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Ny professor vil skabe håb og optimisme  
Rie Thomsen er nytiltrådt professor i karrierevejledning. Fremfor snorlige planer for 
uddannelse og arbejdsliv ser hun behov for mere fokus på det enkelte menneske.



Vi håber også stærkt på en afskaffelse af uddannelsesparat-
hedsvurderingen, UPVen. Dels opfattes den af de unge på 
samme måde som et stempel – ”egnet” eller ”ikke egnet” 
– som unge mennesker ikke skal udsættes for, og ligeså al-
vorligt: Vurderingen er normativ og kontekstafhængig. De 
unges personlige og sociale forudsætninger kan vise sig 
meget anderledes i andre kontekster end i skolen, og det er 
forbundet med ganske store etiske vanskeligheder at byg-
ge en vurdering af et ungt menneske under udvikling ud 
fra lærernes normer. Vurderingerne er i sidste ende en le-
gitimering af en social selektion. Forskellige undersøgelser 
har desuden vist, at adskillige ’ikke-parate’ unge alligevel 
har gennemført en ungdomsuddannelse. De unge må i ste-
det for UPVen mødes af inkluderende, understøttende og 
udviklende undervisnings- og vejledningsaktiviteter, der 
hjælper dem videre i overgangen til ungdomsuddannelser.

Endelig håber vi på, at den kommende regering vil vise 
ny interesse for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejled-
ning. At den vil genetablere respekten for den professio-
nelle og uvildige vejlednings nødvendighed og nedsætte 
en kommission, der kan undersøge og komme med forslag 
til, hvordan der kan skabes ny sammenhæng og vægtning 
af den livslange vejledning. 

Vi ønsker alle vores medlemmer et godt valg og en dejlig 
sommer!
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>>  DINE CHANCER FOR 
SUCCES ER DIREKTE PRO-
PORTIONAL MED GRADEN 
AF, HVOR MEGET DU FINDER 
GLÆDE, VED DET DU GØR-
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SKRIBENT / FORFATTER
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SIDEN SIDST

REDIGERET AF // 
TORBEN ELSIG-PEDERSEN

Stor afstand mellem 
studie og bolig øger 
risiko for frafald
Studerende med lang transporttid og høj grad af boligbe-
kymring er mere frafaldstruede end andre studerende, viser 
analyse fra EVA. 

Hvert år står tusinder af nye studerende i bolignød, når 
de flytter til en ny by for at begynde at studere. Ifølge en 
ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, er 
ca. hver femte nye studerende bekymrede for deres boligsi-
tuation forud for studiestart. Bekymringen er størst blandt 
universitetsstuderende og blandt studerende i Hovedstads-
regionen.

Og boligforhold har faktisk betydning for de studerendes 
studieliv.

Afstanden mellem bolig og studie er ifølge undersøgelsen 
en af de faktorer vedrørende de studerendes boligforhold, 
der har en klar sammenhæng med frafald. Således vil sand-
synligheden for frafald være 5 % højere for en studerende 
med 20 minutters rejsetid til studiet end for ellers identiske 
studerende på den samme institution, der har 10 minutter til 
studiet.

»Ofte lyder argumentet, at studerende, der mangler bolig, 
blot skal være villige til at flytte længere væk fra deres stu-
diested, men analysen peger på, at en lang transporttid gør 
det sværere for dem at gennemføre studiet,« forklarer Bjarke 
T. Hartkopf, der er chefkonsulent på Danmarks Evaluerings-
institut.

>>  Vi ser, at 
frafaldssandsynligheden 
falder, hvis man flytter 
i forbindelse med 
studiestart. Det kan 
skyldes, at man på 
den måde får tilpasset 
boligsituationen til sit 
studieliv.

BJARKE T. HARTKOPF,
CHEFKONSULENT, EVA .

Større faglig stolthed 
600 elever fra 15 erhvervsskoler landet over indgår i et spritnyt 
projekt, der skal udvikle nye undervisningsforløb og få flere unge 
til at uddanne sig på en teknisk skole, handelsskole, landbrugs-
skole eller sosu-skole. 

Projektet med titlen ’Faglig stolthed og aktive elever i er-
hvervsuddannelserne’ løber over det næste halvandet år med 
2,6 millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden. 

»Intentionen er at styrke erhvervsskoleelevernes faglige stolt-
hed gennem undervisningsforløb, hvor de er aktive og fordy-
ber sig fagligt og på den måde bliver udfordret og er med til at 
udvikle deres fag. Og læreprocesserne skal understøttes af it 
og give eleverne gode muligheder for at innovere, producere 
og skabe. Det vil samlet set hjælpe til at motivere og fastholde 
eleverne på erhvervsskolerne,« påpeger lektor og projektleder 
Jeppe Egendal fra VIA University College. 

Forældrenes 
betydning
Forældrenes uddannelse har fortsat stor betydning for, om 
børnene får en uddannelse, viser tal fra Danmarks Statistik. 
I 2017 havde 57 pct. af de 25-årige med forældre uden anden 
uddannelse end grundskolen fuldført en ungdomsuddan-
nelse. For børn af forældre med videregående uddannelser 
var andelen over 84 pct.
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SIDEN SIDST

Overvejer erhvervsuddannelse, 
men vælger gymnasiet
Erhvervsuddannelserne har været i spil som mulig 
fremtidsplan for mange unge, der søger ind i gymna-
siet efter 9. klasse. Én af de vigtigste grunde til, at de 
unge går bort fra idéen, er, at de ikke er klar til et er-
hvervsvalg.

Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalu-
eringsinstitut (EVA), der dokumenterer, at cirka hver 
fjerde ung, der søgte ind på gymnasiet efter 9. klasse i 
2018, også har haft en erhvervsuddannelse i tankerne. 
Men de endte altså alligevel med at vælge gymnasiet.

Styrker udbuddet  
af kvalificeret 
arbejdskraft
Danske virksomheder oplever i stigende grad udfordringer, når de 
skal rekruttere nye medarbejdere. Øget digitalisering betyder, at 
virksomhederne efterspørger flere medarbejdere med naturviden-
skabelige kompetencer – de såkaldte STEM-kompetencer. Samtidig 
stiller den digitale og teknologiske udvikling på arbejdsmarkedet 
fortløbende nye krav til medarbejdernes kompetencer. Analyser 
peger på, at jo lavere uddannelsesniveau et job kræver, jo større er 
sandsynligheden for, at netop det job bliver automatiseret.

Det er særligt de små og mellemstore virksomheder, som må 
gå forgæves i jagten på de rigtige medarbejdere. Derfor afsætter 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i alt 80 mio. kr. til at styrke 
udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. De 80 mio. kr., som fordeles 
på to indsatser, er målrettet både unge og voksne samt ledige og 
beskæftigede, der ønsker at gennemføre en ny uddannelse.

1)  En indsats målrettet unge, der øger søgning til og gennemførsel af 
erhvervsuddannelserne. Der er afsat 50 mio. kr. til denne indsats.

2)  En indsats, der skal bidrage til, at ansatte i virksomheder og ledige 
får løftet deres formelle uddannelsesniveau. Der er afsat 30 mio. 
kr. til denne indsats.

DEN HASTIGE UDVIKLING INDEN FOR TEKNOLOGI, AUTOMATISERING OG 
DIGITALISERING UDFORDRER VIRKSOMHEDERNE, DER I STIGENDE OM-
FANG EFTERSPØRGER DIGITALE OG TEKNISKE KOMPETENCER. HVIS DAN-
SKE VIRKSOMHEDER FORTSAT SKAL KUNNE KONKURRERE, ER VI NØDT TIL 
AT HÆVE UDDANNELSESNIVEAUET I ARBEJDSSTYRKEN OG FOKUSERE PÅ 
LØBENDE EFTERUDDANNELSE FOR BÅDE UNGE OG VOKSNE, SIGER JAKOB 
RIIS, FORMAND FOR DANMARKS ERHVERVSFREMMESTYRELSE.

SF foreslår boost  
af vejledningen
SF foreslår, at man laver en vejledningsreform efter folke-
tingsvalget, som skal sikre alle elever bedre vejledning. 
Forslaget skal bløde op på reformen fra 2014, hvor den in-
dividuelle vejledning som udgangspunkt blev forbeholdt de 
ikke-uddannelsesparate unge.

I forslaget fra SF fremgår det, at alle udskolingselever i fol-
keskolen skal have ret til ordentlig vejledning, hvis de har 
brug for det. Uddannelsesparathedsvurderingen afskaffes. 
Ingen børn skal vurderes ”ikke-uddannelsesparat”. I stedet 
indføres en uddannelsesvurdering, hvor skolerne i samarbej-
de med vejlederne skal sikre, at der er en plan for alle unge. 

