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i fremtiden. I år er temaet ”A need for change” – altså et be-
hov for forandring. I år holdes konferencen i Göteborg, og her 
spørger man, hvordan uddannelses- og erhvervsvejledere 
kan forholde sig til og arbejde i de store forandringer, som 
flygtningestrømme, arbejdskraftmobilitet og teknologiske 
udviklinger, der gør erhvervsskift gennem livet til et vilkår, 
fører med sig. Hvilke udfordringer giver det for vejledere, 
og hvad vil det kræve af vejledere i fremtiden? (IAEVG står 
for International Association for Educational and Vocational 
Guidance.)

Det er også glædeligt, at Undervisningsministeriet her i ef-
teråret udgiver fire publikationer, som bygger på det 3-årige 
udviklingsprojekt i UU-erne, Brug for alle Unge. De fire pub-
likationer indeholder idéer, forløbsbeskrivelser og inspirati-
onsmaterialer fra delprojekterne om vejledning af de unge. 
Publikationerne har fokus på teori, metode, erfaringer og 
forankring, og de vil kunne anvendes både i de kommunale 
ungeindsatser/UU og i andre vejledningssektorer. Brug for 
alle Unge afsluttes med en stor konference den 21. november.

Endelig en sidste opløftende og glædelig nyhed: Lektor Rie 
Thomsen, DPU Århus Universitet, bliver i løbet af dette ef-
terår udnævnt til Professor MSO i karrierevejledning. Vores 
læsere kender bl.a. Rie fra ’De 3 R’er’, som anmelder faglit-
teratur her i bladet. Fra Danmarks Vejlederforening sender 
vi et stort tillykke til Rie Thomsen, og vi glæder os over, at 
Danmark nu får en professor i karrierevejledning.
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DET ER USUNDT AT VÆRE 
PESSIMISTISK. VI HAR IKKE 
KUNNET FINDE ET ENESTE 
F O R S K N I N G S R E S U LTAT, 
SOM VISER, AT DER KOM-
MER NOGET GODT UD AF 
AT HAVE EN PESSIMISTISK 
GRUNDINDSTILLING.

HANS HENRIK KNOOP, 
LEKTOR PÅ DPU, OM 
AT HVER 10. ELEV I 
FOLKESKOLEN MANG-
LER TRO PÅ EGNE EV-
NER OG TILLID TIL, AT 
DE KAN FÅ EN INTE-
RESSANT HVERDAG I 
SKOLEN.
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SIDEN SIDST

REDIGERET AF // 
TORBEN ELSIG-PEDERSEN

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

Alle skal ikke 
være teknikere
Hold fast i dine kernekompetencer, for fremtidens ar-
bejdsmarked har brug for problemløsning og sociale 
kompetencer i en digital tidsalder, lyder det i en analyse 
fra Djøf. Så ikke alle skal kunne kode og have dybe tek-
niske kompetencer for at klare sig på fremtidens arbejds-
marked.

»Der er brug for at nuancere, om tekniske kompetencer 
er svaret på alt. Der er i dag en kæmpe efterspørgsel på 
samfundsvidenskabelige kandidater på det private job-
marked og den nye rapport viser, at efterspørgslen går 
i retning af de kernekompetencer, som djøferne allerede 
besidder. De skal fortsat kunne analysere komplekse ud-
fordringer og skabe løsninger,« siger Henrik Funder, for-
mand for Djøf privat.

E-sport skal få unge til at åbne øjnene for fordelene ved at 
gøre karriere i vestjyske industri- og teknologivirksomheder. 
Industrielt Teknologi Center i Ringkøbing-Skjern Kommune 
har til formål at hjælpe små og mellemstore virksomheder 
med at styrke teknologien i virksomhederne og at skabe 
interesse for teknologi og industri blandt de unge. Nyeste 
initiativ er, at centret har stablet et E-sportshold inden for 
Counter-Strike på benene. De unge som tilknyttes holdet får 
mulighed for at tage en uddannelse og skabe kontakt til virk-
somhederne samtidig med at de er en del af holdet.

Mange flytter efter uddannelse
Studerende på bacheloruddannelser og mellemlange vide-
regående uddannelser flytter relativt ofte efter deres studie-
plads, mens studerende på erhvervsuddannelser og lange 
videregående uddannelser flytter relativt sjældent. Det viser 
tal fra Danmarks Statistik.

I 2017 påbegyndte knap 56.000 personer for første gang 
et studie med semesterstart i august eller september.  Ud af 
disse flyttede 20.121 i 2. halvår 2017, hvilket svarer til 36 pct.

E-sport  
skal lokke unge til Vestjylland
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SIDEN SIDST

UU mangler incitament Høje forventninger får 
studerende til at lægge 
sig i selen
Hvis uddannelsesinstitutionen har høje forvent-
ninger til, hvor meget tid de studerende bruger 
på at studere, så bruger de studerende også 
mere tid på studierne. Det viser en ny undersø-
gelse, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) 
har gennemført. Undersøgelsen peger på, hvil-
ke værktøjer de videregående uddannelser kan 
tage i brug for at fremme de førsteårsstuderen-
des studieintensitet.

UU og grundskolerne har intet na-
turligt incitament til at lede flere 
mod en erhvervsuddannelse, hed-
der det i en ny  analyse fra Ram-
bøll/Qvartz for Undervisningsmi-
nisteriet .

Analysen konkluderer, at den 
dominerende tolkning af vejle-
derloven blandt UU-vejlederne 
er, at vejledningen skal være uvil-
dig og derfor ikke tage samfun-
dets interesser i betragtning. Det 
fremgår samtidig, at 70 procent af 
UU-vejlederne har en baggrund 
som tidligere folkeskolelærere, 
underforstået, at de færreste har 
særligt kendskab til erhvervsud-
dannelserne, mens flere har kend-
skab til de gymnasiale uddannel-
ser. Samtidig fremhæves det, at 
grundskolerne ikke har økonomi-
ske incitamenter til at skelne mel-
lem ungdomsuddannelserne. Det 
foreslås, at kommunerne kunne 

have en strategi om, at flere væl-
ger erhvervsuddannelse. Men slås 
fast, at meget få kommuner har 
en strategi for at nå den nationale 
målsætning om, at flere skal søge 
en erhvervsuddannelse efter 9. og 
10. klasse. 

Analysen viser, at det ikke enty-
digt forbedrer gennemførelse af en 
erhvervsuddannelse, hvis eleverne 
i 10. klasse har gået på EUD10 eller 
gennemført 20/20-ordningen, som 
begge var elementer i erhvervs-
skolereformen, der skulle få flere 
til både at vælge og gennemføre en 
erhvervsuddannelse.

Analysen går behændigt uden 
om forslaget om konsekvent at 
samle de kommunale 10. klasse-
stilbud på en erhvervsskole, men 
opridser i stedet en lang række af 
muligheder for at få flere elever til 
at få smag for en erhvervsuddan-
nelse.

Studieintensitet er en målestok for, hvor me-
get tid, de studerende bruger på undervisning, 
forberedelse, gruppearbejde mv. Og studiein-
tensiteten har stor betydning for, hvor meget de 
studerende får ud af deres studier. Flere under-
søgelser peger på, at de studerende bruger for 
lidt tid på at studere. Faktisk er studieintensite-
ten mange steder så lav, at der ikke er tale om 
et fuldtidsstudium. Blot 42% af de studerende 
bruger 37 timer eller mere om ugen på deres 
studie, mens en gennemsnitsstuderende bru-
ger knap 35 timer om ugen på studiet. Det er 
væsentligt mindre end de 40-48 timer, som de 
studerende skal bruge for at nå op på fuld tid på 
årsbasis, når man tager højde for de lange ferier.
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ON-LINE

Generation Z, der er vokset op med 
internettet, har i dag et stigende 

behov for alternativ, hurtig og tilpas-
set undervisning end flere af de tradi-
tionelle uddannelsesinstitutioner kan 
matche. Og med en større tilgang til 
online viden er det blevet muligt at by-
pass’e eksisterende uddannelsestilbud 
og hurtigt finde aktuelle, men typisk 
kortere læringstilbud, kurser og viden, 
som lige præcist matcher det her og nu 
behov, den unge har.

