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Det betyder, at der kommer stort fokus på selve valget, 
fremfor den proces den enkelte går igennem, og det medfø-
rer usikkerhed hos de elever, der ikke ved hvad de vil endnu. 
Derudover ses det, at nogle af de unge, der vurderes ikke-
uddannelsesparate, mister troen på sig selv og motivationen. 

I stedet for at have fokus på det, de unge ikke har af for-
udsætninger, ønsker vi mere vejledning i hele udskolingen, 

hvor der er fokus på karrierelæ-
ring og at alle unge kommer ud 
og oplever arbejdsmarkedet og 
uddannelsesinstitutioner. 

Der skal være mere kollektiv 
vejledning, så vi sikrer at der er 
tid til at arbejde med elevernes 
styrker, selvindsigt, refleksion, 
samt vigtige temaer omkring 
arbejdsmarkedet, så som køn, 
prestige og udvikling. 

Derudover skal alle have ret 
til individuel- og/eller gruppevejledning på skolen af den vej-
leder, der foretager den kollektive vejledning. Dertil kommer, 
at vejlederen skal være en aktiv del af skolens samlede strategi 
i forhold til arbejdet med elevernes vejledningsproces. 
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UPV – den må vi have afskaffet

>>  I stedet for at have 
fokus på det, de unge ikke 
har af forudsætninger, ønsker 
vi fokus på karrierelæring. 
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I STEDET FOR AT TAGE UD-
GANGSPUNKT I DET, MAN 
ER BEDST TIL OG MÅSKE 
BRÆNDER ALLERMEST FOR, 
SÅ SØGER MAN DET, DER 
FORVENTES, UD FRA EN 
ELLER ANDEN DEVISE OM, 
AT MAN IKKE MÅ SPILDE 
SIT SNIT.

UDDANNELSES- OG FORSK-
NINGSMINISTER ANE 
HALSBOE-JØRGENSEN 
(S) OM DET FORHOLD, AT 
UNGE MED HØJE KARAK-
TERSNIT SØGER MOD FÅ 
BESTEMTE UDDANNELSER.
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SIDEN SIDST

REDIGERET AF // 
TORBEN ELSIG-PEDERSEN

Effektivt redskab 
fravælges i jobindsats
Når kommuner skal hjælpe kontanthjælpsmodtagere med ned-
sat arbejdsevne i job, lader de ofte et af de mest effektive red-
skaber blive i skuffen. 

Kommunerne fravælger revalidering, selvom det ofte er et 
af de mest effektive redskaber. Årsagen er at det er en dyr 
løsning for kommunerne på den korte bane.

Fra 2011 til 2018 er brugen af den såkaldte ’revalideringsord-
ning’ faldet med 62 procent, viser en ny analyse fra Cabi (Cen-
ter for aktiv beskæftigelsesindsats). I 2004 var næsten 20.000 
på revalidering, mens det i dag er under 4.000 personer.

Analysen viser samtidig, at effekten af revalidering er god. I 
2017 var 48,3 procent af de personer, der året forinden havde 
afsluttet et revalideringsforløb, i beskæftigelse eller ordinær ud-
dannelse. 

Mentor mindsker frafald
Detailhandlen efterlyser arbejdskraft som aldrig før. XL-BYG 
har indført personlig mentor til alle elever. Det sikrer et fra-
fald, der er fire gange lavere end gennemsnittet.

XL-BYG, der hvert år uddanner 100 elever, mener, detail-
handlen skal tage større ansvar for, at eleverne gennemfører 
deres uddannelse.

»Rigtig mange unge mennesker er gået tabt for detailhand-
len. Uddannelsessystemet kører for fuld damp for at rette op 
på problemerne. Nu er det på tide, flere virksomheder kom-
mer ind i kampen om praktikken og tager større ansvar for 
uddannelsen af den arbejdskraft, de selv råber på,« lyder det 
fra XL-BYGs HR-chef Liselotte Christensen.

I XL-Byg er fastansatte nøglepersoner ansvarlige for elever-
nes uddannelse og får redskaber til at sikre elevers oplæring 
fagligt og menneskeligt.

23-årige Jennifer Lauritzen (t.h.) fik hjælp af sin mentor Camilla Møller Jensen (t.v.), 
da Jennifer mistede en stor del af motivationen for sin uddannelse.
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SIDEN SIDST

Vejledere skal med 
ind i klasselokalet
Et stigende antal børn og unge har forskellige typer af udfor-
dringer og diagnoser, og kommuner landet over kan derfor 
melde om, at stadig flere børn segregeres fra det almene sko-
letilbud. Der er derfor behov for nye gode løsninger på de 
udfordringer, som alle lærere i folkeskolen oplever i arbejdet 
med at skabe inkluderende læringsmiljøer. 

Signe Mette Jensen og Bjarke Frydensberg fra EVA, Dan-
marks Evalueringsinstitut peger i et debatindlæg i Politikens 
Skoleliv på en undersøgelse fra december 2019 som viser kla-
re fordele ved et øget samarbejde mellem vejledere med spe-
cialpædagogisk kompetence og almenlærere i folkeskolen. 
De ser klare fordele ved, at vejlederens kompetencer bringes 
i spil i aktiviteter, hvor lærer og vejleder er fælles om under-
visningen – med inspiration fra co-teaching. 