Partiet vil afsætte 50 mio. kr. årligt til forslagene, der finan-
sieres ved at begrænse markedsføringsudgifterne for ung-
domsuddannelserne ved at sætte et maksimum for, hvad den 
enkelte institution må bruge på markedsføring. 
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TEKST // 
TORBEN ELSIG-PEDERSEN , REDAKTØR

POLITIK & PRAKSIS

De studerende på landets gymna-
sieuddannelser skal møde kar-

rielæring i de forskellige fag. Det blev 
politisk besluttet i gymnasiereformen i 
2017, hvor det beskrives, at alle fag skal 
styrke elevernes karrierekompetencer. 
Men trods det politiske fokus, er un-
derviserne på landets gymnasier ladt 
frustrerede tilbage med en opgave, de 
ikke helt ved, hvad går ud på.

Det er nogle af de første iagttagelser 
i Laura Cordes Felbys ph.d-studie hos 
Center for Undervisningsudvikling og 
Digitale Medier på Aarhus Universitet.

»Gymnasielærerne føler sig i den 
grad ikke rustede til at løfte opgaven i 
den formulering, der er i loven. Årsa-
gen er bl.a., at de er dårligt informerede 
fra politisk hold om, hvordan det for-
ventes, at de integrerer karrierelæring 
og karrierekompetence som et fokus-
område i undervisningen,« siger Laura 
Cordes Felby, der forsker i karrierelæ-
ring i det almene gymnasium, stx.

Frustrationen bunder i manglende 
kommunikation om forventningerne 
til karrierelæringen i gymnasiet, og 
hvad formålet reelt er. Det betyder, at 
karrierelæringen er vanskelig at inte-
grere i fag og faglighed. 

»Frustrationen går i høj grad på, at 
lærerne ikke føler de er klædt på til op-
gaven,« siger Laura Cordes Felby. 

Hendes forskning fokuserer på, hvor-
dan politiske beslutninger som karri-
erelæring i gymnasiet konstrueres fra 
det politiske niveau til de bliver omsat i 
praksis. Som en del af forskningen har 
Laura Cordes Felby været på observati-
onsbesøg i tre forskellige 2.G-klasser og 
hun har interviewet gymnasielærere.

Paradokser i forståelsen
I stedet for at tage med gymnasieele-
verne på en række virksomhedsbesøg 
sætter projektet fokus på, hvordan kar-
rierelæringen fortolkes i den almene 
undervisning. Der observeres således 
på, hvordan karrierelæring italesættes 
i forhold til job, fremtid og livsperspek-
tiver.

På den ene side giver underviserne 
udtryk, at de altid har arbejdet med de 
her temaer som en del af undervisnin-
gen. På den anden side siger de, at de 
ikke kan forstå, at karrierelæring skal 
være et fokuspunkt i lovgivningen. 

»Det er ret paradoksalt, at de kan 
tænke om det på denne måde, hvor de 
også tilkendegiver, at karrierelæring 
ikke har ret meget med deres undervis-
ningspraksis at gøre. Jeg tror, det hand-
ler om, at der er tale om nogle politiske 
beslutninger, som ikke er kommunike-
reret godt nok ud i forhold til, hvad de 
så betyder for den konkrete praksis.«

Gribes forskelligt an
Laura Cordes Felby kan se ud af sine 
studier, at karrierelæringen udmøntes 
meget forskelligt på de tre gymnasier. 

»Nogle steder tager ledelsen stort an-
svar for at rammesætte karrierelæring 
som noget ”vi går op i på vores gymna-
sium”, og de gør noget ud af at klæde 
underviserne på til at varetage opga-
ven og føle sig fortrolige med opgaven. 
Andre gymnasier holder mere fast i, 
hvad man altid har gjort og har ikke 
fundet det så nødvendigt at afsætte tid 
og ressourcer på at formulere det an-
derledes,« fortæller Laura Cordes Felby.

Hun har dog som led i sine feltstudier 
fundet ud af, at gymnasiernes nysger-
righed pirres ved hendes tilstedevæ-
relse. 

Politik og praksis er to ting
På de gymnasier, hvor man ikke havde 
brugt ressourcer på at ændre praksis 
blev der skabt en nysgerrighed på kar-
rierelæringen. Lærere og ledere ville 
gerne vide mere om perspektiverne i 
karrierelæring og hvordan de politiske 
beslutninger kunne overføres til prak-
sis. 

»Det siger noget om, at der er stort be-
hov for at formulere en politisk beslut-
ning som kravet om karrierelæring ind 
i den praksis, lærerne står med. Det er 
et bøvl for underviserne at få nogle for-
muleringer, som ligger fjernt fra deres 
praksis, og de læser det også nemt ind i 
et uddannelsespolitisk spil, som hand-
ler om endnu flere krav i stil med ka-
raktersnit, uddannelsesstop og andet, 
som de oplever i hverdagen, som noget 
der bare presser de unge til at træffe 
hurtige valg,« siger Laura Cordes Felby 
og fortsætter:

Karrierelæring
opfattes som et politisk projekt

Fakta om karrierelæring
• Ifølge lov om de gymnasiale uddannelser 
skal undervisningen ”indeholde forløb og 
faglige aktiviteter, der styrker elevernes evne 
til at håndtere valg og overgange i uddannel-
sessystemet”.
• Eleverne skal desuden opnå ”viden om og 
erfaringer med fagenes anvendelse, der mod-
ner deres evne til at reflektere over egne 
muligheder og træffe valg om egen fremtid i 
et studie-/karriereperspektiv og et personligt 
perspektiv”.
• Det er en del af alle læreplaner, at der skal 
arbejdes med elevernes karrierekompeten-
cer. Kravene er forskellige i de forskellige fag.

8 VEJLEDEREN



POLITIK & PRAKSIS

 »Det skaber modstand, fordi de ikke 
ser det som deres opgave at presse 
unge til et hurtigt valg. De ser det mere 
som deres opgave at hjælpe de unge til 
at træffe et rigtigt valg. Derfor er der 
også god brug for at dykke ned i begre-
bet karrierelæring, og hvad begrebet 
kan og skal i praksis. Men ofte bliver 
det misforstået som endnu et redskab 
til at presse de unge.«

Ønsker ikke mere pres
Som en del af sin forskning kan Laura 
Cordes Felby konstatere, at gymnasie-
lærerne er relativt bekymrede for de-
res elever, som går meget op i at vælge 
rigtigt. Gymnasielærerne beskriver de 
unge som pressede.

»Hvis karrierelæring så bliver set ind 
i den kontekst, hvor de unge skal træffe 
valg,  kan det af gymnasielærerne ses 
som endnu et pres på de unge, og der-
med som en dagsorden, de ikke deler. 
Det kan betyde, at de politiske hensig-
ter og de pædagogiske prioriteringer 
let isoleres i forhold til hinanden.«

Der står ikke umiddelbart noget om, 
at der skal træffes hurtigere valg i kar-
rierelæringen, men det kan være en 
tolkning, der foregår hos underviserne, 
fordi kravet udspringer af nogle svære 
politiske forhandlinger og et årelangt 
politisk fokus på hurtige valg. 

Modstand per refleks
Derfor ser Laura Cordes Felby den 
største hæmsko for karrierelæringen i 
gymnasiet, at formålet ikke er informe-
ret godt nok ud. Det betyder, at under-
viserne nemt opsætter en mental barri-
ere af modstand.

Sammenstød mellem politik og praksis gør det vanskeligt at få det 
fulde udbytte af kravet om karrierelæring i de enkelte fag i gymnasiet. 
Igangværende ph.d-projekt sætter spot på barriererne for forandring

>>  Gymnasielærerne 
ser det ikke som deres 
opgave at presse 
unge til et hurtigt 
valg. De ser det mere 
som deres opgave at 
hjælpe de unge til at 
træffe et rigtigt valg. 

LAURA CORDES FELBY,
PH.D.-STUDERENDE

»Barrieren er at det politiske krav om 
karrielæring tolkes ind i en modstands-
brille, som noget der ligger fjernt fra 
praksis. Lærerne tror måske, de skal ar-
rangere flere virksomhedsbesøg, som  
de opfatter som ressourcekrævende, 
administrativt bøvlede og som noget 
der giver eleverne begrænset udbytte. 
Derfor gør man nogle steder som man 
plejer, i stedet for at lave de små didak-
tiske justeringer, som kan skabe gro-
bund for, at eleverne bliver mere kar-
rierekompetente.«

Den forståelse, der opstår hos under-
viserne, er således en ganske anden, 
end det der måske var den politiske 
hensigt. Men det opstår, fordi karrie-
læringen er politisk artikuleret og ikke 
omsat til den pædagogiske praksis.