Her og nu viden
Opmærksomhedsspændet er fra 2010 
faldet fra 16 til 10 sekunder hos de unge 
i Generation Z. Det er dermed næsten 
halveret. Samtidigt har de en større 
bevidsthed om arbejdsmarkedets krav. 
Og den stadig stigende disruption og 
forventning om forandringsvillighed 
hos dagens virksomheder trækker 
tilsammen i en retning af en zap-zap-
shoppingkultur på uddannelsesområ-
det. Der er ikke længere plads til for-
dybelse og lange uddannelser. Det skal 
være her og nu.

»De unge mennesker har i deres 
personlighedstræk og præference en 
enorm rastløshed. Hvis ikke endor-
finen bliver udløst, og hvis ikke man 
får denne instant gratification, så er 
man videre til det næste. Så fænome-
net hackschooling er attraktivt for de 
unge,« siger Tanja Hall til UU. Hun er 
antropolog og fremtidsforsker i virk-
somheden Fremtidsfabrik.

Innovation og entrepreneurship
Der lægges i dag også et implicit pres på 
den unge gennem hele regeringen poli-
tiske fokus på erhvervsuddannelser og 
innovation. Det er med til at skabe en 
gruppe af unge, som på deres måde vil 
nå målet gennem et entrepreneurship, 
der kræver hurtig omstilling og målret-
tet viden på specifikke områder.

»De unge ønsker en stejl læringskur-
ve, som de kan bruge med det samme, 
og uddanner sig derfor udenom det tra-
ditionelle uddannelsessystem. Det kan 
eksempelvis være gennem tutorials på 
YouTube eller online universitetskur-
ser,« siger Tanja Hall. Hun oplever, at 
de unge dermed serverer en indirekte 
kritik af uddannelsessystemet, hvor 
mange mener, at det ikke går hurtigt 
nok, og at uddannelserne ikke er in-
novative nok. Uddannelsesformen med 
underviser og klasselokale er gammel-
dags.

Passer til både skrøbelige og 
selvsikre unge
Generation Z er en generation, hvor op 
mod 33% af pigerne og 20% af drenge-
ne har stress. De er trukket gennem et 
uddannelsessystem med fremdriftsre-
former og skiftende uddannelsesfokus, 
og så er de født ind i et meget konkur-
rencepræget og individfokuseret sam-
fund. 

Flere unge skaber i dag deres egen uddannelse via online kurser og foredrag 
som de finder på eksempelvis TEDx og You Tube.

TEKST  // 
 OLE WISLER, JOURNALIST 

Hackschooling – hurtig og alternativ uddannelse

Flere unge bypass’er det traditionelle uddannelsessystem, 
og finder i dag deres uddannelse og viden online 

Samtidig er ungdommen, som ung-
dommen altid har været. De vil foran-
dre verden. Det er genetisk forankret i 
mennesket.

Og derfor breder Hackschooling sig. 
Det passer nemlig både til de skrøbe-
lige unge, som måske ikke er bogligt 
orienterede eller til de unge som lider 
af social angst. Og på den anden side 
er der så de selvsikre unge, som dyrker 
visionen om succes og rigdom gennem 
entrepreneurship og innovation, og 
derfor har et behov for hurtig læring.

HackscHooling
Begrebet Hackschooling bygger på, at man 
faktisk ”hacker” sin vej uden om det tradi-
tionelle uddannelsessystem gennem online 
uddannelser, -specialer, og -kurser. Udtrykket 
hackschooling blev brugt for første gang i 
2013 af den dengang 13-årige Logan LaPlante, 
der i et TEDx oplæg på Youtube fortalte om 
sin egen online hjemmeskoling. 
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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 hilsner fra bestyrelsen og formand Carla Tønder Jessing
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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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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

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”

Art of Dance
Badminton
Billedkunst
Bordtennis
Challenge

E-sport
Fitness

Fodbold
Gymnastik

Håndarbejde
Håndbold

Medie
Musik

Psykologi og filosofi
Ridning

Svømning
Træ og metal

VI TROR PÅ 
TALENTET I DIG

HALVORSMINDE.DK
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VOKSENVEJLEDNING

TEKST  // 
 OLE WISLER, JOURNALIST 

»Jeg oplever, at ufaglærte voksne, der 
søger vejledning, ofte mangler indsigt 
og erfaring i at planlægge og reflektere 
langsigtet i forhold til deres karriere. 
Netop dén personlige kompetence er 
afgørende for at kunne bevare tilknyt-
ningen til et meget forander-
ligt arbejdsmarked,« mener 
Ann-Charlotte Nordahl Niel-
sen. Hun har igennem årene 
arbejdet som vejleder hos VEU 
Nordsjælland.

Ann-Charlotte Nordahl 
Nielsen påpeger, at gruppen 
af ufaglærte har et stort behov 
for at få et bedre kendskab til 
konkrete uddannelser og mere 
viden om nye læringsmulighe-
der, så de kan få styrket deres 
almene færdigheder, som er en 
væsentlig forudsætning for at 
kunne gennemføre en even-
tuel videre uddannelse.

Kompetencegab for IT-analfabeter
Der ligger et meget stort kompeten-
cegab forude, som skal honoreres. 
Arbejdsmarkedet vil frem mod 2025 
mangle omkring 65.000 faglærte. Det 

betyder, at en stor gruppe ufaglærte vil 
få det svært. 

Der er i dag omkring 300.000 ufag-
lærte i Danmark, og de mangler ofte 
både motivation og de nødvendige for-
udsætninger for at kunne håndtere den 

nødvendige kompetenceudvikling og 
uddannelsesløft, der skal til for at mat-
che arbejdsmarkedets krav. 

En undersøgelse i OECD-regi viser, 
at op mod 1 mio. voksne danskere er 
dårlige til at arbejde med og forstå IT 
og omkring 500.000 danskere læser og 

regner dårligt. Den udbredte mangel 
på helt basale it-kompetencer blandt 
medarbejderne på danske offentlige 
og private virksomheder, dokumen-
teres også af en rapport fra Danmarks 
Evalueringsinstitut (EVA). Rapporten 

viser tydeligt, at manglen 
på it-kompetencer er størst 
blandt ufaglærte. 48% af dan-
ske virksomheder oplever 
ufaglærte medarbejdere uden 
tilstrækkelige it-kundskaber. 
Og 43% af virksomhederne 
oplever faglærte medarbej-
dere, der mangler grundlæg-
gende it-færdigheder. Det gør, 
at en stor del danskere har det 
svært med at navigere på net-
tet. I disse grupper finder vi en 
stor del af de voksne danskere 
uden uddannelse, som nu 
fremover selv skal finde frem 

til vejledning gennem den nye eVejled-
ning. 

»Jeg mener, man nøje skal overveje, 
hvordan man vil nå ud til denne gruppe 
af danskere og måske komme op med al-
ternative måder at få fat i dem, for at kun-
ne hjælpe dem digitalt. Der skal megen 

eVoksenvejledertoget kører 
– skinnerne lægges undervejs
VEU, voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet, står midt i en radikal foran-
dring, hvor landets 13 VEU centre nu er nedlagt til fordel for én central og fælles 
indgangsportal med digitaliseret eVejledning. Ingen ved helt, hvor det digitale 
vejledertog kører hen, men det er planlagt, der skal måles, evalueres og måske 
skiftes spor undervejs

//  Voksenvejledningslandskabet 
er atomiseret og uoverskueligt, 
og det er et problem, at det 
ikke er enkelt, hvor man som 
voksen skal henvende sig.