”Det vil sige, at vejleder og lærer ikke kun mødes i situa-
tioner, som er afkoblet fra og på afstand af undervisningen, 
men at vejlederen derimod deltager som medunderviser,” 
skriver de og fortsætter:

”Resultaterne viser bl.a., at denne tætte, praksisnære sam-
arbejdsform gør det nemmere for lærerne at omsætte viden 
fra teori til praksis og gøre den anvendelig i undervisningen. 
Det kan have positiv indflydelse på lærerens arbejde med 
inklusion, hvilket har effekt på elevernes trivsel og faglige 
udbytte.” 

De skriver videre, at ved forløb, hvor vejleder og lærer mø-
des i et mødelokale uden for undervisningen, kan det være 
vanskeligt for lærerne at overføre den specialpædagogiske 
viden til praksis i undervisningen. Detaljerne kan let gå tabt 
på vejen fra mødelokalet til klasseværelset. Det skyldes, at 
den specialpædagogiske viden ofte er kontekstspecifik og 
kropsligt forankret. 

Studenter med høje snit skal 
være pædagoger
Studenter med høje gennemsnit fra gymnasiet søger i høj grad 
ind på de samme fire uddannelser. 30 procent af studenterne 
med et gennemsnit på 9,1 eller derover fra gymnasiet søgte ind 
på enten medicin, jura, statskundskab eller psykologi som deres 
førsteprioritet i 2019.

Til sammenligning var det kun fem procent af ansøgerne med 
et gennemsnit på 9,1 eller derover, der søgte ind på uddannel-
ser til lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver på landets 
professionshøjskoler. Det ærgrer rektor Stefan Hermann fra Kø-
benhavns Professionshøjskole.

»Der er en ærgerlig tendens i samfundet, hvor unge føler et 
pres for at bruge deres gennemsnit fra gymnasiet maksimalt, 
så de ofte søger ind mod de samme uddannelser. Mange får 
at vide, at de ikke må spilde deres snit,« siger Stefan Hermann.

>>  Vi har studerende, der 
fortæller, at de ofte skal forsvare 
deres uddannelsesvalg over 
for venner og familie. I mine 
øjne findes der næppe noget 
mere meningsfuldt og vigtigt 
end at blive lærer, pædagog, 
sygeplejerske eller socialrådgiver.

STEFAN HERMANN, 
REKTOR , KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE

Støtte til truede vuc-afdelinger
Regeringen har afsat i alt 50 millioner over de næste fire år til 
lukningstruede VUC-afdelinger. Formålet er at sikre, at alle 
voksne i Danmark fortsat har adgang til voksenuddannelse 
tæt på deres hjem.

»Uanset hvor i landet man bor, skal der være et uddannel-
sestilbud tæt på. Når en VUC-afdeling lukker ned i en by for-
svinder en mulighed for at videreuddanne sig. Det rammer 
særligt de ufaglærte hårdt, og lokalsamfundet får et sam-
lingspunkt mindre. Det kan vi ikke acceptere. Regeringen 
sagde før valget, at vi ville give små, lukningstruede VUC-
afdelinger en håndsrækning, så vi opretholder kvaliteten og 
forhindrer yderligere centralisering. Det leverer vi på nu, og 
det er jeg glad for,« siger børne- og undervisningsminister 
Pernille Rosenkrantz-Theil. 
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>>  Så længe man er i tvivl, er man 
også stadig åben over for hvilke 
muligheder, der ligger foran en.
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UDDANNELSESMESSE

>>>

ER DU I TVIVL, ER DU IKKE ALENE. FOTO FRA KAMPAGNEMATERIALET VED ÅRETS DM I SKILLS
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UDDANNELSESMESSE

Tre piger står og diskuterer ved ind-
gangen til DM i Skills i BellaCen-

ter. De gider egentlig ikke derind. En 
erhvervsuddannelse er ikke noget for 
dem, har de besluttet. Derfor udspiller 
sig en ordveksling, da de skal 
vælge, hvilken kompetence de 
synes kendetegner dem hver 
især.

”Hvad nu, hvis jeg overhove-
det ikke gider en erhvervsud-
dannelse,” siger en af pigerne.

En af vejlederne i døren bry-
der ind:

”Jamen, det handler slet ikke 
om, at du skal vælge en er-
hvervsuddannelse. Det handler 
om, at du får mulighed for at 
lære dig selv bedre kende.”

Pigen: ”Ok, så vil jeg gerne.”
Hendes skuldre sænker sig. 

Hun kan gå nysgerrigt og åbent 
ind til den store uddannelses-
messe, som over nogle dage i 
januar samlede 47.000 unge og 
deres forældre. Med Copen-
hagen Skills som arrangør var 
DM i Skills tilrettelagt ud fra 
nogle nye principper, hvor der 
i højere grad sættes fokus på 
karrierelæring og mindre på 
det definitive valg af uddannelse. DM 
i Skills har tidligere haft meget fokus 
på erhvervsskolernes konkurrence, og 
måske mindre på de mange besøgende 
folkeskoleelevers refleksion.

»Hvis man hele tiden pusher de un-
ges valg i retning af en erhvervsuddan-
nelse, vil en stor del af de unge, som 
enten ikke er klar til et valg eller på 
forhånd har besluttet sig for, at gymna-
siet er det eneste rigtige for dem, ikke 
få nok ud af arrangementet,« lyder det 

fra Anthony Ansell-Henry, der er pro-
gramleder i BUF, Børne- og Ungefor-
valtningen i København. Han har en 
fortid igennem 15 år i UU som både 
vejleder og afdelingsleder. 