»Men i virkeligheden er teorien om 
karrierelæring helt anderledes en den 
tolkning, der laves på baggrund af de 
politiske udmeldinger. Karrierelæ-
ring handler netop ikke om at presse 
de unge, men om at skabe en holistisk 
forståelse hos eleven om det gode liv, 
om hvordan eleven kan leve sit liv i 
relation til uddannelse, arbejde med vi-
dere. Derfor tror jeg, der er meget brug 
for mere information og formidling af, 
hvordan karrierelæring kan tage sig ud 
i den gode praksis,« siger Laura Cordes 
Felby.

»Gymnasielærerne vil gerne tage 
imod, men de har behov for at gøre 
det relevant for deres praksis, og ikke 
bare for at tilfredsstille nogle politiske 
behov.« 
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- Vejle Fri Fagskole

En spændEndE uddannElsE

Glæde og faglig motivation er  
i centrum på Glad Fagskole.

Prøv en uges praktik på en af vores faglinjer:
 Teater, Medie, Dyrepasser, Håndværker,

Gartner, Animation, Køkken, Design og Pedel.

Kontakt:
København +45 29627528 

tanja.b@gladfagskole.dk

Esbjerg +45 2489668
kristina.hr@gladfagskole.dk

Aabenraa +45 40121072
 mathilde.h@gladfonden.dk

Ringsted +45 40279111
sacha.lw@gladfagskole.dk

gladfagskole.dk
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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”

GAMEDESIGN
Her får du lov at komme 
omkring nogle af de værk-
tøjer, som er vigtige, når man 
snakker kreation af spil. 

HÅNDVÆRK
For næste generation af stol-
te håndværkere, som vil byg-
ge, konstruere, idéudvikle 
og samtidig bruge hovedet.

CARE
Hvis du drømmer om en dag 
at blive sygeplejerske eller 
pædagog, så kom på Halvor 
og prøv det af i praksis.

Halvor Fri Fagskole 

VI BYGGER BRO TIL ERHVERV

WWW.HALVORSMINDE.DK

EVENTPILOTERNE
Du får en smagsprøve på livet 
som eventmaker og et indblik i 
alle processerne, der er invol-
veret i at holde et fedt event. 

VEJLEDEREN 11



Der er mange, der vil noget med 
karrieren, og det gælder ikke kun 

det enkelte menneske. Virksomheder, 
politikere og faglige organisationer 
har også en stor interesse i at påvirke 
menneskers karrierevalg i en bestemt 
retning. Og det er der sådan set ikke 
noget galt med, men det er en god idé 
at bekende sine hensigters kulør. Sådan 
lyder det fra Rie Thomsen, der forsker 
i karrierevejledning på DPU, Aarhus 
Universitet og nytiltrådt professor 
MSO i karrierevejledning.

»Hvis man laver karrierevejledning, 
der skal løse specifikke opgaver såsom 
at få unge mennesker hurtigere gen-
nem uddannelsessystemet, skal man 
måske overveje at kalde det noget an-
det end vejledning. For det får bare de 
unge til at sige: ’Jeg gider ikke gå til vej-
ledning, for jeg får bare noget at vide, 
som jeg har hørt hundrede gange før: 
Du skal skynde dig gennem systemet, 
du skal vælge rigtig første gang’,« lyder 
det fra Rie Thomsen.

Vejledning med mening
Den nye vejlednings-professor mener 
først, karrierevejledning er interessant, 
hvis den kan få unge til at føle sig opti-
mistiske og håbefulde.

»Vejledningen skal være et sted, hvor 

unge mennesker føler sig trygge ved, 
at de kan klare det næste skridt selv og 
godt kan håndtere det, hvis noget æn-
drer sig undervejs,« siger Rie Thomsen, 
der har været optaget af begrebet karri-
erevejledning, siden hun i 2005 tog hul 
på sin Ph.d.-afhandling om, hvordan 
man kan lave vejledning, der giver me-
ning i menneskers liv.

»Jeg er optaget af at forstå karriereud-
vikling fra et menneskeligt perspektiv. 
I hverdagen får de unge ofte at vide, at 
nu kommer der til at mangle ingeniører 
eller håndværkere, og de voksne får at 
vide, at nu kommer robotterne, eller at 
der sker så mange forandringer, så du 
skal være fleksibel og omstillingsparat. 
Der er så mange, der gerne vil noget 
på andres vegne, men det er ikke altid 
på en måde, hvor der bliver skelet til, 
hvad det betyder for mennesker. Det 
er fx ikke altid, man skal være omstil-
lingsparat. Nogle gange skal man bare 
stå fast på det, man selv vil med sit ar-
bejdsliv. Og hvis de ønsker ikke kan 
blive opfyldt dér, hvor man er, kan det 
være, man skal søge et andet sted hen,« 
siger Rie Thomsen.

Fra arbejdsliv til liv med arbejde
I stedet for at løse samfundets proble-
mer skal vejledningen være en praksis, 
hvor mennesker kan udforske deres 
muligheder sammen med én, der har 
en professionel indsigt i mulighederne 
for udvikling på arbejdsmarkedet – og 
mulighederne for efteruddannelse, 
hvis det gælder de lidt ældre generatio-
ner, mener Rie Thomsen.

»Det er utrolig vigtigt, at vejledning 
er en fælles udforskningsproces. Vejle-

TEKST // 
TORBEN ELSIG-PEDERSEN , REDAKTØR

Vejledningen skal skabe håb  
og optimisme

Der skal være mere fokus på det enkelte menneske fremfor snorlige planer for 
uddannelse og arbejdsliv, mener nyudnævnt professor MSO i karrierevejledning, 
Rie Thomsen, fra DPU, Aarhus Universitet

>>  Det er for 
eksempel ikke altid, 
man skal være 
omstillingsparat. 
Nogle gange skal 
man bare stå fast på 
det, man selv vil med 
sit arbejdsliv.

RIE THOMSEN ,
PROFESSOR I 
KARRIEREVEJLEDNING

KARIERREVEJLEDNING
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Danmarks Første proFessor i karrierevejleDning

Rie Thomsen er Danmarks første professor i karrierevejledning. 
Hun er kendt som en markant og nyskabende forsker inden for 
vejledningsfeltet siden hun blev ph.d. med afhandlingen ’Vejledning 
i fællesskaber’, som hun modtog Schultz vejledningspris for. Læsere 
af magasinet Vejlederen vil også kende ganske godt til Rie Thomsen, 
idet hun udgør den ene tredjedel af anmelderpanelet 3xR, som i 
hvert nummer kommenterer en ny udgivelse.

derne skal vide noget om, hvilke mu-
ligheder der er, og hvad der er vigtigt 
at undersøge. Og det menneske, der 
indgår i vejledningsprocessen, skal 
vide en hel masse om sit eget liv; hvad 
har de været optaget af, hvilke foran-
dringer ønsker de og hvorfor? Hvordan 
bliver det et godt – ikke bare arbejdsliv 
– men et godt liv, hvori der indgår et ar-
bejde,« pointerer Rie Thomsen. 

Hun mener, en bedre karrierevejled-
ning blandt andet kan være med til at 
lette noget af det pres, som mange føler 
i deres overvejelser om uddannelse og 
karriere. 

»Jeg tror, noget af den stigning i stress 

KARIERREVEJLEDNING

>>>
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og angst, vi ser, skyldes, at både unge og 
voksne mangler redskaber til at håndte-
re det pres, de oplever. Karrierevejled-
ning kan reducere presset, fordi den 
giver en indsigt i, hvad man kan gøre. 
Og det har vi som samfund brug for. 
For der vil være arbejdspladser, der 
lukker, og mennesker, der skal finde 
en anden vej ind på arbejdsmarkedet. 
Derfor er det også en erfarings- og 
erkendelsesproces, vi som samfund 
skal støtte op om,« siger Rie Thom-
sen, som blandt andet gerne så, at 
der blev lavet en udredning af kar-
rierevejledningen i Danmark og de 
forskellige interesser, der er på spil. 
Noget tilsvarende er allerede lavet i 
Norge og Sverige. 

Hun peger på, at der er forskel på, 
hvordan man internationalt set vejleder 
de unge. I nogle lande er der fra politisk 
side fokus på at vejlede til øget social 
lighed i samfundet, og hvordan vejled-
ningen kan være med til at nedbryde 
etniske og kønsmæssige barrierer. I 
Danmark er vi mest optagede af, at 
vejlede de unge i valget af uddannelse. 

Til netmagasinet Zetland siger hun såle-
des, at vejledningen dermed ofte bliver 
en engangsforestilling, der handler om 
at afklare et valg, mens vejledning in-
ternationalt snarere bliver set som en 
længere læringsproces. 