CARLA TØNDER JESSING,  
FORMAND FOR DANMARKS VEJLEDERFORENING
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oplysning til og mange skal klædes på 
i de forskellige organer, så vi kan guide 
disse borgere ind på de rigtige steder el-
ler hjælpe dem i processen,« siger Ann-
Charlotte Nordahl Nielsen.    

Matthæuseffekt
Det skurrer generelt hårdt i hovederne 
hos de danske vejledere, når arbejds-
markedets parter og regeringen vil 
tvinge alle ufaglærte voksne i Dan-

mark til selv at finde deres vejledning 
på nettet.

Hos Danmarks Vejlederforening er 
man ikke udelt begejstrede for digitali-
seringen af VEU. Tværtimod.

»Vi har i mange år ønsket en gennem-
gribende reform af voksenvejlednin-
gen, som kan imødekomme forskellige 
voksenmålgruppers vejledningsbehov. 
Voksenvejledningslandskabet er i dag 
atomiseret og uoverskueligt. Det er et 
problem, at det ikke er enkelt, hvor man 
som voksen skal henvende sig,« siger 
Carla Tønder Jessing, der er formand 
for Danmarks Vejlederforening. Hun er 
ikke imponeret over de nye VEU-tiltag, 
der godt nok samler alt i en eVejled-
ningsportal.

»Generelt er det sådan, at voksne med 
mest eller længst uddannelse bruger 
uddannelses- og karrierevejledning 
mest og er mest opsøgende i forhold til 
vejledning. Det vil sige, at der skabes 
en utilsigtet Matthæus-effekt i forhold 
til voksenvejledningen,« siger Carla 
Tønder Jessing og fortsætter:

»Vi har brug for en reform, der kan 
etablere en samlet voksenvejledning 
med differentierede voksenvejled-
ningstilbud, herunder også opsøgende 
vejledning overfor de kort- og uuddan-
nede voksne, vejledning på arbejds-
pladser, åbne vejledningstilbud, hvor 
man kan gå ind fra gaden og få ud-
dannelses- og karrierevejledning ved 
siden af en digitalt baseret vejledning 
som eVejledning.«

Danmarks Vejlederforening an-
befaler, at man i den kommende 
eVejledning udvikler måder at 
være opsøgende på i forhold til 
målgrupperne. Det er her spe-
cielt vigtigt, at erfaringerne 
fra VEU-centrene bringes ind i 

eVejledningsarbejdet, og at der 
ansættes vejledere med erfaringer i 

vejledning af især ikke-uddannede og 
kortuddannede voksne.

Det personlige møde vinder 
Mange voksne får på et tidspunkt brug 
for et karriereskifte på grund af syg-
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dom, nedslidning, stress eller ophør af 
jobfunktion. Her har mange haft brug 
for at sidde overfor et menneske i en 1:1 
vejledningssamtale, for at få hjælp og 
forståelse til at se nye kompetenceløft- 
og jobmuligheder. 

Det er det, som Ann-Charlotte Nord-
ahl Nielsen primært har beskæftiget 
sig med i VEU-center Nordsjælland. 
Hun har leveret individuel og person-
lig vejledning til ufaglærte og kortud-
dannede voksne, så de er blevet op-
kvalificerede gennem forberedende 
voksenundervisning, AMU-kurser el-
ler løftet fra ufaglært til faglært samt 
vejledt voksne til karriereskift. Det er 
hendes erfaring, at den fysiske og til-
stedeværende vejledning er langt den 
bedste, letteste og mest overskuelige for 
de voksne uuddannede eller med korte 
uddannelser.

»Jeg har hver eneste uge oplevet, 
hvordan de mange vejledningssøgen-
de, har meget svært ved at overskue 
og finde rundt i junglen af muligheder. 
De kan ikke overskue, hvad det kræver, 
at begynde på en ny uddannelse, del-
tage i et kursus eller selv se, hvordan 
deres aktuelle kompetencer matcher 
det aktuelle arbejdsmarked,« fortæller 
Ann-Charlotte Nordahl Nielsen. Hun 
har flere gange måttet hjælpe usikre 
voksne, der har oplevet store nederlag 
og modgang i skolesystemet, med at 
overvinde frygten for at vende tilbage 
til skolebænken.

»Jeg har simpelthen taget dem med 
ud på et lille besøg til et uddannelses-
kursus på en skole for at møde andre 
kursister i samme båd. På den måde 
har vi sammen kunnet afdramatisere 
det nye læringsmiljø og få sat gang i 
en succesfuld opkvalificeringsproces 
til glæde for både arbejdsmarked og 
den pågældende voksne,« fortæller den 
fagligt stolte VEU-vejleder. Ann Char-
lotte Nordahl Nielsen oplever, at det er 

meget vigtigt med den tillid, der opstår 
gennem det fysiske møde mellem vej-
leder og den voksne, der søger vejled-
ning. Den fjernes nu med den nye kon-
struktion omkring én fælles indgang 
med eVejledning til voksen- og efterud-
dannelsesområdet.

Fremtidens voksenvejledning
Der er ikke tvivl om, at arbejdsmarke-
det forandrer sig med hastige skridt, og 
at der til stadighed vil være en øget ef-
terspørgsel på nye kompetencer og fag-
ligheder. Derfor er det også vigtigt med 
en voksenvejledning, der fungerer. 

Spørger man erfarne voksenvejledere 
som Ann-Charlotte Nordahl Nielsen er 
svaret tydeligt.

»Optimal vejledning opnås ansigt til 
ansigt,« siger Ann-Charlotte Nordahl 
Nielsen. Hun kan dog godt se fordelen 
i, at man gennem eVejledningen kan 
få hjælp på mange flere tidspunkter af 
døgnet, og at det er en proces, hvor du 
online kan vende tilbage på chat eller 
mail – hvis du vel at mærke har de rette 
digitale kompetencer.

»Det er vigtigt, at få foldet alle kom-
petencer ud og få italesat styrker og 
barrierer. Vi skal i den kommende vok-
senvejledning sørge for at få klædt fag-
foreninger, jobcentre og A-kasser på, 
så både beskæftigede og ledige ufag-
lærte kan få rigtig god og kompetent 
voksenvejledning, og at den digitale 
vejledning bliver gjort mere ”ufaglært 
venlig” – med billeder, video, oversku-
elig tekst og naturligvis meget gerne 
oplæsningsmulighed for blandt andet 
ordblinde og fremmedsprogede,« siger 
Ann-Charlotte Nordahl Nielsen.

Toget kører
Og det er faktisk bygget ind i processen 
omkring implementeringen af eVejled-
ningen, hvor toget kører derudaf, mens 
skinnerne lægges. Her i efteråret kører 
sideløbende to analyser og projekter 
i forbindelse med digitaliseringen af 
VEU. Projekterne skal kortlægge bru-
gen af og mulighederne for e-læring i 
VEU. 

Den første analyse skal afdække, 
hvordan digitale læringsplatforme og 
digitale læringsteknologier benyttes på 
tværs af grundlæggende og videregå-
ende VEU i dag. Formålet er, at eksiste-
rende erfaringer bliver samlet og delt, 
og at det bliver muligt at identificere, 
hvor og hvornår brugen af digitale læ-
ringsplatforme og læringsteknologier 
VEU fungerer godt og mindre godt.

//  Optimal vejledning 
opnås ansigt til ansigt

ANN-CHARLOTTE NORDAHL NIELSEN, 
FHV VEU VEJLEDER

VOKSENVEJLEDNING
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Den nye Digitale VeU-platform

Trepartsaftalen fra efteråret 2017 mellem regeringen 
og arbejdsmarkedets parter har en ambition om at 
styrke voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet 
med en digitalisering af VEU.  
Den nye, nationale platform baseres på Uddannelses-
Guiden og Efteruddannelse.dk 

På den nye digitale VEU platform skal man kunne:
• fi nde inspiration til og overblik over uddannelses-

muligheder
• få vejledning om uddannelsesmuligheder – og valg
• få overblik over aktuelle kursustilbud
• tilmelde sig selv eller medarbejdere til kurser
•  få overblik over økonomi og støttemuligheder fra 

VEU-godtgørelse, SVU (Statens Voksen Uddannel-
sesstøtte) m.v.

