nu en for-
ventning til, at de personlige relationer 
vil give flere deltagere og aktivitet på 
optagelse.dk end tidligere. 

»Vi har fundet alle dem, der ikke er 
igang med uddannelse lige nu, samt de 
der ikke har gennemført ungdomsud-
dannelse. Dem har vi skrevet direkte 
til, og brevet går til deres forældre, 
hvis de er under 18 år,« fortæller Hel-
le Stingsted-Rasmussen. Hun regner 
med, at den personlige henvendelse vil 
give mere end sidste år, og har i det hele 
taget positive forventninger til fremti-
dens vejledning for de unge i Skovpar-
ken. 

De nye relationer skaber også fun-
damentet for en dialog, hvor det kan 

lykkedes at synliggøre, det ikke kun er 
gymnasiet, der er den eneste ungdoms-
uddannelse.

»Det, at tage en uddannelse til tøm-
rer eller murer i Iran og Somalia, det er 
ikke noget, man gør, det er noget, man 
bare er. Det er opfattelsen. Så det er vig-
tigt, vi får fortalt og vist, at erhvervs-
uddannelserne er gode uddannelser i 
Danmark, og at man sagtens kan gøre 
karriere og tjene en god løn som hånd-
værker,« siger Helle Stingsted-Rasmus-
sen. 

Erfaringerne fra projekt ”UU Tæt-
tere På” skal fremover bruges til at 
lave lignende arrangementer i andre 
boligsociale områder, hvor beboersam-
mensætningen er anderledes.

»Vi er enige om, at det er det lange 
seje træk, der giver noget via de per-
sonlige relationer. Man løser det ikke 
med et enkelt arrangement. De, der op-
lever noget godt, gennem vores delta-
gelse, er med til at sprede budskabet,« 
slutter Helle Stingsted-Rasmussen. 
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HF-Centret Efterslægten  ·  Efterslægtsvej 5 

2400 København NV ·  Tlf. 3396 4000  · hfc@hfc.dk

hfc.dk

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  Voksenklassen



KARAKTERRÆS

TEKST  //
MARIE ENEVOLDSEN, JOURNALIST 

Snak 
de unge væk fra 

en præstationskultur
Det perfekte er blevet normalen, og karakterer har stor betydning for de 
unges studievalg og fremtid – men dét påvirker deres indlæring i negativ 
retning. Derfor bør vejledere tale de unge væk fra et snævert fokus på 
karaktergennemsnit og præstation
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KARAKTERRÆS

Øget fokus på karakterer og det perfekte er dårligt for de 
unges indlæring. Sådan lyder det fra forskningsleder 

Noemi Katznelson fra Center for Ungdomsforskning, som 
netop nu er ved at lægge sidste hånd på en rapport om emnet. 

Ifølge hende opstår problemet, fordi elevernes fokus på ka-
rakterer og adgangskrav giver dem en strategisk tilgang til 
undervisningen. I stedet for at fokusere på det at mestre et 
fag, fokuserer de på, hvad læreren vil have, og hvordan de 
bedst klarer sig igennem eksamen. 

Undgå strategisk tilgang til uddannelsesvalg
Derfor bør vejledere i samtaler med de unge flytte fokus fra et 
snævert blik på præstation.

»Den måde, der tales til og med de unge om uddannelses-
valg, er med til at skabe en præstationskultur. Når vi taler om 
præstationskultur er der streg under kultur – dvs. at det hand-
ler om den måde, vi taler om ting på – og der kan vejlederen 
jo også tale kulturen op eller ned, afhængig af hvor skarpe og 
bevidste de er omkring det,« forklarer Noemi Katznelson.

»Du kan forstærke kulturen ved, at du i vejledningen taler 
krav og forventninger op. F.eks. i en samtale, hvor den unge 
går fuldstændigt instrumentelt til værks – altså kun er opta-
get af hvilke karaktergennemsnit, der skal til – og at vejlede-
ren taler med ind i det,« siger hun.

En ødelæggende kultur
Når de unge kun fokuserer på målbare resultater og ikke 
prioriterer selve indlæringen, glemmer de hurtigere, hvad de 
har lært. Samtidig kan præstationskulturen påvirke de unges 
trivsel – ikke mindst fordi alt andet end det perfekte bliver 
lig med det at fejle. Og det gælder også for selve vejlednings-
situationen.

»Vejledning handler jo også om at lære gennem det at gøre 
sig erfaringer. Og hvis en præstationskultur gør det, at den 
laver erfaring om til noget, der er lig med fejl, så har vejled-
ningen jo problemer. Det kan ødelægge den proces, som vej-
ledningen gerne skal være; at du prøver dig selv af og derved 
gør dig nogle erfaringer. Hvis den proces bliver behæftet 
med et: ’jeg skal vælge rigtigt første gang’, så er der proble-
mer. Så på den måde er det vigtigt, at man som vejleder mas-
serer forestillingen om, at det hele skal føles perfekt,« forkla-
rer Noemi Katznelson.