»Det store spørgsmål er, hvad 
man vil med vejledningen politisk 
set. Skal den løse nogle bestemte 
og specifikke opgaver, eller kan 
vejledningen være uafhængig og 
i borgerens interesse? Allerede i 
rammesætningen af vejledningen 
bestemmer man sig som samfund 
for, hvad man vil med den som 

praksis.«
I Danmark skal de unge for ek-

sempel allerede i 8. klasse have en 
ide om, hvilket uddannelses- og ar-

bejdsliv, de ønsker. 
»Men man udvikler sig rigtig meget fra 

8. klasse, til man er 18 år, og det under-
vurderer man, når de unge skal vælge 
retning så tidligt. Man burde kunne 
ændre sine valg ud fra det, man lærer 
om sig selv i løbet af de år,« mener Rie 
Thomsen. 

KARIERREVEJLEDNING
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De politiske begrænsninger gennem-
syrer også de unges muligheder for 
valg af uddannelse nummer to. Men 
begrænsningerne harmonerer dårligt 
med selve idéen om karrierevejled-
ning, hvor den enkeltes læring under-
vejs, skal have betydning for det liv den 
enkelte skaber.  

#twistedcareer
For Rie Thomsen har det været vigtigt 
at sprede budskabet om, at de valg, 
unge mennesker træffer, ikke nødven-
digvis afgør resten af deres (arbejds)liv. 
Derfor opfordrede hun på det sociale 
medie Twitter i sommeren 2018 offent-
ligheden til at dele deres historier om 
skæve karriereforløb under hashtagget 
‘twistedcareer’.

»Rigtig mange unge ved ikke, at de 
voksne, de møder i deres dagligdag, 
har haft en karrierevej, der har været 

fuld af skift, forandringer og bump 
undervejs. Og gennem den politiske 
kommunikation får de i dag at vide, 
at karriere går en meget lige vej. Der 
er en forventning om, at de skal vælge 
rigtigt. Og at de har valgt noget forkert, 
hvis de opdager, de hellere vil noget 
andet. Jeg kunne godt tænke mig, at vi 
i stedet for spredte et andet budskab: 
Hør her, hvis du opdager undervejs i 
din uddannelse, at du får lyst til noget 
andet, så er det helt normalt. Det gør 
langt de fleste. Og hvis der sker noget, 
som forhindrer din plan, så er det også 
helt normalt. Det kan du sagtens hånd-
tere. Det kan blive lige så godt. Måske 
kan det endda blive endnu bedre, så-
dan så du ender med slet ikke at kunne 
forestille dig, at det, du tænkte på den-
gang, var det, du skulle nu,« siger Rie 
Thomsen, der med #twistedcareer har 
ønsket at bidrage til, at unge nemt kan 

>>  Hør her, hvis du opdager undervejs i din 
uddannelse, at du får lyst til noget andet, så er det helt 
normalt. Det gør langt de fleste. Og hvis der sker noget, 
som forhindrer din plan, så er det også helt normalt. 
Det kan du sagtens håndtere.

RIE THOMSEN ,
PROFESSOR I KARRIEREVEJLEDNING

søge sig frem til inspiration til en varia-
tion af spændende arbejdsliv.

Uddannelsespolitisk er der en fore-
stilling om en forudsigelig karrierevej, 
men i praksis skifter folk job og uddan-
nelse undervejs. Og mange kommer i 
tvivl om, hvad der er den rigtige kar-
rierevej for dem. 

»Det er ikke farligt, det er ikke forkert, 
og det er helt i orden at være i tvivl un-
dervejs både i uddannelsen og i arbejds-
livet. Faktisk er tvivlen et vilkår,« lyder 
det fra Rie Thomsen, der ønsker at gøre 
op med forestillingen om, at store, vig-
tige stillinger eller kreative arbejdsom-
råder altid er det bedst tænkelige. 

»Det er et snævert perspektiv at måle 
succes på, hvad der giver anerkendelse 
i andres øjne. Jeg er optaget af at lave en 
karrierevejledning, som stiller spørgs-
målet: Hvordan bliver dit liv, som du 
ønsker, det skal være?«

KARIERREVEJLEDNING
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VOKSENVEJLEDNING

Arbejdsmarkederne i Skandinavien 
er præget af stor dynamik. Tusind-

vis af job forsvinder hvert år, og ligeså 
mange nye opstår. Ofte er der behov for, 
at lønmodtagere kan skifte jobfunktion 
eller rykke til en helt anden branche. 
Efter- og videreuddannelse er derfor 
essentielt, men det kan ikke stå alene. 

Mange virksomheder og offentlige 
institutioner er i disse år i fuld gang 
med at implementere ny teknologi, og 
der indføres nye ledelses- og organisa-
tionsformer for at understøtte en mere 
innovativ produktion. Forandringerne 
betyder, at arbejdsgiverne – ved siden 
af de faglige kvalifikationer – i stigende 
grad er optaget af medarbejdernes per-
sonlige kompetencer, f.eks. evnen til at 
kommunikere og samarbejde med an-
dre, selvstændighed eller kvalitetsbe-
vidsthed.  

Et klassisk CV, der systematisk op-
lister ansættelser og uddannelses-
baggrund, er således ikke længere 

tilstrækkeligt, når man er på jobjagt. 
Fremtidens jobsøgere skal kunne sætte 
ord på deres personlige kompetencer, 
og de skal kunne beskrive, hvordan 
arbejdsopgaver løst i tidligere ansæt-
telser har bibragt dem evner og færdig-
heder, der kan bringes i spil i forhold til 
nye opgaver. 

Imidlertid er der mange personer, der 
har svært ved netop det. Flygtninge, 
kortuddannede og ordblinde er blandt 
dem, der har svært ved at italesætte 
egne kompetencer. Det kan skyldes 
simple sproglige barrierer men også 
hænge sammen med mere komplekse 
forhold, f.eks. manglende læringsiden-
titet – altså det, at man ikke ser sig selv 
som et lærende individ.  

Yggdrasil  
– kortlægning af kompetencer
I 2015 søsatte Region Midtjylland derfor 
et udviklingsprojekt, med det formål 
at udvikle redskaber, der kan bidrage 
til synliggørelse og dokumentation af 
kompetencer hos mennesker på kan-
ten af arbejdsmarkedet uden læringsi-
dentitet. Projektet fik navnet Yggdrasil 
– ”livets træ” i den nordiske mytologi.  

Høvdingeguden Odin ofrede sig 
selv til træet for til gengæld at få kund-
skab og visdom. Odin genopstod na-
turligvis, klogere og stærkere, og det 
er grundlæggende det, der har været 
det egentlige formål med Yggdrasil-
projektet. At udvikle redskaber, der 
både kan synliggøre kompetencer og 

selvstændiggøre personer, så de står 
bedre rustet til fremtidens arbejds-
marked. 

Yggdrasil-projektet blev støttet af 
ØKS Interreg, der er et skandinavisk 
program under EU’s regionalfond. Pro-
jektet, der har kørt frem til udgangen af 
2018, har involveret både danske, sven-
ske og norske partnere. Den danske 
del af projektet har været tilrettelagt 
af VIA University College, imens den 
praktiske del er gennemført af SOSU 
Østjyllands Silkeborg-afdeling i samar-
bejde med en række andre institutioner 
i Silkeborg-området. 

Partnerskabsmodel
Som led i projektet har SOSU Østjyl-
land, sammen med FOA’s a-kasse, 
Silkeborg Kommunes jobcenter og 
Hjemmeplejen i Silkeborg Kommune, 
udviklet og afprøvet en ”partnerskabs-
model” med henblik på afdækning af 
kompetencer hos ledige i forhold til 
konkrete jobmuligheder i hjemmeple-
jen. 

Partnerskabsmodellen går ud på, at 
de fire institutioner (uddannelsesinsti-
tution, jobcenter, a-kasse og arbejds-
giver) i fællesskab arrangerer job- og 
kompetencedage for udvalgte ledige. 