Refleksion er vigtig
I stedet for et fokus på, at den enkelte 
unge konfronteres med om det måske 
er noget for ham eller hende at være 
tømrer eller frisør, så var årets Skills 
tilrettelagt, så den enkelte kunne blive 
klogere på sig selv.

»Vi vil gerne have dem til at reflek-
tere over deres styrker og kompeten-
cer, så de bliver bedre rustede til valg. 
Det kan måske betyde, at flere vil 
vælge erhvervsuddannelse, for vores 

grundtese er, at mange vælger gym-
nasiet, fordi det er den lette vej, hvor 
de ikke behøver tage et så specifikt 
valg. Men hvis de som en del af hele 
vejledningsforløbet og Skills-messen 

får reflekteret mere over deres 
styrker og kompetencer, får 
flere måske også mod på at se 
sig selv i en erhvervsuddan-
nelse. I dag ser vi jo, at mange 
vælger en gymnasial uddan-
nelse, for senere at vælge om 
og gå ind på en erhvervsud-
dannelse. Kan vi få flere til 
at se sig selv i en erhvervsud-
dannelse lidt tidligere, fordi 
de kender deres egne styrker, 
har vi nået meget,« siger An-
thony Ansell-Henry.

Tilfredshed i 
SkillsDenmark
I SkillsDenmark ser direktør 
Simon Neergaard-Holm årets 
DM i Skills som en succes med 
en flot præsentation af de man-
ge erhvervsuddannelser med 
ny rekord på 45 konkurrence-
fag og 17 demonstrationsfag og 
et væld af opvisningsstande.

»Vores opgave er at skabe 
øget fokus på erhvervsuddannelserne 
og det gode håndværk for dermed at 
styrke rekrutteringen og talentudvik-
lingen. Det blev indfriet gennem DM 
i Skills. Desuden har vi jo aktiviteter 
som Skills-landsholdet til WorldSkills 
og EuroSkills. Desuden viser vi med 
Skills Stafetten årligt 50-60.000 8. klas-
ses-elever, hvilken glæde der ligger i 
at arbejde med hænder og hoved, og 
endelig arbejder vi på at systematisere 
de skolekonkurrencer og regionale 

Det er ok at være i tvivl
Årets DM i Skills omfavnede de unges tvivl og satte mere fokus på kompetencer 
end på det specifikke valg af en erhvervsuddannelse. Arrangementet var lagt i 
hænderne på Københavns Kommune

TEKST //
TORBEN ELSIG-PEDERSEN , REDAKTØR

>>  Vi vil skærpe de unges 
opmærksomhed på, at skills 
og kompetencer ikke bare 
skal knyttes til specif ikke 
uddannelser. Det er jo også 
helt forkert at vælge en 
gymnasial uddannelse blot 
fordi man har klistret et 
mærkat på sig om, at man 
bare er boglig.

ANTHONY ANSELL-HENRY,
PROGRAMLEDER , COPENHAGEN SKILLS
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konkurrencer, som er fødekæden til 
DM i Skills.«

Anspore i stedet for angribe
I København fik Skills en ny drejning, 
hvor Anthony Ansell-Henry lægger 
vægt på at komme væk fra, at det hand-
ler om at tvinge nogen til noget. For det 
giver kun modstand.

»Vi skal tilrettelægge uddannelses-
messer og vejledning, så det beriger de 
unge og giver dem viden om sig selv. Vi 
ved fra forskningen at få elever kan se 
sig selv i en erhvervsuddannelse, så op-
gaven er ikke at presse dem, men at de 
få øjnene op for deres kompetencer og 
måske får øje på, at det faktisk matcher 
godt med en erhvervsuddannelse. Så 
vores tese er, at vi skal lade være med 
at angribe dem, men derimod anspore 
dem til at være nysgerrige og åbne.«

Den tilgang bakker Simon Neerga-
ard-Holm fra SkillsDenmark op:

»Sloganet for dette års DM var netop 
”Hvis du er i tvivl, er du ikke alene” og 
netop tvivlen er vi jo med til at omgøre 
til inspiration. Jo flere fag, de unge til-
skuere kan se i aktion, jo bedre oplyst 
bliver de om de mange muligheder, der 
er i erhvervsuddannelse,« siger han.

Kompetencer fremfor fag
DM i Skills var tilrettelagt med ud-
gangspunkt i 6 skills eller kompetencer, 
som de unge kan bruge, når de vælger 
uddannelse. Ved indgangen til mes-
sen skulle de unge hver især vælge en 
badge, de synes kendertegner dem. Det 
kunne være med fokus på sproglige, 
sociale, kreative, samarbejdsmæssige 
eller logiske skills. Pointen er, at den 
unge så kan spejle sig i eleverne fra er-

hvervsskolerne, der præsenterer de for-
skellige fag. For erhvervsskoleeleverne 
har nemlig også valgt badges blandt de 
forskellige skills. For eksempel kan en 
social person sagtens finde en tømrer, 
som også vurderer sig selv til at have 
særlige sociale styrker. Eller en kreativ 
kan finde en SOSU-assistent, som får 
udfoldet sine kreative evner i sit fag.