En balancegang
Hun understreger dog også, at man ikke helt bør undgå at 
tale om adgangskrav og præstation.   

»I nogle sammenhænge kan det godt være det rigtige, men 
hvis vejledningen alene taler ind i at forholde sig strategisk til 
de unges uddannelsesvalg, så bliver den meget knyttet op på, 
at den unge skal gøre sådan og sådan og tage lige præcis dét 
valgfag, for der kan man få en højere karakter,« siger hun og 
understreger, at det heller ikke nytter kun at fokusere på de 
unges mavefornemmelser og lyst. I nogle sammenhænge kan 
kravet om præstation nemlig motivere de unge.

»Men der er jo andet og mere end det. Der skal være en 
balance.«

//  Den måde, der tales 
til og med de unge om 
uddannelsesvalg, er med til at 
skabe en præstationskultur.
Du kan forstærke kulturen 
ved, at du i vejledningen taler 
krav og forventninger op.

NOEMI KATZNELSON, FORSKNINGSLEDER 
OG PROFESSOR VED CENTER FOR 
UNGDOMSFORSKNING.

Til august udkommer Center for Ungdomsforsknings rapport 
om emnet i bogformat under titlen Karakterbogen.
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UDDANNELSESRETNING

Vejledningen har et særligt fokus på mange efterskoler. 
43 procent af efterskolerne har således taget særlige ini-

tiativer til at styrke vejledningen til erhvervsuddannelserne 
gennem initiativer som praktik, virksomhedsbesøg og sam-
arbejde med lokale erhvervsskoler. Men generelt får alle ele-
ver på en efterskole vejledning, uanset hvilken uddannelse 
han eller hun overvejer. 89 procent af efterskolerne har så-
ledes ansat egne vejledere og integrerer vejledningsaktivi-
teterne i skolens generelle undervisningstilbud, således at 
alle skolens elever bliver udfordret på deres valg

»Hovedkonklusionen er, at mange efterskoler målrettet vej-
leder til erhvervsskolerne, og samtidig vil efterskolerne rig-
tigt gerne have hånd og ånd til at følges ad, og det afspejler 
sig i, at flere efterskoler udbyder fag og linjer, som peger i 
retning af erhvervsuddannelserne,« lyder det fra Bjarne Lun-
dager Jensen, direktør i Efterskoleforeningen.

Målrettede fag
Efterskoleforeningens undersøgelse viser, at efterskolerne 

har fokus på en lang række forskellige valgfag, der peger ind 
mod konkrete uddannelsesretninger. For eksempel udbyder 
37 procent af skolerne valgfag og linjer inden for naturfag og 
science, mens fag som innovation, iværksætteri, projektle-
delse og design også findes på mellem en fjerde og en tredje-
del af efterskolerne. Temaer inden for samfundsfag, politik, 
medier og globalt medborgerskab udbydes på 65 procent af 
efterskolerne.

Halvdelen af efterskolerne har fag eller linjer, hvor eleverne 
kan prøve kræfter med fag inden for et eller flere af EUDs 
hovedområder.

70 procent af efterskolerne tilbyder andre aktiviteter for at 
støtte eleverne i deres afklaring af interesser og evner i for-
hold til valg af uddannelse. 26,7 procent tilbyder praktik, 47 
procent tilbyder ekstra fokus på afklaring ud over den obliga-
torisk selvvalgte opgave mv.

65 procent af skolerne samarbejder med en eller flere eks-
terne institutioner og virksomheder om elevernes overgange 
til ungdomsuddannelser.

Efterskoler er målrettede på overgangen

TEKST // 
TORBEN ELSIG-PEDERSEN , REDAKTØR

Elever på landets efterskoler præsenteres for en række tilbud og 
vejledning, der gør dem i stand til at vælge ungdomsuddannelse, 
viser en ny undersøgelse fra Efterskoleforeningen

Specialefterskolen Gødvad Efterskole tilbyder eleverne mange forskellige praktiske fag som indgang til en erhvervsskole.  Foto udlånt af Gødvad Efterskole.

14 VEJLEDEREN



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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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.
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”Jeg er bange for at vælge forkert og finde ud 
af, at det slet ikke er mig overhovedet. Også 
fordi jeg slet ikke ved, hvad jeg vil nu, så jeg er 
bange for, at jeg om halvandet år ikke synes, 
det er så fedt mere”.

Ovenstående citat stammer fra en dreng i 9. 
klasse. Han er en af de 6.000 elever, som EVA 
følger i fire år på deres vej fra grundskole og 
videre i uddannelsessystemet. Og han er en af 
de mange unge – faktisk næsten halvdelen (44 
%), som oplever, at det er et stort pres at skulle 
vælge uddannelse. Det er desuden en bred 
gruppe af unge, der oplever et pres, som går på 
tværs af køn, karakterer og uddannelsesparat-
hedsvurdering. Dertil kommer, at en fjerdedel 
ikke oplever, at de får den hjælp, de har behov 
for i forbindelse med deres uddannelsesvalg.