Fordelen ved at samle de forskellige 
aktører er, at man på den måde kan 
skitsere de konkrete kvalifikations-
behov og forventninger, der er på ar-
bejdsmarkedet, samtidig med at man 
kortlægger den lediges kompetencer 

TEKST //
TEKST // MADS PETER KLINDT OG MORTEN LASSEN
BEGGE LEKTORER VED CARMA (CENTER FOR ARBEJDSMARKEDSFORSKNING 
VED AALBORG UNIVERSITET)

Kompetencer skal kortlægges
Human kapital: De fleste kan lave et CV, men mange kan ikke sætte ord på, hvad 
det egentlig er, de kan. Derfor har et skandinavisk EU-støttet projekt udviklet 
nye redskaber, der kan hjælpe med at få de personlige kompetencer frem i lyset

MADS PETER KLINDTMORTEN LASSEN
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og ønsker til fremtidige jobmuligheder. 
Det skaber et godt afsæt for at organi-
sere skræddersyede praktik- og uddan-
nelsesforløb til ledige, der sigter mod 
konkrete jobåbninger. Som en udløber 
af projektet planlægger jobcentret i 
Silkeborg Kommune at bruge partner-
skabsmodellen i forbindelse med re-
kruttering af arbejdskraft til en række 
andre brancher. 

Kompetenceattest og 
kompetencesamtale
Ved siden af partnerskabsmodellen 
har aktørerne i Yggdrasil-projektet 
udviklet og afprøvet en såkaldt ”kom-
petenceattest”. Kompetenceattesten 
er et dokument, der dokumenterer de 
arbejdsmarkedsrelevante kompetencer 
en person har erhvervet sig i en kon-
kret jobfunktion eller i forbindelse med 

frivillig beskæftigelse, værnepligt eller 
f.eks. et praktikforløb. 

Det kan, udover faglige kvalifikatio-
ner, f.eks. være kompetencer såsom at 
være serviceminded, initiativrig, mil-
jøbevidst eller at have fornemmelse 
for æstetik. Kompetenceattesten kan 
bruges som afsæt eller supplement, når 
man udfylder sit CV og skriver joban-
søgninger. 

Illustration: Sidse Elsig

>>>
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Projektet har vist, at mange af de per-
soner, der befinder sig på kanten af ar-
bejdsmarkedet, har svært ved at udlede 
generelle kompetencer på baggrund af 
konkrete arbejdsmæssige erfaringer. 
De kan simpelthen ikke få øje på, hvad 
det egentlig er, de er gode til. Kompe-
tenceattesten skal derfor udfyldes i 
samarbejde med en samtalepartner, der 
evner at skabe en samtale, hvor kon-
krete erfaringer med opgaveløsning 
bliver omformuleret til kompetencer, 
der kan overføres til andre jobtyper. 
I den forstand er kompetenceattesten 
også et redskab, der kan bruges til at 
åbne folks øjne for nye muligheder på 
arbejdsmarkedet.

Ansvar og målgrupper
Men hvem skal udfylde kompetenceat-
testen, og hvornår skal den udarbejdes? 
I Yggdrasil-projektet har man testet 
forskellige scenarier og forskellige mål-
grupper. Kompetenceafdækningssam-
taler og udfyldelse af kompetenceatte-
ster kan i princippet afholdes for både 
beskæftigede og ledige, og derfor kan 
det enten være en arbejdsgiveropgave 
eller en opgave for de offentlige myn-
digheder. Arbejdsgivere kunne f.eks. 

udarbejde kompetenceattester i forlæn-
gelse af MUS-samtaler.

Afskedigede medarbejdere vil dog 
næppe bryde sig om at skulle gå tilbage 
til arbejdsgiveren, der fyrede dem, og 
bede om en kompetenceattest. For ledi-
ge og andre grupper uden for arbejds-
markedet bør det derfor være jobcentre, 
uddannelsesinstitutioner eller a-kasser, 
der hjælper til med at udarbejde kom-
petenceattester.     

Som følge af beskæftigelseslovgiv-
ningen har ledige ret og pligt til sam-
taler med enten jobcenter eller a-kasse 
et antal gange i løbet af ledighedspe-
rioden. Én af disse samtaler – måske en 

fællessamtale – kunne med fordel afses 
til udarbejdelse af en kompetenceattest. 
F.eks. i forbindelse med at den ledige 
afslutter et praktikforløb.

Kompetenceattesten kan også bruges 
som redskab til at screene kompetencer 
og jobønsker hos nytilkomne flygtnin-
ge. Den svenske del af Yggdrasil-pro-
jektet har særlig haft fokus på flygtnin-
ge og indvandrere, og i den forbindelse 
har man udarbejdet 16 kompetence-
kort, der visuelt gengiver forskelige ty-
per af kompetencer. 

Også i uddannelsessystemet kan 
kompetenceattesterne være nyttige. 
Med henblik på at få flere voksne til at 
tage en erhvervsuddannelse (EUV), kan 
uddannelsesinstitutionerne udarbejde 
realkompetencevurderinger (RKV) og 
på den måde give voksne merit for de 
kompetencer, de har erhvervet qua de-
res arbejdsmarkedserfaring. 

Realkompetencer er i princippet alle 
arbejdsmarkedsrelevante kompetencer. 
Men RKV’en laves typisk i forhold til en 
konkret uddannelse, og munder derfor 
ofte ud med at dokumentere, hvilke 
faglige kvalifikationer folk mangler, i 
stedet for at dokumentere, hvad de kan. 
I uddannelsesverdenen kan kompeten-
ceattesten derfor være et nyttigt sup-
plement til den gængse RKV.

Bonus inFo
Der er udviklet en Håndbog i kortlægning af 
kompetencer. Håndbogen henvender sig til 
samtalepartneren, som skal bistå borgeren 
med kortlægning af sine kompetencer. Hånd-
bogen kan ses via flg. link:
https://www.yggdrasil-oks.eu/siteassets/kom-
petenceattest/handbog-kompetencekortlag-
ning-printbar.pdf

Se endvidere kompetenceattesten på projekt 
Yggdrasils hjemmeside,
www.yggdrasil-oks.eu/kompetenceattest/

VOKSENVEJLEDNING
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>>  Flygtninge, 
kortuddannede og 
ordblinde er blandt 
dem, der har svært 
ved at italesætte 
egne kompetencer. 
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VERDENSMÅL

I de ophedede politiske 
diskussioner om sikring 
af klodens klima og miljø 
i fremtiden, kommer vi 
til at overse et af de mest 
magtfulde redskaber til at 
forandre verden, nemlig 
karrierevejledning

Fremtiden består af mennesker, aktø-
rer med forskellige professioner, der 

virker på bestemte måder i verden. Har 
vi for eksempel mange professionelle 
beskæftiget inden for olieindustrien? 
Eller inden for lufttransport? Eller har 
vi mange professionelle beskæftiget in-
den for vindmølleindustrien? Og hvis 
vi har mange mennesker beskæftiget 
inden for tekstilindustrien, hvorledes 
foregår de professionelles virke i for-
bindelse med produktion af tekstil, for-
arbejdning, syning og design? 

Disse eksempler skulle gerne illustre-
re en pointe om, at det er mennesker, 
der ”virker” i verden, og at det er gen-
nem menneskers virke, at der sættes 
forskellige spor og aftryk i verden, for 
eksempel klimaaftryk.

Den britiske uddannelsessociolog 
A.G. Watts informerer os om, hvordan 
vejledning kan anses som samfundets 
smøreolie.

 Vejledning er altid underlagt en so-
cio-politisk ideologi, hvor vejledning 
bliver instrument for det pågældende 
samfunds fremherskende idéer (Watts, 
2006). Den socio-politiske ideologi kom-
mer konkret til udtryk i lovgivningen, i 
bekendtgørelser og i de anførte proce-
durer for vejledning. De kommer mere 

indirekte til syne i den måde vejlednin-
gen er organiseret på i samfundet, og 
nærmest usynligt i det sprog og de dis-
kurser som bor i og mellem mennesker. 

Vejlederen som instrument
Som professionel vejleder kan man føle 
sig etisk udfordret af at være et ”in-
strument” for et samfunds ideologi, 
når man netop synes, man bør være 
instrument for den vejledte, at hun kan 
få adgang til et liv med uddannelse og 
arbejde, til et liv med det som hun fin-
der værdifuldt at gøre. 

I denne etiske konflikt ligger en frygt 
hos den professionelle vejleder om at 
være normativ, altså at presse et be-
stemt samfunds normer og idéer ned 
over den vejledte og udslette hendes 
autonomi. Heri ligger imidlertid en me-
get stærk normativitet, nemlig at den 
enkeltes autonomi aldrig kan trum-
fes eller suspenderes. Det er en vigtig 
normativitet, en stærk værdi, som er 
fuldstændig grundlæggende for et de-
mokratisk samfund.

Pointen er her, at uanset hvad vi gør 
i vejledning, hvilken måde vi agerer 
på, er vi altid instrumenter for en so-
cio-politisk ideologi, vi er altid norma-
tive. Som professionel vejleder hører 
imidlertid den etiske fordring, at man 
er bevidst om sin normativitet, at man 
tager stilling til denne, og forholder sig 
til hvordan denne kommer i spil i vej-
ledningen.