»Vi vil skærpe de unges opmærksom 
på, at skills og kompetencer ikke bare 
skal knyttes til specifikke uddannelser. 
Det er jo også helt forkert at vælge en 
gymnasial uddannelse, blot fordi man 
har klistret et mærkat på sig, om at man 
bare er boglig. Vi vil hellere åbne for en 
større refleksion hos den enkelte unge. 
Om hvad der betyder noget for en. Der-
med kan vi få nogle bedre valg,« siger 
Anthony Ansell-Henry.

ILLUSTRATION FRA KAMPAGNEMATERIALET VED ÅRETS DM I SKILLS

>>>
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Naturligt at være i tvivl
Som et helt centralt element i den nye 
tilgang på årets Skills er også retten til 
at være i tvivl.

For som det formuleres er du ikke 
alene, hvis du er i tvivl: ”Rigtig mange 
er usikre på hvilken uddannelse, der 
fører til det spændende job og et godt 
liv i fremtiden. Men i stedet for at for-
tvivle, skal du lade din tvivl komme 
dig til gode”, står der i materialet til 
eleverne i forbindelse med årets Skills.

»Det handler om at anerkende tvivlen 
og tage vare om den. Det har nok været 
sådan, at for at vælge en 
erhvervsuddannelse, så 
skulle man være tvivlen 
kvit. Men også på en er-
hvervsskole, skal man 
kunne bruge sin tvivl, 
for ingen ved jo, hvad 
de skal resten af deres 
liv. Så vi skal væk fra, at 
er man i tvivl, så vælger 
man gymnasiet, fordi 
man så har tre år mere 
til at finde ud af, hvad 
man vil. I stedet skal vi 
bruge tvivlen på en po-
sitiv måde. For så længe 
man er i tvivl, er man 
også stadig åben over for hvilke mu-
ligheder, der ligger foran en. Det er ok 
at være i tvivl så længe vi sikrer os, at 
den enkelte unge arbejder med tvivlen 
på en konstruktiv måde. For vi skal jo 
heller ikke ud i, at vi efterlader de unge 
tilbage på perronen med deres tvivl og 
uafklarethed.«

Derfor mener Anthony Ansell-Henry 
også, at erhvervsskolerne skal favne 
tvivlen noget mere ved at guide de ele-
ver, som er i tvivl både i deres valg og i 
løbet af uddannelsen.

»Vi taler ikke om gode valg eller om 
at finde den rette hylde. For det at finde 
den rette hylde er noget definitivt, som 
lukker tingene ned,« siger Anthony 
Ansell-Henry.

Fokus på midtergruppen
For programlederen er hovedmissio-

nen ikke at skubbe flere unge over i en 
erhvervsuddannelse. For de skal selv 
være klar til det.

»Men der er en midtergruppe af ele-
ver, hvor nogle af dem kunne få noget 
fantastisk ud af at vælge en erhvervs-
uddannelse. Det handler blot om, at de 
kan se sig selv i det. Har vi formået at 
åbne deres sind, så de kan vælge mere 
åbent, så er meget lykkedes rent vej-
ledningsmæssigt for os. Vælger de så 
alligevel en gymnasial uddannelse, er 
det deres valg,« siger Anthony Ansell-
Henry.

For Københavns Kommune er DM i 
Skills en af mange vejledningsaktivite-
ter, som sammen med erhvervspraktik, 
brobygning og vejledning er med til 
at kradse i forståelsen af, hvad en er-
hvervsuddannelse egentlig er. 

»Det er et langt sejt træk, inden vi slår 
hul igennem, så flere mere naturligt 
vælger en erhvervsuddannelse,« siger 
Anthony Ansell-Henry.

I SkillsDenmark er man dog ikke i 
tvivl om, at DM i Skills i sig selv har en 
effekt på de unges uddannelsesvalg.

»Vi har stort set hvert år set små 
fremgange i søgningerne fra grund-
skolen til EUD i de områder, hvor der 
netop har været DM i Skills. Mest mar-
kant i Herning i 2018, hvor søgningen 
i et stort antal kommuner i regionen 
gik frem med over 20 procent relativt 
i forhold til tidligere år,« siger direktør 
Simon Neergaard-Holm.

>>  Vi har stort set hvert år 
små fremgange i søgningerne 
fra grundskolen til EUD i de 
områder, hvor der netop har 
været DM i Skills.

SIMON NEERGAARD-HOLM ,
DIREKTØR , SK ILLSDENMARK

Prøv, føl og mærk

I forbindelse med årets DM i Skills 
blev der udarbejdet opgavesæt og 
anvisninger, som kunne anvendes 
for at styrke vejledningsaktiviteter-
ne før, under og efter. For der er 
ingen vejledningsaktiviteter uden 
et før, under og efter. Refleksion 
er nøgleord i hele forløbet.

Omdrejningspunktet for erfarings-
opsamling og læring under DM i 
Skills var ”Prøv, Mærk og Føl et 
fag”. Eleverne fik konkrete prak-
tiske opgaver og indblik i hvilke 
skills og kompetencer de enkelte 
uddannelser kræver.

Læs også:
Unge finder ikke ud af at være 
murer ved at lægge 5 sten.
Side 12.
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Hvorfor vælge 
Maritim Student?

Fuld HF- eller STX-eksamen

Anderledes, aktiv og afvekslende uddannelse

Togt med Skoleskibet Danmark

Studiejob og sport i skoletiden

Trygt studiemiljø og hyggeligt skolehjem

Kvalifikationsbevis som skibsassistent

Merit til de videregående maritime uddannelser

Adgangsgivende til de videregående 
uddannelser på erhvervsakademi-, professions-
bachelor- eller universitetsniveau

Maritim Student er en gymnasial uddannelse, der 
veksler mellem undervisning på Frederikshavn Gym-
nasium og MARTEC, hvor vi kombinerer en HF- eller 
STX-eksamen med den praktisk orienterede maritime 
grunduddannelse til skibsassistent. Allerede efter 
den afsluttende eksamen er man kvalificeret til at 
tage arbejde til søs i handelsflåden.