• få adgang til at søge om VEU-godtgørelse og SVU

Voksne uddannelsessøgende og virksomheder kan 
også kontakte eVejledning alle ugens dage på telefon, 
chat og mail med spørgsmål til alle former for offentligt 
anerkendte kursus- og uddannelsestilbud inden for 
både efter- og videreuddannelse og det ordinære ud-
dannelsessystem.

Efteruddannelse.dk udbygges, så man vil man kunne 
finde det aktuelle udbud af offentlig voksenefteruddan-
nelse på alle niveauer:
•  Almen voksenuddannelse - AVU. Kurser for voksne, 

som vil forbedre færdigheder i almene fag på 
9./10.-klasses niveau som fx matematik, tysk og dansk

•  Forberedende Voksenundervisning - FVU. Kurser for 
voksne som vil blive bedre til fx dansk, matematik, 
engelsk eller it

•  Ordblindeundervisning - OBU. Kurser for voksne, 
der har svært ved at læse og skrive

•  Arbejdsmarkedsuddannelser - AMU. Erhvervsret-
tede og kompetencegivende kurser

•  Videregående voksenuddannelse - VVU. Diplom-, 
akademi- og masteruddannelser

Der skal udvikles nye digitale værktøjer, der skal hjælpe 
de voksne uddannelsessøgende, så de på egen hånd 
kan afdække uddannelsesmuligheder og handler på bag-
grund af denne afdækning.  De nye værktøjer kommer 
til at hænge sammen med de eksisterende værktøjer på 
UddannelsesGuiden.

//  …manglen på it-kompetencer er 
størst blandt ufaglærte. 48 % af danske 
virksomheder oplever ufaglærte 
medarbejdere uden tilstrækkelige it-
kundskaber.

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT (EVA) 2017

Analysen laves af Danmarks Evalueringsinstitut 
frem til februar 2019, og resultatet offentliggøres i for-
året 2019. 

Den anden analyse skal afdække muligheder og bar-
rierer for udvikling af e-læringsforløb i VEU. Analysen 
har fokus på forretningsmodeller for e-læring, og den 
skal med Deloitte ved roret servere forslag til alternati-
ve modeller for udvikling og udbud af e-læring i VEU. 
Analysens resultater præsenteres primo 2019. 

Så fra nu af kan de ufaglærte voksne forsøge at hoppe 
på det vejledningstog, der i øjeblikket og et godt styk-
ke ud i fremtiden kører på et spor, der måske kommer 
til at passere et par perroner på vej mod en den nye 
vejledningsdistination. Forhåbentligt bliver det ikke 
afsporet … 

VOKSENVEJLEDNING
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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

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
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Diplom i Uddannelses-,  
Erhvervs- og  
Karrierevejledning 
som digital uddannelse?
Uddan dig til vejleder i et fleksibelt, digitalt undervisningsforløb med UC SYD’s Diplom  
i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning (DUEK) som digital uddannelse.  
Uddannelsens indhold og krav følger den ordinære DUEK, men undervisningen foregår  
digitalt med udgangspunkt i principper om Blended Learning.
 
Læs mere om uddannelsen og tilmeld dig senest 14. december 2018
ucsyd.dk/duek

ucsyd.dk/videreuddannelse
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CAREER MANAGEMENT SKILLS

Undervisning i karrierelæring  
får studerende markant hurtigere i job

TEKST //
KIM BÆKSGAARD HANSEN , FAGKOORDINATOR FOR KARRIEREVEJLEDNINGEN PÅ SDU

Syddansk Universitet har landets laveste dimittendledighed for 
humanister. En af årsagerne skal findes i, at SDU’s karrierevejledere 
udover at vejlede de studerende i deres karrierevalg også underviser 
i karrierelærings-forløbet Career Management Skills (CMS)
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CAREER MANAGEMENT SKILLS

Vi har lavet undersøgelser på SDU, 
der viser mere entydigt, at stude-

rende der er en del af CMS-forløbet 
kommer markant hurtigere i job end 
deres medstuderende, der ikke er en 
del af forløbet. De studerende på Cand. 
Merc. uddannelserne i Odense har op-
levet, at sandsynligheden for at være 
langtidsledig (ledig i mere end 12 må-
neder efter dimissionen) er 33,49% la-
vere for de studerende, som har været 
en del af CMS-forløbet.

Undervisning er ECTS-belagte kar-
rierelæringsforløb, som er en del af en 
lang række uddannelser på SDU. Et 
CMS forløb skal forstået som en iterativ 

læringscyklus med praksiselementer, 
som finder sted uden for universitetets 
mure og i samarbejde med relevante 
partnere i erhvervslivet.

Karrierevejlederne trænes i at vur-
dere og anvende forskellige didaktiske 
metoder og øvelser, der er relevante 
for de studerende, de underviser. Kar-
rierevejlederne lærer at planlægge, 
udvikle målrettede aktiviteter, gen-
nemføre og evaluere længere under-
visningsforløb, hvor de samtidig har 
sat rammerne for, hvordan den enkelte 
studerende kan teste sin læring af i en 
praktisk sammenhæng med partnere i 
erhvervslivet.

Tre varianter
På SDU udbyder vi Career Manage-
ment Skills i tre varianter: 
1.  Som et helt valgfag som udbydes 

på udvalgte uddannelser, hvor det 
udelukkende er karrierevejledere, 
der underviser og tager de stude-
rende til eksamen 

2.  Som undervisningselementer inden-
for rammerne af et eksisterende fag, 
hvor det stadig er karrierevejlederen, 
der underviser og eksaminerer den 
karrierefaglige del af eksamen 

3.  Som undervisningselementer in-
denfor rammerne af et eksisterende 
fag, men hvor der undervises sam-
men med en videnskabelig ansat på 
universitetet

VEJLEDEREN 17
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I undervisningen arbejder man med 
den enkelte studerendes karriereud-
vikling på to niveauer. Den studerende 
modtager dels karriereforberedende 
undervisning på SDU, hvor den stude-
rende får en række værktøjer fra kar-
rierevejlederen og erfaringer fra andre 
studerende. Derudover får den stude-
rende mulighed for at teste  værktø-
jerne i en praktisk sammenhæng med 
eksterne virksomheder og organisatio-
ner. Undervisningen har fokus på den 
enkeltes personlige karriereudvikling 
og er opbygget med fysisk undervis-
ningsforløb på SDU, hvor den stude-
rende bliver præsenteret for teorier og 
øvelser inden for karriereudvikling, 
hvor der fra undervisningsgang til un-
dervisningsgang  er opgaver med fokus 
på at afprøve teorierne eller øvelserne i 
forskellige virksomhedsmiljøer 

Tæt på virksomhederne
Career Management Skills er praksisnær 
undervisning, hvor de studerende får 
testet deres teoretiske viden af sammen 
med virksomheder og organisationer. 
Samtidig får de mulighed for at reflektere 
over, hvordan man efter endt uddannelse 
kan arbejde med sine kompetencer i for-
skellige virksomhedsmiljøer.

Temaerne i undervisningen er bl.a. 
kompetenceafklaring, netværk, job-
søgning, jobsamtale, work-life balance, 
karrierestrategi og specialeskrivning 
med ekstern partner.

Det er centralt for Career Manage-
ment Skills, at det er en integreret del 
af den enkelte studerendes uddan-
nelsesforløb. På den måde sikrer vi, at 
alle studerende på de involverede ud-
dannelser bliver klædt ordentligt på til 
deres fremtidige karriere. Hensigten er 
at give de studerende erfaringer med, 

hvordan de udnytter deres egne kom-
petencer i rigtige virksomheder og or-
ganisationer, samt får erfaring med at 
skabe konkret værdi for fremtidige ar-
bejdsgivere.