Og det er her bæredygtighed kom-
mer ind i billedet. 

Bæredygtighedstjek
For med normativiteten giver vi vær-
dier videre, vi skal blot beslutte os for, 
hvilke værdier vi som vejlederprofes-
sion finder vigtige at give videre i vores 
vejledningspraksis. Så kunne vi i vejle-
derprofessionen for eksempel beslutte 

os for at gøre os til instrumenter for 
bæredygtighed? Meget kunne efter-
hånden tyde på, at det er ganske nød-
vendigt at intervenere mere dybtgå-
ende i vores måde at leve på, herunder 
også at stille skarpt på de professioner 
vi bestrider, som har forskellige klima-
aftryk. 

Og hvis det hedder sig ”at alle unge 
skal udfordres på deres uddannelses-
valg” (UVM, 2014) så giver det for ek-
sempel den enkelte UU-vejleder eller 
Studievalgvejleder mulighed for at lave 
et bæredygtighedstjek, individuelt eller 
kollektivt, for alle danske unges karri-
eredrømme. 

Her kunne man læne sig op af pro-
fessor emeritus, Peter Plants idé om 
green guidance, hvor vejlederen sam-
men med vejledte undersøger, hvordan 
vejledtes karrieredrømme kan blive 
mere ”grønne”: En miljøvenlig frisør, 
en gartner, der arbejder med bæredyg-
tige byhaver, en transportingeniør, der 
arbejder med at reducere forurening, 
en bygningskonstruktør, der arbejder 
med miljøvenlige isoleringsmaterialer 
for at nævne nogle eksempler (Plant, 
2014). 

Man kunne også anvende den bri-
tiske vejledningsforsker, Tristram 
Hooleys karrierespørgsmål, spørgsmål 
som Hooley mener vejledning altid 
bør adressere: Hvem er jeg? Hvordan 
fungerer verden? Hvor passer jeg ind i 
verden? Hvordan kan jeg leve sammen 
med andre? Hvordan kan jeg bidrage 
til at forandre verden? (min oversæt-
telse) (Hooley, 2015).

Verdensmål i vejledningen
Plant minder os ydermere om i sin arti-
kel om green guidance, at selve vejled-
ningens historie og fundament handler 
om at bidrage til at skabe et mere so-
cialt retfærdigt samfund, og at selve 
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VERDENSMÅL

idéen om green guidance  flugter med 
vejledningens founding father, Frank 
Parsons’ idéer om hvordan vejledning 
kan bidrage til at skabe et mere socialt 
retfærdigt samfund (Plant, 2014). 

Ser man på FNs 17 verdensmål, så ser 
man hvordan disse udgøres af delmål 
om at nedbringe fattigdom, skabe vær-
dige jobs for mennesker, give lige ad-
gang til uddannelse, skabe lighed mel-
lem kønnene, sikre rent drikkevand 
og retfærdig fødevareforsyning (www.
verdensmaalene.dk). Disse er delmål, 
der er internt forbundne i bestræbelsen 
på at sikre en bæredygtig fremtid for 
vores klode. 

Her må vi tænke på, at alle disse del-
mål skal tilvirkes af mennesker, aktø-
rer, der indgår i specifikke professio-
ner, der virker på forskellig vis, sætter 
forskellige spor på vores klode. 

Som professionelle vejledere har vi en 
enestående mulighed for at bidrage til 
verdensmålene ved at lave bæredygtig 
karrievejledning. Gennem vores dag-
lige vejledningspraksis kan vi bidrage 
til at mennesker, unge og voksne, på 
kvalificeret vis kan overveje hvilke 
værdier, for eksempel en værdi om bæ-
redygtighed, der skal ligge til grund for 
deres karrierevalg. Og vi kan spørge 
vores vejledte, ”hvordan kan du gen-
nem dit arbejde bidrage til at skabe en 
bæredygtig klode?” 

Vejledningen bliver på denne måde 
meget normativ. Men det er vejled-
ningen jo altid uanset, hvad vi gør. 
Spørgsmålet er hvilke normativer, og 
altså hvilke værdier vi som vejleder-
profession finder vigtige at give videre 
til næste generation i uddannelse og på 
arbejdsmarkedet.
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>>  Som professionelle 
vejledere har vi en enestående 
mulighed for at bidrage til 
verdensmålene ved at lave 
bæredygtig karrievejledning.
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Fra 2020 skal der etableres et nationalt pro-
gram for valg af ungdomsuddannelse. Pro-

grammet er en del af aftalen ”Fra folkeskole til 
faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden” 
(november 2018), og det skal bidrage til, at ele-
verne i grundskolen i højere grad udfordres i 
deres valg af ungdomsuddannelse, samt at de 
præsenteres for en mere systematisk, koordine-
ret og struktureret indsats. Undervisningsbase-
rede udskolingsaktiviteter og vejledning skal 
kobles tættere sammen, og lærere og vejledere 
skal sammen bidrage til at kvalificere elevernes 
valg af ungdomsuddannelse. Håbet er, at det 
kan være med til at give eleverne et mere rea-
listisk billede af, hvad de forskellige ungdoms-
uddannelser går ud på – og dermed et bedre 
afsæt for at vælge.

Tanken om et nationalt program er god. Det 
kan være med til at samle den eksisterende 
viden og ditto erfaringer på området og bruge 
dem som afsæt for at udvikle og styrke uddan-
nelses- og erhvervsvejledningen fremadrettet. 
Og det er der brug for efter en periode hvor om-
rådet har været (og er) præget af omorganise-
ringer og omlægninger. Samtidig er et nationalt 

program ikke nogen garanti for, at de unges 
uddannelsesvalg derved bliver mere kvalifi-
cerede. Unges uddannelsesvalg er ikke nogen 
lineær proces, som det er muligt at udforme et 
veldefineret pensum eller endemål for. Snarere 
er det en kompleks og til tider modsatrettet 
proces, hvor de unge bakser med at finde en 
for dem meningsfuld vej under hensynstagen 
til forældreforventninger, rammer og vilkår i 
uddannelsessystemet og et hastigt forandrende 
arbejdsmarked. Og set i det perspektiv er der 
navnlig tre ting, som det er vigtigt, at program-
met adresserer, hvis de unge skal få et bedre af-
sæt for deres valg af og overgang til ungdoms-
uddannelse:

1.  Nedtone presset  
i forhold til uddannelsesvalg. 

Hele 46 % af eleverne i 8. klasse, som oplever 
det som et stort pres at skulle vælge uddannelse 
(EVA 2017). Det er en meget stor andel – som 
ser ud til at være steget markant. Oplevelsen af 
pres rammer desuden bredt i forhold til social 
baggrund, fagligt niveau og uddannelsespla-
ner. Ser man nærmere på hvad der presser, så 

KLUMMEN

TEKST // 
CAMILLA HUTTERS

Vejlederens faste klummepanel består af: 

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

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

En ny ramme for 
uddannelsesvalg

Et nationalt program for valg af ungdomsuddannelse kan 
være med til at samle den eksisterende viden og bruge 
den som afsæt for at udvikle og styrke uddannelses- og 
erhvervsvejledningen fremadrettet
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KLUMMEN

er det især vanskeligheder i forhold til 
at vælge rigtig første gang og lægge en 
plan – når man som mange unge er i 
tvivl om, hvad det rigtige valg er og slet 
ikke føler sig parat til at vælge et spe-
cifik uddannelse eller karrierevej. Skal 
presset nedbringes handler det både 
om, hvordan de professionelle taler 
med de unge om valget. Det er vigtigt 
ikke kun at italesætte valget, som noget 
der skal planlægges og være realistisk 
og målrettet, men også at tale med de 
unge om deres tvivl og om at valg er 
noget, der kan ændre sig. 

Samtidig er det vigtigt at understre-
ge, at det ikke kun er diskursen om det 
rigtige valg, der presser de unge, men 
i høj grad også strukturerne i uddan-
nelsessystemet. Både uddannelsespa-
rathedsvurderingerne og adgangskra-
vene til ungdomsuddannelserne kan 
være med til at genere et pres, fordi de 
er med til at bestemme hvilke mulighe-
der, den unge har efter grundskolen. 
Tilsvarende er der mange unge, der op-
lever et stort tidspres i forhold til alle-
rede efter 9. klasse at skulle vælge hvil-
ket specifikt erhverv, de ønsker at gå i 
retning af. For disse unge kan det give 
mening for eksempel at gå i 10 klasse 
for at forbedre sine karakterer eller at 
gå i gymnasiet for at få længere tid til 
at afklare, hvad man vil. Vejledning 
handler derfor også om at tale med de 
unge om, hvordan de kan håndtere de 
forskellige krav i uddannelsessystemet. 