Sport, studiejob og oplevelser for livet
To gange om ugen, mellem 8.00-10.00, kan man 
vælge om man vil dyrke sport eller arbejde i en af 
byens maritime virksomheder. Med i uddannelsen er 
også et spændende togt med Skoleskibet DANMARK.

Læs mere på maritimstudent.dk og martec.dk eller 
kontakt Jan Bjeldbak, uddannelsesleder på Frederiks-
havn Gymnasium, på telefon 98 42 44 33 eller mail 
jb@frhavn-gym.dk for at høre om uddannelsen.

En afvekslende, AKTIV 
og anderledes UDDANNELSE 
med SKUMSPRØJT, 
oplevelser og sammenhold

HF & STX
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3 SKARPE

Camilla Saebel, projektchef i Copenha-
gen Skills og uddannelsesdirektør på 
NEXT Uddannelse København, mener 
det er klogt at sætte flere kompetencer i 
spil, når de unge vælger erhvervsuddan-
nelse

_01
Hvordan ser du på at lægge mere vægt på elevernes læring (karri-
erelæring) frem for at præsentere konkrete fag/uddannelser?

»Vi skal både uddanne og danne. Det vil sige klæde de unge 
på med flere kompetencer, de skal ikke blot mestre et fag. 
Vi ved ikke præcis, hvad fremtidens arbejdsmarked bringer, 
men vi ved, det bliver nødvendigt at kunne reflektere, tænke 
innovativt, samarbejde og kommunikere. Og derfor er det es-
sentielt forud for valget at tale om kompetencer/skills i stedet 
for færdigheder.

Når frisører bliver direktører, er det ikke fordi, de er meget 
dygtige til at føntørre, men fordi deres sproglige, sociale og 
kreative skills giver dem nogle særlige kompetencer, som er 
bredere end faget, og det skal vi blive bedre til at formidle og 
vejlede ud fra.«

 
_02
Risikerer man ikke at skabe mere forvirring hos de unge, hvis de 
egentlig bare skal finde ud af, om de vil være tømrere eller kokke?  

»Nej, vi prøver netop at forsimple valget, så den unge ikke 
skal forholde sig til 107 uddannelser. Når voksne taler om 
erhvervsuddannelserne, har vi en tendens til at tale om fa-
get som det første: ’Vil du være murer, fitnessinstruktør eller 
industritekniker?’ Men når vi taler om gymnasier, spørger vi 
ikke: ’Vil du være kommunikationskonsulent eller revisor?’, 
fordi vi tænker, at gymnasiet giver almene skills, som stil-
ler den unge godt på arbejdsmarkedet. Vi ønsker ligestilling 
mellem ungdomsuddannelser, og derfor skal vi – også på 
erhvervsuddannelserne – tale meget mere om de unges kom-
petencer og vejlede ud fra disse.  For de unge finder ikke ud 
af, at de vil være murer ved at lægge 5 sten. Det afspejler ikke 
det vigtigste. Det ville svare til, at vi vejleder til jordmoder 
ved at vise en masse blod. Det fantastiske ved at være murer, 
er arbejde i det fri, at være del af et godt team, at skabe noget 
selv, og at man kan føle sig stolt, hver gang man går forbi det, 
man har bygget.« 

 
_03
Next er uddannelsesinstitution. Jeres mål er vel at få flest mulige 
kunder i butikken. Er det så nødvendigt, at eleverne går den omvej 
med at fokusere på kompetencer i stedet for at vælge uddannelse?

»Ja. Uddannelsesloftet er lige blevet ophævet, fordi det er 
gået op for politikerne, at selv unge på 26 ikke er i stand til 
at vælge fag fra starten. Vi skal bl.a. gennem vejledning og 
karrierelæring gøre unge i stand til at træffe valg og omvalg 
hele livet.  Som vejleder kan man opleve at spørge en elev, 
’hvad er du god til?’, og så svarer forældrene: ’Hun er slet ikke 
praktisk’. Men ganske få unge i Hovedstaden har reelt stået 
og svejset på en knallert, været med til at starte en surdej eller 
hjulpet med at bygge carporten. Alt det praktiske lærer man 
på uddannelsen – det skal man ikke kunne på forhånd. 

På samme måde lever en forestilling om, at erhvervsuddan-
nelser ikke kræver boglighed, men det gør de i dag. En frisør 
skal kunne blandingsforholdene og kemien til farvning, sik-
kerhedsvagten skal kunne lovstoffet, for at sikre sig selv og 
borgerne, og elektrikeren skal kunne fysik og matematik af 
hensyn til sikkerheden.  Der er masser af teori, men på en 
praksisnær og dermed meningsgivende måde.

Uddannelsesvalget er komplekst, og vi er nødt til at finde 
et nyt afsæt og sprog, hvis færre unge skal falde fra og mistri-
ves.«

Unge finder ikke ud af  
at være murer ved at lægge 5 sten
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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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Anmeldelse 
Christoffersen, Theilgaard, Møller (2019): 
Arbejdet forstået baglæns. Erfaringer fra 40 
års arbejdsliv.

lyst i dansk sammenhæng – transitio-
nen mellem arbejde og pensionering. 
Forfatterne undersøger i denne pub-
likation, hvad levede erfaringer fra 40 
års arbejdsliv kan lære os fremadrettet 
om arbejdslivet og om overgangen til 
pensionistlivet.