Career Management Skills udbydes 
på tværs af SDU, og der er uddannelser 
fra alle 5 fakulteter, hvor Career Ma-
nagement Skills elementer indgår, som 
en del af undervisningen lige fra Lit-
teraturvidenskab på Humaniora over 
Erhvervsøkonomi på Det Samfunds-
videnskabelige Fakultet til Biologi og 
Produktudvikling og Innovation på 
hhv. Det Naturvidenskabelige og Tek-
niske Fakultet.

Stor effekt hos de studerende
I SDUs karrierelæringspraksis læner 
vi os meget op af britiske universiteter; 
bl.a. University of Warwick og Univer-
sity of Dundee. På University of War-
wick har man et af verdens førende 
forskningsmiljøer indenfor karrierelæ-
ring, og SDUs karrierevejledere har af 
flere omgange været på efteruddannel-
sesforløb i Warwick. 

Ligeledes har vi været på University 
of Dundee, og fået faglig sparring på, 
at den måde SDU arbejder med karri-
erelæring på, er meget lig den måde de 
arbejder i Dundee. University of Dun-
dee har netop udgivet en forsknings-
artikel over effekten af karrierelæring/
Career Management Skills og har kun-
net dokumentere, at studerende der 
gennemfører et karrierelæringsmodul 
under sit uddannelsesforløb har 37,2% 
større sandsynlighed for at opnå en an-
sættelse indenfor 6 måneder efter endt 
uddannelse.

Vi er derfor af flere omgange blevet 
bekræftet i, at den måde vi arbejder 
med karrierelæring- og employability-
forløb på SDU er den mest effektfulde, 
og at det sandsynligvis er derfor, at 
SDU er landets førende universitet in-
denfor employability området. 

Vi oplever også de samme tenden-
ser internt på SDU som tilfredshed 
blandt de studerende. På tværs af alle 
karrierelæringsforløb som har været 
afholdt fra 2014 til 2017 er der gennem-
snitlig over 90% af de studerende som 
har gennemført forløbene som siger at: 
De er blevet mere bevidste om de kom-
petencer, de besidder, og at de har fået 
en bedre forståelse for, hvad virksom-
heder og organisationer vægter højest, 
når de rekrutterer. 

//  Studerende der gennemfører 
et karrierelæringsmodul under sit 
uddannelsesforløb har 37,2% større 
sandsynlighed for at opnå ansættelse 
indenfor 6 måneder efter endt uddannelse.

KIM BÆKSGAARD HANSEN,  
FAGKOORDINATOR FOR KARRIEREVEJLEDNINGEN PÅ SDU

CAREER MANAGEMENT SKILLS
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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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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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I Danmark er der bred enighed mellem 
befolkningen og politikerne om, at en 

forudsætning for, at vi kan opretholde, el-
ler øge vores materielle velfærd, er, at ar-
bejdsmarkedet har adgang til arbejdskraft i 
de mængder og kvaliteter, der efterspørges.

Målsætningen er således klar. Der, hvor 
uenigheden opstår, er, hvilke midler, der 
skal tages i anvendelse for sikre, at målsæt-
ningen bliver realiseret. 

I 2015 trådte en ny erhvervsskolereform 
i kraft, der skulle øge interessen for er-
hvervsskolerne, således at flere unge valgte 
at tage en faglig uddannelse. Baggrunden 
for denne reform var, at der i en årrække 
forinden var stadigt færre, der blev optaget 
på erhvervsskolerne, og endnu færre, der 
forlod skolen med en afsluttet uddannelse.

Dette forhold, i kombination med den for-
ventede demografiske udvikling, kaldte på 
politisk handling.

Et væsentligt element i reformen var, at 
eleverne mindst skulle have karakteren 2 i 
fagene dansk og matematik fra folkeskolen, 
for at blive optaget. Den politiske intention 
var, at dette skulle styrke fagligheden på ud-
dannelserne, og dermed gøre dem mere at-
traktive, i konkurrencen med gymnasierne. 

Færre ansøgere
Effekten af dette adgangskrav har imid-
lertid været medvirkende til, at optaget på 
erhvervsuddannelserne siden 2015 er faldet 
med lidt mindre end 27%. Samtidigt har 
produktionsskolerne, der henvender sig til 
dem, der endnu ikke har forudsætningerne 
for at gennemføre en erhvervsuddannelse, 
været ramt af politiske og økonomiske 
stramninger, der har gjort det vanskeligt 
at hjælpe dem, der blev ramt af det øgede 
adgangskrav.

Den mindre søgning til erhvervsuddannel-
serne har betydet, at skolerne siden 2015 har 
fået 1,2 milliarder kroner mindre grundet ak-
tivitetsnedgangen. Dette, i kombination med 
omprioriteringsbidraget på 2% årligt, har 
medført kraftige besparelser på skolerne og 
dermed forringelser af uddannelserne.

Det burde være tydeligt, at den førte poli-
tik på området ikke har resulteret i at nå de 
opstillede målsætninger.

 
Styrk økonomien
Vores erhvervsskoler har haft deres betyde-
lige andel i, at vi, med dygtig, kvalificeret 
arbejdskraft, har kunne opbygge vores vel-
færdssamfund.

KLUMMEN

TEKST // 
SVEND BROHOLM

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. 

Hvordan får Danmark den 
arbejdskraft, der er behov for?
En mulighed er at styrke erhvervsskolerne, istedet for at 
skære dem ned. Desuden kunne arbejdsgiverne oprette 
de nødvendige praktikpladser
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været så mange i arbejde i Danmark, 
som der er i dag, økonomien er stærk, 
konjunkturerne opadgående. På den 
baggrund er det vanskeligt at få øje på 
rationalet i den stedmoderlige behand-
ling erhvervsskolerne har oplevet.

Sideløbende er der i medierne hyp-
pigt tilbagevendende fortællinger om, 
at der mangler arbejdskraft i Danmark, 
og at det betyder, at virksomhederne 
ikke kan producere de varer, de kan 
afsætte. Bag dette narrativ står Dansk 
Arbejdsgiverforening, sekunderet af 
skiftende virksomhedsejere.

Selvom historierne igen og igen bliver 
bragt til torvs, øger det ikke deres sand-
hedsværdi.

Ifølge en undersøgelse fra Styrelsen 
for arbejdsmarked og rekruttering, er 
det kun 1,3 % af virksomhederne, der 
oplever rekrutteringsudfordringer, der 
har henvendt sig til jobcenter, fagfor-
ening og a-kasse, samt slået stillingen 
op på jobnet.dk. Har de glemt, hvordan 
man kan rekruttere arbejdskraft?

Når de konkrete historier om mang-
lende arbejdskraft bliver undersøgt 
nærmere, og fagforeningerne tilbyder 

Hvis vi ikke skal save den gren over, 
vi sidder på, vil det være nærliggende, 
at erhvervsskolerne fritages for omprio-
riteringsbidraget på 2%, at der indføres 
en garantifinansiering, der understøt-
ter skolernes økonomi i omstillingspe-
rioden frem til det lykkes at øge elevtal-
let, hvor den politiske målsætning er, at 
25% flere unge skal vælge en erhvervs-
uddannelse i 2020.

I stedet for karakterkravene, 2 i dansk 
og matematik, bør erhvervsskolerne 
have økonomisk og praktisk mulighed 
for at tilrettelægge en understøttende 
undervisning for de elever, der, i for-
hold til de uddannelser, de er optaget 
på, ikke har opnået de tilstrækkelige 
faglige forudsætninger i folkeskolen.

Med det økonomiske råderum, der 
blev italesat under de politiske drøf-
telser af (top)skattelettelser tidligere i 
år, vil det fremstå ulogisk ikke at give 
erhvervsskolerne den fornødne økono-
miske støtte.

 
Forkerte påstande
Det er i fredstid, man skal opbygge for-
svarsværker. Der har aldrig tidligere 

KLUMMEN

at skaffe den efterspurgte arbejdskraft, 
viser det sig ofte, at det ikke er lige nu 
der er mangel, men at man forventer 
snarlig mangel på arbejdskraft.