De unges oplevelse af pres er vigtig at tage 
alvorlig. Det er vigtigt at forstå årsagerne til 
presset, men også at sætte fokus på, hvad der 
kan gøres i uddannelses- og vejledningssyste-
met for at dæmme op for presset på de unge. 
Ellers er der risi-ko for, at mange unge vil for-
lade grundskolen uden at have den fornødne 
indsigt og overskud til at komme godt i gang 
med en ungdomsuddannelse. Tilsvarende 
kan oplevelsen af pres risikere at påvirke de 
unges trivsel, og nære en følelse hos den unge 
af ikke at være god nok. For ser man nærmere 

på, hvad det for faktorer, der presser de unge, 
så er det tydeligt, at oplevelsen af pres hæn-
ger sammen med, at der er stort fokus på de 
unges uddannelsesvalg – og at de unge skal 
håndtere mange forskellige krav og forvent-
ninger – både fra politikere, skole, forældre 
og fra dem selv. De skal vælge rigtigt, de skal 
komme hurtigt gennem uddannelsessyste-
met, de skal helst vælge en erhvervsuddan-
nelse og de skal vælge noget, der giver dem 
gode fremtidsmuligheder. Og de unge vil 
gerne gøre det godt og tager derfor valget af 
ung-domsuddannelse meget seriøst.

Mange er i tvivl
Udfordringen er imidlertid, at mange unge 
ikke oplever at have tilstrækkelig indsigt i 
deres egne interesser og i mulig-hederne i ud-
dannelsessystemet til, at kunne træffe et me-
ningsfuldt valg. Flertallet af de unge er først 
lige gået i gang med at danne en selvstændig 
identitet. 

Mange er derfor i tvivl om, hvad de inte-
resserer sig for rent uddannelsesmæssigt, 
og om deres interesser kommer til at ændre 
sig. Og de mangler kendskab til, hvad de for-
skellige muligheder i uddannelsessystemet 
og på arbejdsmarkedet indebærer. Samtidig 
oplever mange, at rammerne i uddannelses-

KLUMMEN

TEKST // 
CAMILLA HUTTERS

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. 

Unges oplevelse af pres 
skal tages alvorligt
Hvis presset omkring uddannelsesvalget skal 
reduceres, er det vigtigt at tilbyde en vejledning, 
der understøtter de unges læreprocesser
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pointe. Nemlig at det at vælge uddan-
nelse er en lære- og dannelsesproces. 
Der er – forståeligt nok – ikke mange 
unge, der allerede som 15 årige ved, 
hvad de skal i for-hold til uddannelse 
og job. Det er netop noget, de skal finde 
ud af. Dels ved at blive klogere på hvem 
de selv er, og hvad deres interesser og 
styrker er. Dels ved at udforske hvad 
forskellige muligheder i uddannelses-
systemet reelt indebærer, og hvad der 
vil være en meningsfuld og farbar vej. 

Hvis presset omkring uddannelses-
valget skal reduceres, er det derfor vig-
tigt at tilbyde en vejledning, der under-
støtter de unges læreprocesser. Vigtige 
elementer er her, at de unge kan drøfte 
og reflektere deres valg sammen med 
andre unge og sammen med en voksen, 
der har indsigt i uddannelsessystemet, 
og som kan understøtte de unges re-
fleksioner. Samt at de får mulighed for 
aktivt at udforske forskellige uddan-
nelser og job, f.eks. gennem brobygning 
og praktik. 

Begge dele er et fokus i den eksiste-
rende vejledning. Det store antal unge, 
der forsat mangler hjælp vidner imid-
lertid om, at der er brug for at udvikle 

systemet er med til at lægge et pres på 
valgprocessen. De bliver i tvivl om, 
hvad de forskellige regler i uddannel-
sessystemet indebærer – og om de kan 
leve op til dem. For eksempel fortæller 
nogle unge, at de er bange for at vælge 
forkert, fordi de er i tvivl om reglerne 
i uddannelsessystemet gør det muligt 
at vælge om. Andre fortæller, hvordan 
fokusset på at få høje karakterer er med 
til at skabe et pres om-kring uddannel-
sesvalget. Både i forhold til om de kan 
leve op til de adgangskrav, der stilles på 
de forskellige ungdoms-uddannelser, 
men også fordi det at få høje karakterer 
i grundskolen opleves som afgørende 
for, om de kan klare sig vi-dere i ud-
dannelsessystemet. Endelig er uddan-
nelsesparathedsvurderingerne med til 
at skabe et pres hos de unge. Både fordi 
processen kan gøre de unge bekym-
rede for, om de bliver vurderet parate 
til at starte på en uddannelse, men også 
fordi de unge kan blive i tvivl om, hvad 
der skal til for blive parat.

Valg er en læreproces
De unges udfordringer i forhold til 
uddannelsesvalget rummer en vigtig 

KLUMMEN

44%
oplever, at det er et stort pres 

at skulle vælge uddannelse.

og styrke vejledningen yderligere – 
også i forhold til den store gruppe af 
elever, som i dag alene kan få kollektiv 
vejledning. 