2.  Uddannelsesvalg  
er noget, der skal læres

For det andet er det vigtigt at arbejde vi-
dere med erfaringerne med karrierelæ-
ring fra udskolingen og i gymnasiet. 
Afsættet er her, at uddannelsesvalget 
ikke er en enkeltstående begiven-
hed, men i stedet en kontinu-
erlig læreproces, hvor den 
unge gennem forskellige 
undervisnings- og vej-
ledningsaktiviteter, 
bliver klogere på 
sig selv og de for-

skellige uddannelses- og erhvervsmu-
ligheder, der findes. Centralt er her, at 
undervisning, afprøvning af konkrete 
uddannelsesmuligheder og refleksion 
hos den unge kobles. Dette arbejde er i 
gang, men blandt andet Randi Skovhus 
phd (Skovhus 2018) viser, at der bestemt 
er plads til forbedring. 

Formålet med aktiviteterne i talesæt-
tes ofte som afklaring af valg og ikke 
som læreprocesser, de unge oplever 
ikke altid aktiviteterne som relevante 
og blandt andet praktikforløb under-
støttes sjældent af skolen. Dertil kom-
mer, at der for lidt fokus på at forberede 
og efterbearbejde aktiviteter som for 
eksempel brobygning og praktik, samt 
at der er for lidt fokus på at understøtte 

refleksion hos den unge – og dermed 
at få forløbene omsat til læring. Hvis 
potentialerne ved karrierelæring skal 
realiseres, så kræver det både en mas-
siv kompetenceudvikling hos lærere 
og vejledere, men også en massiv me-
todeudvikling, hvor den faglige viden 
lærerne har kobles til den viden om 
blandt andet uddannelsesvalg og re-
fleksionsmetoder, som vejlederne har. 
Samtidig kræver det også ressourcer, 
viden og ikke mindst tid i forhold til at 
opbygge samarbejdsrelationer til virk-
somheder og ungdomsuddannelser og 
til at finde relevante måder at samar-
bejde. 

3.  Klarhed  
omkring programmets mål. 

Endelig er det vigtigt, at der skabes 
klarhed om, hvad programmets mål 
er - og i forlængelse heraf hvad der 
skaber kvalitet i vejledningen. Hvad 
vil det sige, at unges valg skal kvali-
ficeres? Handler det om at flere unge 
gennemfører en ungdomsuddannelse 
eller er det snarere, at de unge oplever 
at få et godt læringsudbytte fra de un-
dervisnings- og vejledningsforløb, de 
deltager i? Eller er den underliggende 
dagsorden reelt, at flere unge skal 
vælge en erhvervsuddannelse direkte 
efter grundskolen? Målene er vigtige, 
fordi de lægger en ramme for hvad de 
professionelle bliver holdt op på – men 
også for hvilke aktiviteter, der kan 
finde sted i programmet – og for hvor-
dan de opleves af de unge.  Det er her 
vigtigt at være opmærksom på, at en 
”systematisk, koordineret og struktu-
reret indsats” ikke er det samme som, 
at indsatserne også har værdi og virker 
kvalificerende for eleverne. Derfor er 

det vigtigt, at programmet syste-
matisk samler op på, hvad der 

virker kvalificerende – og 
for hvilke unge. For det 

er i sidste ende dem 
og deres valgpro-

cesser, det hele 
handler om.

>>  Unges 
uddannelsesvalg er 
ikke nogen lineær 
proces, som det er 
muligt at udforme  
et veldefineret 
pensum for.
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Plads til alle
-og et fantastisk sammenhold 

Ragebølskovvej 3 • 6400 Sønderborg
Tlf:: 74 48 70 80 • www.dybboelefterskole.dk

Dybbøl Efterskole henvender sig til specialundervisningselever, 
der er bogligt interesserede. 

Vi har dansk, engelsk og matematik med afgangsprøve. 
Masse af kreative fag, friluftsliv, rollespil, musik & samspil, 

glas & brugskunst, sport, samt 7 spændende liniefag.

For mere information
-Ring eller tjek vores hjemmeside.

PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI

KOGNITIV VEJLEDER-UDDANNELSE

generatorpp.dk Tlf. 72 62 42 00

• Modul 1: Emotionelle problemer 
blandt unge

• Modul 2: Unges selvdestruktivitet
• Modul 3: Angst og stress blandt 

unge
• Modul 4: Opsamling, implemen

tering i praksis, træning og super
vision

Du kan læse mere om indhold  
på vores hjemmeside.

Du kvalificeres til at anvende den 
kognitive metode i dit daglige 
arbejde med sårbare unge, så du 
kan støtte dem i at lave positive 
livsforandringer og gennemføre 
deres uddannelse.
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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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3 X R  ANMELDER

TEKST // 
3 X R : RIE THOMSEN , RANDI SKOVHUS OG RITA BUHL

Rie Thomsen: Forskningsenheden i vejledning, DPU, Aarhus Universitet, 
professor, 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.

Vi behøver ikke være perfekte for 
at klare et job, det er nok at se på 

dem man kender, som har et job for 
at forstå det. 

Endelig mandag eller Änt-
ligen Måndag, som er bo-

gens titel på svensk er 
én af den slags bøger, 
som byder på den 
ene AHA-oplevelse 

efter den anden. Tor-
ild Carlsson er arbejds-
markedsforsker og har 

sat sig for at skrive en bog, 
som vender indgroede forestil-

linger på hovedet og giver nye svar på 
gamle spørgsmålet. Formålet er intet 
mindre end et mere effektivt og sundt 
arbejdsmarked for alle. Bogen er tileg-
net alle dem, som arbejder med og for 
at flere skal glæde sig til det bliver man-
dag. Det er f.eks. embedsmænd, mini-
stre, forskere, journalister, vejledere, 
rekrutteringsbranchen, HR, chefer, stu-
derende, pensionister, raske eller syge, 
ledige og beskæftigede

Bogen indeholder 12 kapitler. Ka-
pitlerne er arrangeret i sektioner som 
adresserer: Aktøerne på arbejdsmar-
kedet, som er individer der søger, va-
retager og skifter job. Støttepersoner, 
som er vejledere af mange slags, f.eks. 
også coaches  og endelig arbejdsmar-
kedets arkitekter, som er de personer, 
der former arbejdsmarkedets forud-
sætninger. Det sidste kan måske lyde 
tørt, men bogen er utrolig velskrevet og 
spændende. Hver sektion indledes med 
forfatterens undringer og hvis vi skal 
blive ved arbejdsmarkedets arkitekter, 
så er nogle af undringerne: Tænk hvis 
vi fejltolker de økonomiske modeller og 
den statistik vi vender os imod, når vi 
leder efter svar. Tænk hvis de arbejds-
løse eller sygemeldte er løsningen og 
arkitekturen er problemet.

Tænk nu hvis…
Tænk nu hvis vi hver især havde let 
ved at se vores unikke og personlige 
arbejdsmarked, hvor der er brug for 
netop det vi kan og vil. Det lyder som et 

Endelig mandag!
– et arbejdsmarked for alle

anmelDelse 
Torild Carlsson:
Äntligen Måndag 
–  Arbetmarknad för alle

poDcast:
Link til bogens hjemmeside med Podcast på 
svensk. www.antligenmandag.se/
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3 X R  ANMELDER

drømmescenarie, men ikke desto min-
dre er det præcis der, bogen tager fat. 
Forfatteren giver både stof til eftertan-
ke i forhold til at afprøve og udfordre 
vores sædvanlige måder at tænke om 
overgang til arbejdsmarkedet, jobskif-
te, frustration over ikke at kunne finde 
fodfæste, arbejdsmarkedsstatistik, 
jobannoncer og det faktum at mange 
ledige presses til at skrive mange an-
søgninger. På overbevisende måde for-
klarer, illustrerer og viser forfatteren, 
hvorfor det at sende mange ansøgnin-
ger er en fejlslagen strategi, som ikke 
bringer ledige nærmere et job, som gør 
dem glade. I stedet er der behov for 
det som forfatteren kalder ’præcisions-
match’, det vil sige at den ledige bliver 
klar over egne livsværdier, arbejdsvær-
dier, ønsker, færdigheder, viden og in-
teresser samt egenskaber, og vigtigst i 
forhold til alle disse er, hvad man kan 
og vil. Og dernæst finder netop det job 
i den type virksomhed, hvor flest af 
disse bliver opfyldt.