Bevæggrunden bag arbejdsgivernes 
beklagelser er, at man på den måde øn-
sker at understøtte en politiks vilje til 
at åbne det danske arbejdsmarked for 
billig udenlands arbejdskraft, uden for 
EU, der samtidigt kan få den sideeffekt, 
at den danske lønudvikling kommer 
under pres.

Samtidigt med, at der er tales om be-
hov for kvalificeret arbejdskraft, und-
lader de danske arbejdsgivere at stille 
de 10.000 praktikpladser til rådighed 
for erhvervsskoleeleverne, der er behov 
for.

Hvem sagde hykleri?

//  Effekten af 
karakterkrav til 
erhvervsuddannelserne 
er medvirkende 
til, at optaget på 
erhvervsuddannelserne 
siden 2015 er faldet  
med omkring 27%. 

Foto: Colourbox
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Design & Stuff

Basketball

Idræt- & Friluftsliv

International

Mad & Gastronomi

>
>>
>>
Tretommervej 33 •  8240 Risskov •  Tlf 8617 8511 •  risskovefterskole.dk

Ta’ 9. & 10. klasse på

RISSKOVEFTERSKOLE.dk

DINeFTerSkole I AArhuS

Hør også om Erhvervslinjenfor unge fra 16–20 år>

 

                                                                                              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTISK/MUSISK OG PRØVEFRI 

SPECIALEFTERSKOLE 
 

Kollegievej 5B 
 Nr. Nissum 

 7620 Lemvig 
tlf. 9789 1177  

post@fenskaer.dk 

 

Læs mere på vores hjemmeside: 
www.fenskaer.dk 

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på  
grupperejser til Berlin
Berlin 4 dage/3 nætter 
Inkl. morgenmad, ophold 
i flersengsværelser på 
valgt indkvartering  
samt bus t/r

fra kr. 790
pr. person

www.berlinspecialisten.dk
Lillehøjvej 2 •  8600 Silkeborg 

Tlf. 8646 1060 • info@berlinspecialisten.dk
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HOLDSTART 
FORÅR 23 uger (start januar) + EFTERÅR 19 uger (start august)
Tjek brandehs.dk – Ring 97 18 45 45

Erhvervs- og uddannelsesrettet – især for ordblinde

Vi giver  
aldrig op...

Brande Højskole · Herningvej 14 · 7330 Brande

DANSK, MATEMATIK, FAGLIG 
OPFRISKNING, NY START

22533_ann_vigiveraldrigop.indd   1 01/05/2017   10.46



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.

Unges ulighed i uddannelse  
– et problem af stigende kompleksitet

Dansk pædagogisk tidsskrift nr. 2, 
maj 2018 er interessant læsning, 

hvis man interesserer sig for, hvordan 
skole, uddannelser, indsatser iværksat 
for at få unge tilbage på uddannelses-
sporet – og vejledning – producerer og 
vedligeholder ulighed trods intentio-
ner om det modsatte. Nummeret er et 
temanummer omkring ’Unges ulighed 
i uddannelse – et problem af stigende 
kompleksitet’. I temanummeret ana-
lyserer og diskuterer syv artikler pro-
blemstillingen med afsæt i spørgsmål 
som; hvordan og hvorledes tager sam-
tidens sortering sig ud? Hvordan pro-
duceres restgruppen, og hvem knyttes 
til denne? Nogle artikler bidrager med 
overordnede analyser af uddannelses-
systemet og de dilemmaer og modsæt-
ningsfyldte forhold der opstår, når man 
ønsker at indrette systemer så de frem-
mer lighed. Hvordan kan man egentlig 
forstå lighed? Og andre artikler giver 
læseren indblik i unges erfaringer, for-
ståelser, de praksisser de indgår i og i 
deres oplevelse af mening som grund-
lag for at analysere og diskutere ulig-
hedsskabende eller ’ulighedsvedlige-
holdende’ praksis.

Sorteringens forglemmelse – og 
heraf følgende absurditeter
Boje indleder med saft og kraft tema-
nummeret. Han argumenterer for, at 
den klassiske tilsløring af de fordele og 
ulemper, som forskellige elevgrupper 
har i forhold til skolens kode, i dag er 
blevet mere avanceret. Han fremhæver, 
at vi i dag glemmer, ignorerer eller li-
gefrem benægter skolens sorterende 
funktion, hvilket resulterer i at elever 
på den ene side sorteres, mens de på 
den anden side søges inkluderet i sko-
len, hvor elever, lærere og ledere er om-
givet af det Boje betegner en taksonomi 
af absurditeter: 

Galgenhumor – man griner af det, 
der ikke giver mening og prøver at få 
det bedste ud af situationen. 

Kulturhykleriet – man håndterer det 
modsigelsesfyldte ved at sige én ting til 
sine ledere og en anden til sine ligestil-
lede. 

Benægtelse eller bortforklaring – man 
undgår det, som ikke passer ind i den 
ønskede forståelse af virkeligheden. 

Boje opfordrer til, at vi tager tyrene 
ved hornene og igen taler om skolens 
sorterende funktion. 

Demokratisk (ud)dannelse
Et kritisk-analytisk blik på neoliberalis-
mens arbejdsmarkedslogik og hvordan 
den influerer på uddannelsesfeltet er 
afsættet for Rüsselbæk Hansens artikel. 
Forfatteren tager livtag med forståelser 
af dannelse, uddannelse og hvilken di-
daktik der er relevant for elever med 
forskellig socioøkonomisk herkomst. 
Der rejses en kritik af tendensen til at 
klassificere og tilskrive elever iden-
titeter ud fra deres socioøkonomiske 
herkomst. Han fremhæver, at en sådan 
tilskrivning som følge af herkomst kan 
klassificere eleverne på begrænsende 
måder i en forståelse af, at de skal ud-
sættes for en bestemt type undervis-
ning. Rüsselbæk Hansen viser, at nogle 
forfattere argumenterer for at uddan-
nelsesfremmede elever (og deres for-
ældre) har en instrumentel forståelse 
af uddannelse som noget, der skal være 
direkte anvendeligt og nyttigt i arbejds-
livet for at have værdi, hvorfor dannel-
se ikke er meningsfuldt for disse elever 
– dette i modsætning til elever fra den 
kreative klasse. 

En sådan forståelse reducerer chan-
celigheden, fordi den gør uligheden til 

Anmeldelse af Dansk pædagogisk tidsskrift nr. 2, maj 2018
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Thrane

Bedre praktikvejledning 
på en nemmere måde
– en brugsbog

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Anmelderne har også modtaget...

Bedre praktikvejledning på en nemmere måde er 
netop udkommet. Der er tale om tre brugsbøger, der retter sig 
mod hhv. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, Social- og sund-
hedsassistentuddannelsen og Den pædagogiske assistentuddannel-
se. Bøgerne er udgivet FOA og er udarbejdet af Ingrid-Margrethe 
Thrane, Furesø Kommune, og Jonas Sprogøe, Bedre Praksis ApS.
Bøgerne er et godt og væsentligt bidrag til praktikvejledning.

I bøgerne præsenteres en række redskaber, som er lige til at tage 
ud og bruge. Målet er, at redskaberne kan sætte struktur og udvik-
ling på uddannelsesforløbet ved at strukturere vejledningssituatio-
nen i praksis, ved at adskille den personlige og den professionelle 
relation mellem vejleder og elev og ved at øge elevens faglige re-
fleksion og således øge læringsudbyttet.

Redskaberne i bøgerne kan frit kopieres fra bøgerne eller down-
loades fra foa.dk/publikationer.

et vilkår for, hvad der kan forventes af ele-
verne. Rüsselbæk Hansen stiller spørgsmå-
let: Hvad nu hvis det er en fejlslutning, at 
mange elever mister motivationen, hvis de 
ikke kan se nytten af det, de bliver under-
vist i? Hvad nu hvis det er sådan, at mange 
elever mister motivationen for skolen, fordi 
alt hvad de beskæftiger sig med skal være 
nyttigt? 