Tilsvarende indikerer de unges ud-
fordringer omkring valget af ung-
domsuddannelse, at der også kan være 
behov for at udvikle på rammerne i 
uddannelsessystemet. For spørgsmålet 
er, om det nuværende uddannelsessy-
stem i tilstrækkelig grad giver de unge 
mulighed for at blive klogere, mens de 
uddanner sig? Og om de unge, der har 
behov for det, får den fornødne tid til 
at udforske deres valg? Både uddannel-
sesvejledningen og rammebetingelser-
ne er på den måde vigtige ind-satsom-
råder, hvis de unges oplevelse af pres 
skal vendes til læring og dannelse. Men 
det haster med at komme i gang, for 44 
% er et alt, alt for højt tal.

LæS mere 
EVAs undersøgelser finder du på:  
www.eva.dk/grundskole/ 
valg-ungdomsuddannelse
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TEKST //
MARIE ENEVOLDSEN , JOURNALIST

For fem år siden, i 2013, stod de an-
satte hos UU Gribskov overfor en 

stor udfordring. 48 procent af eleverne 
på den lokale tekniske skole, Erhvervs-
skolen Nordsjælland, faldt fra. 

Hvorfor næsten halvdelen af eleverne 
droppede ud, vidste vejlederne ikke, og 
derfor besluttede de at invitere de unge 
på en sandwich og en snak for at finde 
svar.  

»Vi tænkte, nu kører vi ned og spi-
ser frokost med dem et par gange, og 
så ser vi, hvad der sker,« fortæller UU-
vejleder Erik von Magius, som – med 
enkelte undtagelser – har arbejdet som 
vejleder siden 1985. 

Succes fra start
I begyndelsen 
tog Erik alene til 
frokostmøderne.

»Dengang hav-
de vi heller ikke 
så mange elever, 
for vi tog kun fat 
i dem, vi vidste, 
var frafaldstruet. 
Så det var ikke 
mere end 7-8 
stykker i star-
ten,« husker han. 

Allerede fra start kunne Erik fornem-
me, at eleverne, især drengene, syntes, 
at det var overvældede at starte i en ny 
skole. Men til møderne fik de luft for 
deres frustrationer, og når der var kon-
krete problemer, gik Erik forrest for at 
løse dem.  

»Og på en eller anden måde rygtedes 
det, at hvis man kom ned til os, kunne 
man få en sandwich. Så efterhånden 

sad vi faktisk med en hel del elever, og 
så blev vi enige om, at vi ligeså godt 
kunne tage hele banden – for der var jo 
rigtig meget vejledningsarbejde, når de 
droppede ud,« fortæller Erik von Ma-
gius.  

I samme ombæring besluttede UU 
Gribskov, at møderne skulle fortsætte 
året ud, og pga. den nu store elevflok, 
fik Erik selskab af sin kollega Birger 
Jørgensen, der er uddannet tømrer og 
ansat som teknisk medarbejder hos UU 
Gribskov. 

En hånd i ryggen 
Hvis man spørger Erik, hvorfor møder-

ne virker, svarer 
han uden tøven, 
at det handler 
om relationen til 
de unge – at de 
har en voksen 
på deres side; en 
mentor. 

»Dybest set 
handler det jo 
om en snak, en 
sandwich og en 
hånd i ryggen. 
Og hånden i ryg-
gen er ligesom, 

når du skal lære dine børn at cykle – 
dér har de også brug for lidt hjælp de 
første par gange,« forklarer han.

Ifølge Erik er den unge generation 
anno 2018 lidt mere usikker end tidli-
gere generationer, men netop derfor ser 
han kun fordele i at støtte eleverne:

»Det er overgangene, der er svære. Fra 
9. klasse til erhvervsskole, fra grundfor-
løb 1 til grundforløb 2, og overgangen 

Hver onsdag inviterer UU-
vejleder Erik von Magius 
og kollegerne eleverne fra 
den tekniske skole i Hil-
lerød til at spise en sand-
wich. Det lyder hyggeligt, 
men de såkaldte frokost-
møder er ikke kun for sel-
skabets skyld. Siden 2013 
har de nemlig medvirket 
til, at elevernes frafald er 
dykket fra knap 50 til un-
der seks procent

//  Dybest set handler 
det jo om en snak, en 
sandwich og en hånd 
i ryggen. Og hånden i 
ryggen er ligesom, når 
du skal lære dine børn 
at cykle.

Frokostmøder får 
frafaldsprocenten til at dykke
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fra grundforløb 2 til hovedforløb. Det 
er dér, filmen knækker for dem. Nogle 
af de unge har meget svært ved at om-
stille sig.« 

Derfor er det heller ikke uvæsentligt, 
at Erik og Birger kigger forbi så tit, som 
de gør. Det betyder nemlig, at de har 
fingeren på pulsen og kan hjælpe de 
unge med at løse eventuelle problemer, 
inden de vokser sig kæmpe store. 