De 3 forfattere, som alle selv er født i 
40’erne, ønsker med denne bog at give 
stemme til mennesker, der er gået på 
pension efter at have været på arbejds-
markedet gennem 4 årtier i en efter-
krigstid, der har budt på omfattende 
omvæltninger på alle områder i sam-
fundet. Med henblik på at lade levede 
erfaringer udgøre en ressource i forhold 
til at forstå vores tid og fortid giver de 
stemme til 12 forskellige faggrupper 
med i alt 128 deltagere, hvilket samlet 
set tæller 5000 års arbejdserfaring. 

Den metode forfatterne har brugt til 
at indsamle historierne om de levede 
erfaringer kalder de for ’fortidsværk-
steder’, inspireret af metoden ’fremtids-
værksted’. Hver faggruppe har været 
inviteret til en 1-dags workshop, hvor 
ca. 12 repræsentanter fra faggruppen i 
en faciliteret proces fortalte og reflekte-
rede over positive og negative erfaringer 
fra arbejdslivet, samt over deres senior-
liv og overgangen hertil. Faggrupperne 
spænder over 3F’ere, bygningsarbejdere, 
sosu’ere, bankfolk, bibliotekarer, tek-

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.

nikere, politifolk, journalister, IT-folk, 
ingeniører, sociologer og læger. Delta-
gerne har meldt sig frivilligt og er blevet 
deltagere efter først-til-mølle-princip-
pet. Selvom det empiriske materiale er 
omfattende gør forfatterne opmærksom 
på, at bogens spændende pointer ikke 
kan være repræsentativt for hele gene-
rationen. Vi vil dog gerne fremhæve at 
de er særdeles interessante og at bogen 
indeholder mange lærerige fortællinger 
og analyser, som vi giver vores varmeste 
anbefalinger. 

Bogens opbygning
Bogen, der tæller 293 sider, er struktu-
reret i en del, hvor resultaterne af hver 
faggruppes fortidsværksted præsente-
res. Hver faggruppe har i overskriften 
fået en kondenserende titel, som alle-
rede afslører særlige kendetegn ved de 
fortællinger, der er blevet givet:
•  Sociologerne – et nyt fag i kamp for 

anerkendelse
•   Lægerne – professionen der aldrig 

må tage fejl
•  Ingeniørerne – vi kan, vi vil!
•  Én gang journalist – altid journalist
•  Politifolk – pligt, ansvar og utak
•  IT-folk – fra pionerånd til skeptisk til-

pasning
•  Bibliotekarerne – fra læsesalsvogtere 

til kaospiloter

Farvel til arbejdsmarkedet 
– goddag til pensionistlivet –  
en overset overgang

Titlen på denne bog får nok mange til 
at tænke på en dansk filosof, Søren 

Kierkegaard, som netop mente, at livet 
måtte leves forlæns, men forstås bag-
læns. Og det er i høj grad det budskab 
denne bog også vil bidrage med, på et 
område der må siges at være underbe-
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3 X R  ANMELDER

nologisk udvikling og vækstfilosofier 
knyttes sammen med en globalisering. 
Samlet set, fremhæver forfatterne, har 
vi i 90’erne og 00’erne været vidner 
til en neoliberalisering, som øver stor 
indflydelse på livet og arbejdslivet. 

Det bedste og det værste 
Interessant er det selvfølgelig at dykke 
ned i væsentlige forskelle på så forskel-
lige fag, som er repræsenteret. Det er 
da også tydeligt, at et arbejdsliv og det 
efterfølgende seniorliv har betydelige 
forskelle i de vilkår, der udfolder sig for 
de enkelte faggrupper. Alle bidrager de 
til, at vi kan forstå og lære noget om ar-
bejdsmarkedet fra mennesker, som har 
tilbragt størstedelen af deres liv der. 
De bidrager også til at forstå, hvordan 
arbejdslivets betingelser kan have stor 
betydning for, hvordan det rundes af, 
og hvad der kommer efter.

Interessant er det bestemt også, at 
forfatterne, når de kigger på tværs af 
de deltagende faggrupper, ser lighe-
der, når det kommer til at afgøre, hvad 
der har været det værste, og hvad der 
har været det bedste i arbejdslivet. Hos 
alle faggrupperne bliver dårlig ledelse 
og ledelsesformer udnævnt til at være 
det, der har været det værste, og me-
ning og sociale relationer har været 
de to vigtigste kvaliteter i arbejdslivet. 
Set i forhold til de før omtalte udvik-
lingsperioder samler forfatterne op 
under overskriften ’to skridt frem og 
to tilbage’. Perioden 60’erne/70’erne og 
70’erne/90’erne peger på, hvad der skal 
til for at skabe et godt arbejdsliv. Perio-
den 90’erne/00’erne peger på, hvad der 
skal til for at ødelægge det.