Forfatteren afslutter med at fremhæve, 
at problemet ikke er disse elevers habitus, 
men at deres ’diskurs ikke behandles eller 
høres’. Det må være alle elevers ret ’at blive 
i stand til selv at forstå og fortolke – uden 
at være henvist til at forlade sig på andres 
måder at begribe og udlægge den verden, 
de på godt og ondt er en del af, og som de 
indtager forskellige positioner i’.

Artiklen kan bl.a. inspirere til overvejel-
ser over betydningen af hvilke forståelser 
af karriere, læring og dannelse, der lægges 
til grund for arbejdet med at understøtte 
karrierelæring. Og over hvordan lærere og 
vejledere i fag i skolen og på ungdomsud-
dannelser kan arbejde med karrierelæring 
på måder, der understøtter dannelse for 
alle elever og som rækker ud over en her og 
nu nytteorientering.

Ungdomsuddannelsernes og 
enhedsskolens bidrag til  
social u/lighed
Helms Jørgensen bidrager med en analyse 
af enhedsskolens betydning i bestræbel-
serne for at reducere den sociale ulighed i 
uddannelsessystemet og i samfundet i de 
nordiske lande. Frem til 1990’erne er der 
i alle de nordiske lande indført en udelt 
grundskole, hvor alle elever undervises 
sammen. Anderledes ser det ud for de er-
hvervsrettede og studieforberedende ud-
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dannelser. Danmark og Sverige ud-
gør yderpolerne og organiseringen 
i disse to lande gøres til genstand 
for sammenlignende analyse i ar-
tiklen med henblik på at undersøge 
konsekvenserne af uddannelsespo-
litiske reformer i et lighedsperspek-
tiv. 

International forskning viser, at 
desto tidligere spordelingen sker i 
uddannelsessystemet desto stær-
kere bliver den sociale sortering. 
Med analyserne af henholdsvis det 
svenske og det danske system viser 
Helms Jørgensen, hvordan politi-
ske reformer ofte har mangfoldige, 
utilsigtede og modsatrettede effek-
ter. Han rejser spørgsmålet: Hvilke 
af de to systemers ungdomsud-
dannelser fungerer bedst set i et 
lighedsperspektiv? Og i svaret på 
spørgsmålet fremhæver han, at de 
to mål – lige adgang til de videre-
gående uddannelser (bestræbelsen 
i Sverige) og kravet om uddannelse 
til alle (bestræbelsen i Danmark) – 
er vanskelige at opnå samtidig, og at de 
således udgør et dilemma for uddan-
nelsespolitikken. Han peger dog også 
på, at modsætninger som disse ikke er 
uløselige, men at gode løsninger inde-
bærer håndtering af modsætninger og 
dilemmaer i uddannelsespolitikken. 

Herefter følger fire artikler, der går 
tættere på unges fortællinger, forståel-
ser og oplevelse af mening.

Subtile sorteringsprocesser i den 
linjeopdelte folkeskole
Mens de tidligere artikler har bidra-
get med overordnede analyser af sko-
lens sorterende funktion, beskæftiger 
Brown sig med de differentieringspro-
cesser, der går for sig i skolen. Hun vi-
ser, hvordan linjeorganisering i folke-
skolen, hvor holddannelse bestemmes 
af elevernes valg af linje, kan skabe en 
sortering - i Browns materiale gennem 
en valgproces mellem linjen Arts og In-
ternational linje. Der er tale om subtile 
og komplekse sorteringsprocesser og 
hierarkiseringer, der udspiller sig, når 
eleverne ’vælger selv’, hvor middelklas-
sen kan ’sortere sig’ uden at forlade fol-

keskolen. Brown fremhæver, at sådan-
ne differentieringer går under radaren, 
hvis man primært undersøger segrega-
tion mellem skoler og ikke har fokus 
på den differentiering, der sker i den 
enkelte skole. Forskning viser, at betyd-
ning af social baggrund er mindst, når 
elever er blandet i forhold til niveau og 
baggrund. Og Brown konkluderer, at 
hvis man ønsker, at elever med forskel-
lige baggrunde skal gå i skole sammen, 
er det vigtigt at undersøge, hvordan 
skolens organisering fremmer eller 
hæmmer sociale opdelinger.

Drengene og skolen
Frederiksen tager fat i det, der ofte 
betegnes ’drengeproblematikken’, og 
ønsker at bidrage med forståelser, der 
rækker ud over en essentialistisk, gene-
raliserende og dikotomisk forklarings-
model. Drengeproblematikken er i den 
angelsaksiske litteratur fx udfoldet i 
Willis’ bog ’Learning to Labour’. 

Frederiksen undersøger, hvordan 
problematikken ser ud i en dansk nu-
tidig sammenhæng og finder, at den på 
nogen måder ligner den Willis fandt og 

på nogle måder er forskellig herfra. 
Hendes fund og analyser er interes-
sante på mange måder og også ift. 
indsatser for at understøtte uddan-
nelsesparathed. Frederiksen finder 
i sit materiale ikke en kollektiv anti-
skole-kultur, der skulle afspejle 
arbejderklassedrenges generelle 
afstandtagen til skolens middel-
klasseorienterede dagsorden. I det 
omfang hun finder en direkte op-
positionel læringsadfærd, synes det 
at hænge sammen med kvaliteten i 
relationen til den enkelte lærer. Det 
kommer tydeligst til udtryk hos læ-
rere, som eleverne oplever udøver 
en ufleksibel klasseledelse og som 
anses for at være uretfærdige.

’Hvad vil du være?’ 
Skolenarrativers betydning for 
transition
Nielsen og Rabøl Hansen undersø-
ger med deres forskning bl.a. hvor-
dan unge oplever det at deltage i et 
kommunalt beskæftigelsesprojekt 

’Uddannelsesparat’, på en specialskole 
og et i lokalt boligsocialt ungeprojekt. 
Forfatterne fremhæver, at unge tilsy-
neladende har fået større mulighed for 
selv at vælge mellem forskellige ud-
dannelsesmuligheder, men de kan ikke 
undslå sig at skulle vælge uddannelse 
og indgå i samfundsmæssige institu-
tioner, der stiller krav om aktivt at kun-
ne selvforvalte deres liv på legitim vis. 
Unges oplevelse af eksklusion og mar-
ginalisering ser ikke ud til at være for-
ankret i kollektive erfaringer, men for-
bundet med magtesløshed og oplevelse 
af skyld og et individuelt ansvar for at 
være udgrænset og presset af forvent-
ninger om fremtidsplaner og parathed. 
Nielsen og Rabøl Hansen finder, at det 
der er fælles for de unge i uddannel-
sesparatprojektet er, at de har negative 
skoleerfaringer, som er forbundet med 
forskellige faglige og/eller sociale van-
skeligheder. Skolegang synes at være 
en central faktor for om unge bliver på 
eller falder uden for transitionssporet – 
særligt fordi unge der ikke har udviklet 
et positivt tilhørsforhold til skole og 
uddannelse skal kunne vise et stabilt 
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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

UNGDOMSUDDANNELSE FOR 
UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

engagement i netop disse institutioner 
for at få lov at komme tilbage på tran-
sitionssporet.

Marginaliserede unges 
fortællinger om skole og fritid
Canger og Kaas’ artikel runder tema-
nummeret af med afsæt i to livshisto-
riske, narrative interviews med unge i 
en ungdomsskoles heltidstilbud med 
henblik på øge vores forståelse af unges 
marginaliseringsprocesser i det almene 
skoletilbud. Som nogle af de andre for-
fattere problematiserer de at lade ele-
vers socioøkonomiske baggrund være 
den primære forklaringsmodel for, at 
nogle elever ikke honorerer skolens 
krav og ikke gennemfører en ung-
domsuddannelse. De rejser en institu-
tionel kritik og fremhæver, at man også 
må forstå de unges marginaliserings-
processer, som nogle der produceres i 
de institutionelle sammenhænge, hvor 
de færdes. De finder, at der bag enhver 

form for marginalisering gemmer sig 
en kompleks livshistorie, som skolen 
med fordel kunne interessere sig for, 
fordi det er kompleksiteten i en række 
forhold i de unges liv, der samlet set ud-
fordrer de unges deltagelse i skolen og 
vanskeliggør deres uddannelsesmulig-
heder fremadrettet.