En lus mellem to negle
Men mentorrollen kan være svær. Ofte 
er eleverne frustrerede over konkrete 
ting på skolen eller i undervisningen, 
og i de tilfælde havner Birger og Erik 
ind imellem som lus mellem to negle. 

»Det er ikke altid lige sjovt at være 
den, der viderebringer kritikken. Men 

foreløbig er det gået rigtig godt. Og jeg 
tror også, at skolen og lærerne er ved at 
være trygge ved os. Vi kommer jo ikke 
for at løfte pegefingre, og lærerne kan 
godt se, at det er frygteligt, hvis elever-
ne ikke er motiverede,« forklarer Erik 
von Magius og fortsætter:

»Og det er jo der, de dropper ud: Når 
noget går dem for meget på, og de ikke 
selv kan håndtere det.«

Ifølge Erik er det vigtigt, at skolen ind 
imellem lytter til elevernes kritik. Det 
var fx tilfældet, da drengene på meka-
nikerlinjen skulle lære at klargøre en 
bil.

»De var 20 drenge, som skulle klar-
gøre én lillebitte bil. Det blev ret hurtigt 
ret kedeligt for dem, så nogle af gutter-
ne satte sig ind i en anden bil, der stod 

Sådan er frokoStmøderne

Lucas Benzoni von Benzon
17 år og læser til automekaniker 
på grundforløb 2

Hvordan har det været at deltage i frokost-
møderne?
Det er været fint. Hvis der er noget, vi havde 
brug for, så hjalp de. De spurgte rimelig 
meget ind til, om vi havde lærerplads, og de 
var ret interesserede i, hvordan vi syntes, at 
skolen var.

Hvad har du brugt møderne til?
I starten brugte jeg dem bare til at få en 
sandwich. Men senere hen var jeg utilfreds 
med min lærer, og så snakkede vi om det. 

Har møderne betydet noget for din lyst til at 
gå i skole?
Det ved jeg ikke. Jeg synes stadig, det er lidt 
svært med motivationen. 

Hvad er det bedste ved møderne?
Da jeg stod uden praktikplads, gav Erik mig 
nogle numre, jeg kunne ringe til. Det var 
godt. 

>>>

De unge dropper ud, når noget går dem på og de ikke selv kan håndtere det. Derfor holder Erik von Magius og 
en kollega kontakten over en sandwich hver onsdag.
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på en lift, og så sad de fire mand der-
inde og snakkede. Så kom der en femte 
dreng forbi og syntes, at nu skulle der 
være lidt gang i den, så han hævede 
dem op under loftet,« beretter Erik. 

Da læreren kort efter trådte ind i 
værkstedet, blev han rasende og kvit-
terede med en hel dags fravær til alle 
20 på holdet. 

»Det var selvfølgelig også farligt, men 
der er jo en grund til, at de keder sig. 
Så der var jeg nødt til at gå ind i det og 
snakke med læreren om, hvorfor de 
gjorde det. Jeg skal selvfølgelig ikke 
blande mig i, hvad de skal lære, men 
hvis der kun er én lille bil til 20 mand, 
så er det godt nok svært. Det værste, 
man kan gøre med drenge i puberteten, 
er, at de får lov til at kede sig,« pointerer 
Erik.

Curling eller ej?
Men det handler ikke om curling, un-
derstreger han. Hverken Erik eller Bir-
ger er nemlig blege for at fortælle ele-

verne, at de må tage det sure med det 
søde. 

»Det kan godt være, at unge i dag 
har brug for mere tryghed og rammer 
– og det er så det, vi giver dem – men 
vi stryger dem ikke kun med hårene,« 
forklarer Erik.

Han gider heller ikke se på slaskede 
unge, når de spiser frokost, så han for-
venter, at de ’stryger topsejlene’, som 
han kalder det – tager kasketten af, hæt-
ten ned osv. Det er slags sømandspæda-
gogik, siger han.

»Og det kan de på en eller anden 
måde godt lide.«

Generelt skal der være ordnede for-
hold. Derfor sender Erik også hver ene-
ste onsdag morgen en sms-reminder ud 
til alle eleverne med besked om, at han 
og Birger kommer til frokost kl. 11.15. 
Og han sørger for at invitere nye elever 
allerede inden, skoleåret går i gang.

Successen fortsætter
Selvom frokostmøderne startede som 

et forsøg, var de ansatte ved UU Gribs-
kov hurtigt klar over, at det gav mening 
at fortsætte. Det koster nemlig ikke al-
verden at køre møderne. 

Udgiften til sandwich løber op i knap 
4.000 kroner på årsbasis, og Erik og Bir-
ger bruger hver især tre timer ugentligt 
på at planlægge og afholde møderne. 
Men det er ingenting i forhold til det 
antal timer, som UU-centret tidligere 
brugte på de elever, der faldt fra. 

»Og så er vi blevet bedt om at udvide, 
så vi ikke stopper møderne i april-maj 
som hidtil, men nu kører helt til som-
mer fra næste år. Ledelsen synes, det er 
vigtigt at sende et signal om, at vi er der 
hele tiden,« forklarer Erik von Magius.