•  Teknikerne – børn af teknologien
•  Bankfolk – professionen der fik bank
•  Social- og sundhedsarbejderne – en 

historie om velfærdens elendighed?
•  3F – arbejderne der forsvandt
•  Bygningsarbejderne – et solidarisk 

fag 

Efter beskrivelsen og analysen af hver 
faggruppe får vi i næste del af bogen en 
analyse på tværs af fortidsværksteder-
ne, et afsnit om pensionstilværelsen, 
som i bogen bliver kaldt seniorlivet, 8 
gode råd til et godt seniorliv og et af-
snit som sammenskriver, hvad forfat-
terne mener, vi kan lære om seniorlivet 
af fortidsværkstederne. 

Samfundsudviklingen og  
’Den store fortælling’ 
Når forfatterne ser på tværs af fortids-
værkstederne får de øje på en sam-
fundsudvikling med stor indflydelse 
på menneskers arbejdsliv. De ser, 
hvordan udviklingen har bevæget sig 
henover 3 perioder med ledelses- og 
organisationsudvikling præget af in-
spiration især fra USA og influeret af 
den teknologiske udvikling og globa-
lisering. De foreslår at dele perioden 
op i en del, der strækker sig fra 60’erne 
til midt i 70’erne med bureaukratiske 
og autoritære ledelses- og organi-
sationsformer. Fra midt i 70’erne til 
90’erne ses en udvikling mod fladere 
strukturer og blødere ledelsesfor-
mer. Op gennem 90’erne til 00’erne 
ses nye stramme ledelsesformer som 
New Public Management og Lean, og 
magt og styring finder sted gennem 
mere subtile tiltag i takt med den tek-

Hvad kan vejledere bruge  
denne bog til?
Som forfatterne konstaterer i denne 
bog, så er transitionen mellem arbejds-
liv og pensionering måske den svære-
ste i livet. Samtidig er det også den, vi 
i vejledningsfeltet har beskæftiget os 
allermindst med. Voksenvejlednings-
reformen kom aldrig. Vi har meget at 
lære om voksen- og seniorvejledning. 
Der er begrænset adgang til profes-
sionel og uvildig karrierevejledning for 
voksne og den vejledning som pensio-
nister tilbydes sker i regi af NGO’er og 
pensionsselskaber. 

Det kan fortsat undre når det frem-
adrettet ser ud som om, at der er brug 
for mange forskellige måder at bevæge 
sig fra fuldtidsansat på arbejdsmarke-
det over i et seniorliv. Det er for eksem-
pel tydeligt, at debatten om pension 
er præget af en medicinsk diskurs om 
nedslidning. Det er selvfølgelig en vig-
tig diskussion. Men en anden vigtig 
diskussion er mening i seniorlivet og 
en udforskning af forskellige måder at 
udfase tilknytningen til arbejdsmarke-
det på.

Det vil kalde på vejledere med ind-
sigt og agency. Og måske er det på tide, 
at vi genopliver anerkendelsen af leve-
de erfaringer og hjælper vores viden og 
voksenvejledningskompetencer på vej 
ved at spørge netop de, der sidder inde 
med ressourcen levede erfaringer. Det 
er det denne publikation på forbilledlig 
vis har gjort. Tak for det!

PS: Læs mere på 
www.arbejdets-mening.dk

Ny bog sætter fokus på, hvordan det er at gå fra arbejdslivet til pensionistlivet...

Foto: Shutterstock.
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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 21489668
kristina.hr@gladfagskole.dk

Aabenraa +45 40121072
 mathilde.h@gladfonden.dk

Ringsted +45 40279111
sacha.lw@gladfagskole.dk

gladfagskole.dk
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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”

Det fedeste år på en Fri Fagskole
BOOK EN 

RUNDVISNING
98 92 12 22

ET SKOLEÅR MED 
GAMEDESIGN 
OG E-SPORT

Et særligt tilbud til særlige elever

Gødvad Efterskole   |   Stavangervej 2   |   8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 08 11   |   info@goed.dk   |   goed.dk

Gødvad Efterskole er for elever  
med særlige behov eller generelle  

indlæringsvanskeligheder.

Se mere på goed.dk

Et godt 
ungdomsliv 

til alle
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INTROVERT

Efter mange samtaler med unge er 
det blevet tydeligt for mig, hvor 

svært det kan være at tro på sig selv, 
hvis man er et ungt menneske med in-
troverte træk. De unge oplever, at dét, 
som bliver anerkendt og værdsat, ofte 
står i kontrast til deres naturlige være-
måde. Her kommer et par eksempler:

I undervisningen skal man helst være 
tydelig i det mundtlige arbejde og sige 
noget fornuftigt med meget kort be-
tænkningstid.

Ved fremlæggelser og eksamener 
skal man være ”på” og kunne præstere 
i situationer, der medfører stor person-
relateret opmærksomhed.

På det sociale område kan det kræve 
indre mod og en god forklaring at tak-
ke nej til nogle af de mange sociale ar-
rangementer, man forventes at deltage 
i.

Introverte personlighedstræk
Selvom ca. 30-40% af befolkningen er 
introverte i en eller anden grad, har 
mange introverte unge en fornemmelse 
af at skulle lave om på sig selv for at 
passe ind.

Mennesker med introverte personlig-
hedstræk kan være meget forskellige. 
At være introvert er kun en enkelt del 
af personligheden. Der er dog visse 
personlighedstræk, som er genkende-
lige for de fleste introverte mennesker. 

Mere udadvendt
Jeg møder jævnligt introverte unge, der 
ønsker at blive mere udadvendte. En 
ung spurgte mig:

Introverte 
personlighedstræk

   Jeg foretrækker at være social med få venner af 
gangen.