Der er fortsat mange 
problematikker knyttet til 
ulighed i skole og uddannelser
Artiklerne viser hver for sig og samlet 
set, at der er mange dilemmaer og pro-
blematikker knyttet til spørgsmål om 
ulighed, ligesom der fortsat er meget 
arbejde at gøre for at reducere ulighed 
og understøtte, at unge får større rådig-
hed over deres tilværelse – dette trods 
en mangeårig politisk ambition om at 
skabe en rummelig og chanceligheds-
skabende folkeskole, at øge antallet af 
unge der gennemfører en ungdomsud-
dannelse osv. 

Artiklerne identificerer også cen-
trale aspekter i et ungesyn og i indsat-
ser, som understøtter, at unge får øget 
rådighed over deres egen tilværelse. 
Disse indsigter vil vi fremhæve, dels 
som en hyldest til det gode arbejde der 
(også) finder sted i skole og vejledning, 
dels som et indspark til det arbejde vi 
stadig står over for i bestræbelser på at 
understøtte social retfærdighed.

I anmeldelsen her har vi kun plads til 
at præsentere en lille del af de interes-
sante og tankevækkende analyser og 
pointer i temanummerets artikler. Der 
skal derfor lyde denne opfordring: Løb 
og køb, læs det og diskutér det med 
dine kollegaer, din leder og eksterne 
samarbejdspartnere og vær opmærk-
som på absurditeter som galgenhumor, 
kulturhykleri, benægtelser og bortfor-
klaringer

Temanummeret kan købes i løssalg fra 
www.dpt.dk eller lånes på biblioteket.
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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 // 
GITTE DYBDAL
MEDLEM AF BESTYRELSEN I DANMARKS VEJLEDERFORENING

EFTERTANKEN

Den til tider svære overgang
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Som studie- og karrierevejleder ved Studievalg Danmark 
er jeg hvert år spændt på årets optagelse for de unge, jeg 

har vejledt. Spændt på, hvilke uddannelser de er blevet opta-
get på/eller ikke optaget på. 

Hos de unge fylder det rigtig meget, om uddannelsesdrøm-
men bliver opfyldt. Det, der fylder knap så meget, er hvordan 
overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående ud-
dannelse bliver, og efterfølgende hvordan det bliver at være 
studerende.   

Nogen gange er det studerende på de videregående uddan-
nelser, der har booket en vejledningstid hos studievalg. De 
har booket tiden for at få vejledning omkring evt. studieskift 
eller ophør på studiet. Undervejs i en del af disse samtaler, 
viser det sig ofte at være ”12 tals eleverne” fra gymnasierne, 
der har fået det svært. Historierne er forskellige, men tenden-
sen den samme. De klarede sig strålende i gymnasiet, men 
har måttet erfare, at de nødvendigvis ikke har tilegnet sig 
simple studiekompetencer i gymnasiet.  

En af de unge, jeg har vejledt, fortæller at hun kom ind på 
drømmestudiet – psykologi – men at hun allerede i de første 
måneder på studiet kunne mærke, at hun ikke magtede at gå 
hen og tage fat i de bøger, hun havde anskaffet sig. Der var 
så mange bøger, som hun ikke kunne se, hvordan hun kunne 
nå at få læst. Hun fortæller, at hun kunne nå alt i gymnasiet, 
det var alt for nemt, hun blev ikke udfordret og fik ikke lært, 
hvordan man studerer. Nu kan hun ikke længere nå at læse 
alt, hun kan ikke prioritere, hun kan ikke sige ”nu er det nok” 
– altså simple studiestrategier. Hun er handlingslammet og 
overvejer at stoppe på studiet.

En af mine vejlederkolleger fortæller en lignende historie, 
hvor vejlederen møder en pige, der netop har afsluttet før-
ste år på jurastudiet. Hun har dumpet en eksamen, og det 
kommer virkelig bag på hende.  Vejlederen spørger ind til 
jura, hvordan det første år har været for hende og så kommer 
fortællingen om, hvorfor hun har det så svært. Hun læser og 
læser, men har alligevel dumpet en eksamen, hun forstår det 
ikke. Hun har ikke snakket med nogen på uddannelsen om 
det, hverken studiekammeraterne eller en studievejleder, så 
ingen ved, hvor skidt hun har det. Hun synes, det er et neder-
lag, som hun ikke ønsker, de skal kende til. 

De to fortællinger viser, hvor vigtigt det er, at man i over-
gangen mellem ungdomsuddannelserne og de videregående 
uddannelser også har blik for personen. De faglige kompe-
tencer, herunder karaktererne, er ikke det eneste, der skal fo-
kuseres på. Fortællingerne viser, at man allerede i gymnasiet 
skal stoppe op sammen med disse elever og tage en snak om 

det hele liv, fagligt, socialt og personligt samt, hvordan tiden 
mellem skole/lektier og fritid prioriteres. 

En undersøgelse foretaget af Studenterrådgivningen viser, 
at mange af de studerende, der opsøger Studenterrådgivnin-
gen, angiver præstationsproblemer og stress som årsag til 
at de fungerer dårligt socialt og fagligt på studiet. Thomas 
Braun, direktør i Studenterrådgivningen siger ’at de skal 
vænne sig til at gå fra en enormt struktureret ungdomsud-
dannelse, hvor der er mange timelagte undervisningstimer, 
og hvor de går sammen i en klasse. På de videregående ud-
dannelser er virkeligheden en helt anden. Der er de overladt 
til sig selv- ansvar for egen læring hedder det – og de har 
vanskeligt ved at håndtere det’.

Thomas Willer, Center for Ungdomsforskning, har i et stu-
die blandt danske gymnasieelever, ’Det er vigtigt at være en 
succes… men det er ikke altid, at det lykkes’, undersøgt over-
gangen fra folkeskole til gymnasiet. Her beskriver han, at 
man kan sammenligne overgangen med at gå fra 1. division 
til superligaen på 6 uger, uden at have sat sig ind i hvad det 
kræver af kompetencer for at komme i superligaen. Thomas 
Willer siger, at, de unge frygter at være anderledes, det per-
fekte er blevet det normale. Trækkes der en tråd til de unges 
næste overgang mellem gymnasiet og de videregående ud-
dannelser, kan man sige, at den samme frygt for ikke at få 
succes og frygten for at være anderledes også gør sig gæl-
dende på de videregående uddannelser. Fortællingen med 
pigen der gik på jurastudiet, er et godt eksempel på dette. 
Hun ønskede ikke at snakke med medstuderende og vejle-
derne på studiet. Hun ønskede ikke at andre skulle vide, at 
hun ikke var en succes!

Hvordan kan vi som vejledere hjælpe disse unge tidligere, 
så det ikke er evt. manglende studiekompetencer, der gør, at 
de har det svært på deres studie?

 I Studievalg har vi stort fokus på overgangen, både i vo-
res kollektive vejledning og i den individuelle vejledning. 
Vi henviser også til de gode råd, de videregående uddannel-
ser giver kommende og nye studerende, hvor flere på deres 
hjemmesider skriver om at gå fra at være gymnasieelev til at 
være studerende.   

For at tilgodese vejledningsbehovet for studieskiftere ud-
byder Studievalg Danmark, som noget nyt, ”studieskifter-
workshops”, i hele landet. Interesserede kan læse mere om 
dette på www.studievalg.dk, se under de enkelte centre. På 
Studievalg.dk kan man også læse artiklen ”overvejer du at 
stoppe på dit studie?”
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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