Han er glad for, at onsdagsfrokosten 
fortsat skal indtages på Erhvervsskolen 
Nordsjælland:

»Det er rigtig godt at tage tingene på 
forkant, inden de bliver til noget. Og vi 
får nogle gode snakke. De er jo sjove, så 
det er en fornøjelse at komme der.«

VEJLEDERPROFILEN
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#1 Dyrk samarbejdet fra start 
Tag tidligt kontakt til din lokale erhvervsskole. Det er nemlig vigtigt, at skolen er med på idéen 
om frokostmøder. Erhvervsskolen Nordsjælland har fx afsat et særligt lokale til frokostmøderne 
i Hillerød, og så er både lærere og ledelse meget lydhør, når vejlederne viderebringer kritik.

#2 Indtag en mæglerposition
Relationen til eleverne er altafgørende. Det er vigtigt, at de ikke føler, at man som vejleder går 
dem efter i sømmene, men at man i stedet er der for at hjælpe. Men fortæl dem også om deres 
eget ansvar, og hjælp dem med at løse konflikter med lærere, skolens ledelse eller klassekam-
merater.

#3 Inviter folk udefra
Møderne kan også bruges til at forberede de unge på fremtiden som lærling eller på arbejds-
markedet. Derfor inviterer vejlederne i Gribskov altid en arbejdsgiver og en fagforeningsmand 
på besøg i løbet af skoleåret.

3 gode råd om frokoStmøder 

Beytullah Gølcük
17 år og læser til automekaniker 
på grundforløb 2

Hvordan har det været at deltage i frokost-
møderne?
Det er mega hyggeligt, og det synes de fleste, 
som kommer der. Det er dejligt, at der er 
nogen, som kan hjælpe med at fikse proble-
merne. Det er en rigtig god idé, så jeg håber, 
de vil fortsætte med det.

Hvad har du brugt møderne til?
Jeg fik hjælp til at finde lærerplads. Og så er 
det altid hyggeligt, at man kan få en snak.

Har møderne betydet noget for din lyst til at 
gå i skole?
Ja, det har motiveret mig, at der er nogen, 
der hjælper. Og de hjalp en stor del! 

Hvad er det bedste ved møderne?
Det var nok at kunne snakke med Erik – og 
så at få sandwich. Og at vi alle sammen blev 
samlet for at spise frokost, det var hyggeligt. 

Kære Læser.

Hvis du ikke allerede er medlem af Danmarks Vejlederforening,  
vil vi rigtig gerne have dig som medlem. Jo flere medlemmer, jo stærkere er vi!

På www.vejlederen.org kan du finde tilmeldingssiden.

Velkommen! 
Mange sommerhilsner fra Bestyrelsen og Carla Tønder Jessing

Sådan er frokoStmøderne
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Erik von Magius er klar med råd om frokostmøderne.
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3 X R  ANMELDER

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 karrierevejledning, VIA. Ph.d. i karrierevejledning.
Rita Buhl: Lektor på VIA, underviser på Diplomuddannelsen  
i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.

Anmeldelse af bogen: 
Karrierekompetanse, karrierelæring og kar-
riereundervisning 
– hvad, hvorfor, hvordan, for hvem og hvor? 
af Erik Hagaseth Haug udgivet på Fakbok-
forlaget.

”Mitt utgangspunkt er dermed at økt teo-
retisk innsikt vil være vigtig utgangspunkt 
for å utvikle økt metodisk og personlig for-
ståelse (s. 13).”

Sådan indleder Erik Haug, førsteam-
enuensis ved Høgskolen i Innlandet, 
denne bog. Bogen er først og fremmest 
tænkt til studerende på forskellige vej-
lederuddannelser, men er også relevant 
for lærere i folkeskolen med ansvar for 
uddannelse og job, vejledere i jobcen-
trene, på ungdomsuddannelser, i UU, 
Studievalg osv. Og i en dansk sammen-
hæng må relevansen af denne bog også 

begrundes i en række reformer, hvori 
karrierelæring indgår som begreb. For 
undervisere i gymnasierne samt de 
universiteter og professionshøjskoler, 
der arbejder med karrierelæringsforløb 
eller CMS (forkortelse for career ma-
nagement skills) er bogen her et yderst 
kærkomment input til den faglige kva-
lificering og inspiration til arbejdet. 

Reformer som indeholder 
karrierelæring
I Danmark er karrierelæring indeholdt 
i flere nyere reformer, f.eks. erhvervs-
uddannelsesreformen, gymnasiere-
formen, FGU og den nye kommunale 
ungeindsats. 

Bogen er derfor også kærkommen i 
en dansk sammenhæng. Og hvad står 
der så i den og hvad kan den bruges til?