Fastbrændt i jobbet
Et interessant begreb i bogen er begre-
bet ’fastbrændt’, ikke udbrændt og ikke 
stresset, men fastbrændt. Det dækker 
over at hænge fast i et job, som ikke 
gør en glad. Man er den rigtige person, 
i det forkerte job eller med de forkerte 
arbejdsopgaver. Mange træffer be-
slutninger om deres karriere som helt 

unge, på et tidspunkt, hvor vi ikke har 
særligt mange erfaringer at trække på. 
Forfatteren peger på, at vi med jævne 
mellemrum må tage arbejdet og karri-
eren op til overvejelse og tage stilling 
til, om vi er i det rigtige job, eller har de 
arbejdsopgaver vi ønsker og undersøge 
alternativerne på arbejdsmarkedet. 
Men her opstår sædvanligvis en udfor-
dring som betyder at mange tænker at 
det at undersøge alternativerne er det 
samme som at søge et nyt job. 

At være i kontakt med 
arbejdsmarkedet
Mange har desværre fået den opfattelse 
at den eneste kontakt man kan have 
med arbejdsmarkedet er at søge job. 
(citat fra bogen). Bogen giver mange 
gode forslag til, hvordan man kan være 
i kontakt med arbejdsmarkedet på en 
undersøgende måde, før man søger nyt 
arbejde eller forandrer det job, man al-
lerede har. 

Et af forslagene er et ’baglænsinter-
view’ – en teknik, som er velkendt i 
vejledningen og som går ud på, at man 
spørger en person, hvordan de er kom-
met til at arbejde med det de gør i dag. 
Derefter kan man følge op med at spør-
ge ind til de daglige arbejdsopgaver. 
Her vil de fleste begynde med deres 
titel og det der stod i deres job opslag, 
da de blev ansat. Men efterhånden be-
væger de sig ind i fortællingen om en 

hverdag som byder på mange andre 
opgaver, som skal løses og en organisa-
tion som fungerer på en bestemt måde. 
Den fortælling kan vi efterfølgende 
spejle vores egne ønsker i.

 
Vær kræsen og stå fast
Til de læsere som synes Svend Brink-
mans bøger og budskaber vækker gen-
klang i karrierevejledningen for voksne 
er denne bog et ’Must read’, for der er 
både et kapitel om at være kræsen og 
ideen om at stå fast og tage ejerskab for 
udviklingen i ens arbejdsliv går igen i 
bogen. Ellers løber udviklingen med en 
alligevel. 

Både vejledere og de som arbejder 
med at skabe vilkår for vejledning 
får mange tips og forslag til konkrete 
aktiviteter. Alt med udgangspunkt i 
den enkeltes interesser og ønsker til 
arbejdslivet og i erkendelse af at et ar-
bejde er en relation mellem en, som ud-
byder sin arbejdskraft og en, som har 
brug for at få løst en opgave. Derfor er 
opgaven, som mange institutioner, or-
ganisationer og vejledere skal bidrage 
til at skabe gode møder som udvikler 
sig til gode relationer mellem os og ar-
bejdsmarkedet. 

Opråb til forlagene
Denne bog bør oversættes til dansk – 
hellere i dag end i morgen og gerne in-
den mandag. 

>>  Tænk nu hvis vi hver især 
havde let ved at se vores unikke og 
personlige arbejdsmarked, hvor der 
er brug for netop det vi kan og vil.
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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

 

                                                                                              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ANMELDERNE HAR OGSÅ MODTAGET:

Kollektiv 
Akademisk 
Vejledning
Ny bog giver inspiration til din 
kollektive vejledningspraksis

Kollektivisering af vejledning er i stigende 
grad kommet på dagsordenen samtidig 

med, at mange uddannelser er præget af re-
former og besparelser, som opleves som ud-
fordrende for både vejledere og studerende. 
Spørgsmålet er, hvordan man kan vejlede 
studerende, som måske skriver på forskellige 
opgaver i det samme vejledningsrum? I den 
nye bog: Kollektiv Akademisk Vejledning – fra 
forskning til praksis præsenterer en række ud-
dannelsesforskere et bud på, hvordan du som 
vejleder kan skabe en didaktisk ramme for et 
fagligt og socialt vejledningsrum, som netop 
bygger på forskellighed som en drivkraft i læ-
ringsprocessen. Den er baseret på erfaringer og 
forskning i arbejdet med Kollektiv Akademisk 
Vejledning siden 2009 på Danmarks institut 
for Pædagogik og Uddannelse (DPU) på Aar-
hus Universitet. I bogens første del uddybes 
vejledningens læringsteoretiske rationale, de 
studerendes udbytte af vejledningen samt de 
udfordringer, som vejlederen kan opleve ved 
at vejlede flere studerende i samme rum. Bo-
gens andel del er et inspirationskatalog fyldt 
med eksempler og øvelser, som vejlederen kan 
bruge i sin kollektive vejledningspraksis.

TEKST//   ANMELDERPANELET 3 X R

3 X R  ANMELDER
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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

UNGDOMSUDDANNELSE FOR 
UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

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
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TEKST // 
KARINA MEINECKE
MEDLEM AF BESTYRELSEN I DANMARKS VEJLEDERFORENING

EFTERTANKEN

Når politiske kompromisser 
rammer virkeligheden

nelsesparat elev have i gennemsnit til de lovbundne prøver, 
for at have krav på at blive optaget på en treårig gymnasial 
uddannelse? Nogle siger mindst 5,0 i gennemsnit, andre 2,0. 
Og begge dele står skam også i bekendtgørelsen. Men et enigt 
og entydigt svar lader stadig vente på sig. 

Min opgave som vejleder er at sikre, at de unge bl.a. forstår 
de krav, der er. Denne forståelse er vigtig, for er den der ikke, 

bliver det uklart, hvad man ar-
bejder hen imod. Jeg har brugt 
meget tid i år på at forklare, 
igen og igen, hvordan kravene 
er. Når eleverne så får styr på, 
hvad kravene er, siger de: Det 
giver ingen mening. Året i år 
er derfor også blevet året, hvor 
man har været udfordret på at 
kunne give brugbare svar på 
alle spørgsmål. Og det er util-
fredsstillende. Både for mig og 
for de unge.  For eleverne søger 
jo viden hos dem, de mener 
burde kunne svare på det. Når 
de ikke synes matematik giver 
mening, så går de til matema-
tiklæreren, og når det drejer 
sig om uddannelse, så går de til 

vejlederen. Sådan skal det også være. Udfordringen er bare, 
at der ikke umiddelbart altid er en tydelig mening med de 
ting, eleverne undrer sig over i forbindelse med disse ad-
gangskrav. 

Som fagprofessionel, når og hvis politikerne på et tids-
punkt skal se på adgangskravene igen, er håbet at der kom-
mer nogle krav som de unge og deres forældre ser som klare 
og tydelige, så de unge ved, hvad de skal arbejde hen imod.

Årets helt store tema i valget af ungdomsuddannelse har 
været at forstå og skabe mening med adgangskravene – 

især til de gymnasiale uddannelser. Og de unge mennesker 
har virkelig gerne ville forstå. De har spurgt, undersøgt, set 
film på ug.dk, formuleret spørgsmål, de kunne have med til 
orienteringsaftener osv. Det er der ikke noget nyt i. Jeg op-
lever, at mange unge går ind i valgprocessen med iver. Og 
jeg holder meget af at være vidne 
til og en del af denne proces. Ud-
fordringen i år har bare været, at 
det, der har fyldt, har været krav, 
tal og tekniske detaljer. 

Det er nemlig i år, at de unge 
skal søge ind efter de adgangs-
krav, der blev besluttet ved gym-
nasieforliget i 2016. Et forlig, der 
helt fra start har båret præg af at 
være et kompromis. 

De forskellige partier havde 
meget forskellige ønsker inden 
forhandlingerne dengang, og jeg 
tænker, de fleste af dem, kan se 
sig selv i det kompromis, de nåe-
de frem til. Udfordringen er bare, 
at kompromisset har gjort, at kra-
vene umiddelbart ikke fremstår 
tydelige, og så skabes der forvirring og usikkerhed. Usikker-
hed for om man nu også har forstået det. Og usikkerhed har 
det med at smitte af på andre områder, så lige pludselig er 
man også usikker på, om man har forstået det, man syntes 
man havde styr på. For der er flere tal i spil, og noget af det 
hænger ikke helt sammen. Noget både politikere og embeds-
mænd også har måtte forsvare i det sidste stykke tid, hvor 
f.eks. DR P1 har været ude og spørge: Hvad skal en uddan-

>>  Jeg har brugt meget 
tid i år på at forklare, igen 
og igen, hvordan kravene 
er. Når eleverne så får 
styr på, hvad kravene er, 
siger de: Det giver ingen 
mening.
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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
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Returadresse: Danmarks Vejlederforening, Att.: Marie Nordskov Nielsen,Grønnegade 10, Haverslev, 9610 Nørager
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