Bogen er på 140 sider og opdelt i 5 
kapitler, som begynder med en indled-
ning, dernæst et kapitel om hvorfor og 
for hvem udvikling af karrierekompe-

tencer vil være hensigtsmæssige. Dette 
efterfølges af bogens hovedkapitel, som 
beskriver hvad karrierekompetence, 
karrierelæring og karriereundervis-
ning kan være. Så gives en række ek-
sempler på, hvordan der kan arbejdes 
med karriereundervisning i praksis, 
og afslutningsvis betragter forfatteren 
udfordringer i forbindelse med karri-
erelæringsperspektivet.

”Denne bog måtte skrives for at vise nu-
ancerne inden for teorier om karrierelæring, 
undervisning og kompetence og give mulig-
hed for at løfte blikket op over den konkret 
vejledningssituation og arbejdshverdag og 
reflektere over spørgsmålet: Hvorfor gør 
jeg på denne her måde?” Sådan beskriver 
forfatteren sin intention med bogen, og 
samtidig fremhæver han, at vejleder-
rollen er mangesidet, og at han sæt-
ter fokus på et enkelt aspekt af denne. 
Også en væsentlig pointe som fremhæ-
ver, at vejledning ikke kan reduceres til 
karrielæring. 

Karrierekompetence,  
karrierelæring og  
karriereundervisning
 – hvad, hvorfor, hvordan, for hvem og hvor
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Forskellige teorier om og 
modeller for karrierelæring
I bogens to bærende kapitler er der 
fokus på, hvad karrierekompetence 
og karrierelæring er. Den væsentlig-
ste pointe, som bogen får frem på en 
fin måde, er at vise, hvordan der er 
forskellige teorier om og modeller for kar-
rierelæring. Forfatteren skitserer med 
udgangspunkt i Savickas, hvordan kar-
rierevejledning er forankret i forskel-
lige ontologier. Hvilket igen giver 
tre paradigmer for vejledning. 
Disse er guiding, developing og 
designing. Oversat til dansk ville 
vi nok bruge ordene vejledning, 
udvikling og design. Disse relate-
rer forfatteren til et logisk-positivi-
stisk paradigme, et udviklings- og 
læringsparadigme og et konstruk-
tivistiske paradigme. 

Forfatteren lokaliserer karrie-
rekompetence, karrierelæring og 
karriereundervisning jf. Savickas  i 
udviklings- og læringsparadigmet 
– derfra og måske også derfor fort-
sætter forfatteren med at beskrive 
de grundlæggende antagelser i 
udviklings- og læringsparadigmet. 

Hvis der havde været mere plads, 
her anerkender vi ambitionen om 
en kort indføring, havde det væ-
ret interessant at udfolde begrebet 
karrierekompetence inden for de 
andre paradigmer også. Vi tror på, 
at både det logisk-positivistiske pa-
radigme og det konstruktivistiske 
paradigme findes i en dansk sam-
menhæng, ikke mindst som hverdags-
forståelser blandt lærere, vejledere og 
beslutningstagere. 

Kapitlet, som giver en indføring i for-
skellige teorier og modeller om karri-
erelæring, beskriver kort, hvordan der i 
Australien, Holland og Skotland er ud-
viklet forskellige modeller for karriere-
kompetence, og der gives en indføring i 
Bill Laws DOTS model. 

Forfatteren kobler frisk Knud Illeris’ 
ideer om et udvidet kompetencebegreb 
ind i relation til karrierekompetence. 
Det er friskt, fordi det er begrænset, 
hvor meget plads forfatteren har til at 

redegøre for og underbygge sit argu-
ment – omvendt må det siges at være et 
af de elementer i bogen, som får læseren 
til at tænke og gør at bogen, udover at 
give indsigt i både begreber og praksis, 
også bidrager til at udvide vores tænk-
ning omkring begreberne og deres 
indhold og praksis. Steder som disse, 
f.eks. s. 60 og 61 kan masterstuderende 
i Danmark, Norge og Sverige med for-
del identificere og arbejde videre med 

i deres opgaver. Det ville der komme 
utroligt spændende opgaver ud af, som 
ville bidrage til vejledningsfeltets sam-
lede indsigt i karrierekompetence, kar-
rierelæring og karriereundervisning. 
F.eks. kunne der spørges: 

Hvordan kan Illeris’ udvidede kompe-
tencebegreb som kreativitet, fantasi, evne 
til kombinationstænkning, fleksibilitet, in-
tuition, at indtage et kritisk perspektiv og 
modstandspotentiale sættes i spil i forhold 
til karrierekompetence?

Det samme gør sig gældende i bogens 
sidste afsnit, hvor forfatteren betragter 
udfordringer i forbindelse med kar-
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rierelæringsperspektivet og peger på 
problematiseringer som individualise-
ring, normalitet, lokal tilpasning, dou-
ble binds og social retfærdighed. I dette 
afsnit er der også masser af ting at gå 
videre med som eksempelvis;

Hvordan udtalte eller uudtalte forståelser 
af vejledningens hensigt påvirker valget af 
karrierelæringsaktiviteter? 

Hvad betyder det, at vejledning lægger 
sig i spændingsfeltet mellem en stat, som 

konstant kommunikerer til sine bor-
gere hvilke valg den ser som hensigts-
mæssige for fremtidens samfund, og 
borgerens ret til at bestemme over eget 
liv (og karriere).

Forfatteren er optaget af at give 
grundlag for at tage stilling og 
skriver derfor en åben tekst. Alli-
gevel er det tydeligt ud fra forfatte-
rens valg, særligt i forbindelse med 
det kapitel, som beskriver eksem-
pler på, hvordan der kan arbejdes 
med karriereundervisning i prak-
sis, at forfatteren har taget stilling 
og mener noget om, hvordan gode 
karrierelæringsaktiviteter kan se 
ud i norsk praksis.

Når vi summerer op hen over bo-
gens kapitler danner der sig et bil-
lede af, hvad karrierelæring ifølge 
forfatteren bidrager til. 

Karrierelæring:
•  Bygger på erfaring med deltagel-

se i uddannelse og arbejde
•  Skaber Refleksion
•  Indeholder elementer af kollek-

tivitet

Slutteligt bemærker vi, at en del danske 
forsknings- og udviklingsprojekter har 
fundet vej til Norge og nævnes som 
inspirationskilder i bogen. Det er bl.a. 
Udsyn i udskolingen, Karrierefokus i 
gymnasiet samt det dansk-norske sam-
arbejde om På Vei mot karrierekom-
petanse. Bogen understøtter, at vi har 
meget tilfælles på tværs af Norge og 
Danmark, når det gælder tænkningen 
omkring karrierelæring og karriere-
kompetence. Bogen her bidrager på for-
nem vis til at tydeliggøre dette. 
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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
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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
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TEKST // 
ANETTE JOCHUMSEN ,  
MEDLEM AF BESTYRELSEN I DANMARKS VEJLEDERFORENING OG E-VEJLEDER

EFTERTANKEN

I teknologipagt 
med fremtiden

//  Som vejleder 
hilser jeg f lere 
praktiske aktiviteter 
for de unge 
udenfor skole og 
ungdomsuddannelse 
velkommen, så de 
lærer mere om sig 
selv i sammenhæng 
med omverdenen.
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For nylig stod jeg en sen eftermiddag i strid østenvind i Ama-
ger Strandpark og blæste sæbebobler, mens mine vejlederkol-
leger forsøgte at løbe om kap med boblerne. Forinden havde vi 
lavet vores egne vindmålere og derudover bestemt retningen 
og styrken af vinden med små vindmøl-
ler. Vi var på besøg i skoletjenesten på 
Naturcentret og deltog i et undervis-
ningsforløb beregnet for de mindste 
elever. Forløb, som sammen med fami-
lieaktiviteter i weekenderne skal med-
virke til at stimulere interessen for na-
turvidenskab fra en tidlig alder. 

I skoletjenesten har de noteret sig især 
mødres store indvirkning på børnenes 
fremtidsplaner, og afpasser omhyg-
geligt deres tilbud og kommunikation 
målrettet småbørnsfamilier. Og inte-
ressen er stor.

Det er en kendt sag, at søgningen til 
STEMuddannelserne (Science, Tech-
nology, Engineering and Mathematics) 
inden for teknologi, it, naturvidenskab 
og matematik ikke står mål med den 
forventede efterspørgsel på det danske arbejdsmarked frem-
over. Erhvervsministeriet skønner, at vi vil mangle 10.000 
ingeniører og naturvidenskabelige kandidater i 2025, hvis 
søgningen til fagområdet er uændret.  

På lokalt plan er der landet over flere motiverende tiltag 
for skoleklasser og gymnasieelever. Med et mål om, at 

20% flere skal gennemføre en faglært eller videregående 
uddannelse over de næste ti år inden for  STEMområdet, 
udbygger regeringen nu de lokale tiltag via Teknologipag-
ten. Erhvervsministeriet, Uddannelses- og Forskningsmi-

nisteriet, Undervisningsministeriet 
og Beskæftigelsesministeriet afsætter 
75 millioner kroner frem mod 2021 til 
at samarbejde med uddannelsesinsti-
tutioner, virksomheder og faglige or-
ganisationer om konkrete indsatser, 
der skal bidrage til at øge interessen. 
Inspirationen til en national teknolo-
gipagt kommer fra Holland, som med 
sådan en pagt har formået øge opta-
gelsen på de naturvidenskabelige ud-
dannelser.  

Set i et karrierelæringsperspektiv hilser 
jeg som vejleder flere praktiske aktivi-
teter for de unge også udenfor skole og 
ungdomsuddannelse velkommen, så de 
lærer mere om sig selv i sammenhæng 
med omverdenen. 

Med virksomhedernes stigende behov 
også for kreative kompetencer kombineret med STEMkom-
petencer - de såkaldte STEAMkompetencer, hvor A står for 
humanistiske og kreative kompetencer - kunne aktiviteter-
ne for de lidt ældre elever med fordel have samme tværfag-
lige tilsnit som forløbene for de yngre på Naturcentret, hvor 
kreativ tænkning, visualisering og design netop er vigtige 
ingredienser.



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