   Jeg bliver udmattet og træt efter sociale sammen-
hænge med mange mennesker. For eksempel en 
lang skoledag eller store fester.

   Jeg har brug for tid alene for at lade op.

   Jeg kan lide at være alene, på tomandshånd eller i 
mindre grupper.

   Jeg kan lide at være forberedt og vide, hvad der 
skal foregå.

   Jeg er glad for fordybelse, og jeg bryder mig ikke 
om at blive afbrudt.

   Jeg er god til at koncentrere mig, når emnet er 
interessant.

   Jeg tænker før jeg taler.

Er det bedst at være  
udadvendt og meget åben? 

TEKST //
GRETHE LINDBJERG , TEENAGECOACH OG UDDANNELSESVEJLEDER

Bliver der lyttet mere til dem, der taler højest? Er der status i at have kalenderen fyldt 
med aktiviteter, aftaler og fester? Hvordan finder man sit ståsted i uddannelsessyste-
met og ungdomslivet som ung med introverte træk? Bogaktuelle Grethe Lindbjerg 
giver her nogle bud. Hun har netop udgivet bogen Ung og introvert
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INTROVERT

Grethe Lindbjerg er teenagecoach, uddannelsesvejleder og foredragsholder i sin egen virksomhed: ”Teenage-
coach Grethe Lindbjerg.” Hun har tidligere arbejdet som uddannelsesvejleder og som lærer på en efterskole. 

>>>

>>  Du kan anerkende kvaliteten i, at 
elever er nærværende og til stede i 
undervisningen og ikke kun bemærke 
elever, som er synligt ”på”.

”Jeg tænkte på, om du måske havde 
nogen tips til, hvordan jeg kunne blive 
mere udadvendt og stadigvæk være tro 
mod mig selv og tage hensyn til, hvor-
dan jeg har det.”

Det er et yderst relevant spørgsmål, 
der skitserer dilemmaet for mange in-
troverte unge. Kan man, på samme tid, 
være tro mod sig selv og udvikle mere 
udadvendte sider?

At udvikle og udfordre sig selv
Lysten til at udvikle sig er helt naturlig, 
ikke mindst hos unge mennesker, men 
der er stor forskel på, hvilken årsag ud-
viklingstrangen har.

Hvis et ungt menneske ønsker at for-
andre sig på grund af en grundlæggen-
de opfattelse af at være forkert eller for 
at leve op til andres forventninger, vil 
det blot skabe yderligere usikkerhed.

En positiv udvikling må ske med en 
grundlæggende forståelse og accept af 
sig selv.

At øve sig
Hvis man som introvert gerne vil øve 
sig på for eksempel at sige noget mere 
i timerne eller blive bedre til fremlæg-
gelser, er det en god start at blive op-
mærksom på, hvor den personlige ud-
fordring ligger. 

Hvad er sværest i situationen?
• den personlige opmærksomhed?
• uforudsigeligheden? 
•  at skulle svare med kort betænk-

ningstid?
• at være ”på”?
• manglende øvelse?

Med en introvert personlighed er 
utilpashed på grund af ovenstående 
punkter en helt naturlig reaktion, da 
situationen går i modsat retning af in-
trovertes foretrukne arbejdsvilkår.

Det er muligt at øve sig og blive 
bedre til at håndtere fremlæggelser og 
mundtligt arbejde. Men det kan være 
overordentligt svært at klare sådanne 
udfordringer alene. 

Den gode hjælp og støtte
Det er en hjælp, hvis unge introverte 
møder forståelse og støtte fra undervi-
sere, vejledere og andre voksne. 

En del unge fortæller mig, at de gang 
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på gang har fået opfordringer til at ”tro 
mere på dig selv” eller ”sige noget mere 
i timerne.” Sådanne udtalelser er ikke 
en hjælp – tværtimod. De kan være 
med til at forstærke følelsen af forkert-
hed og usikkerhed.

De introverte unge kan til gengæld 
have glæde af din hjælp til at hånd-
tere deres udfordringer. Hvis det 
drejer sig om det mundtlige arbejde 
og fremlæggelser, kan I snakke om, 
hvad der kan forbedre situationen. 

Det kan for eksempel være ideer til, 
hvordan den unge kan:
•  flytte fokus fra deres egen person til 

selve indholdet eller emnet.
• give sig tid til omtanke.
• acceptere nervøsitet.
• øve sig i trygge rammer.
• finde en tilpas mængde forberedelse.
• benytte sine andre styrkesider.

Tilbage til komfortzonen
Fremlæggelser og det mundtlige ar-
bejde i undervisningssituationer ligger 
oftest uden for introvertes komfortzone 
og er af den grund særdeles energikræ-
vende. 

Det er vigtigt, at både den unge selv 
og omgivelserne har forståelse for, at 
man som ung og introvert ikke kan 
holde til at være ”på” hele tiden. Det er 
for anstrengende, hvis man konstant 
skal agere på en måde, der ligger langt 
fra ens personlige væremåde.

Bogen: Ung og Introvert
”Ung og introvert – en bog til og om 
introverte unge” er skrevet til unge, 
der vil vide mere om at være intro-
vert, og som vil lære deres introverte 
sider bedre at kende. Forældre, lærere 
og andre voksne, der ønsker at forstå 
introverte unge, kan ligeledes have 
glæde af at læse med.

I vejledningssituationer og samtaler 
på tomandshånd kan du sørge for, at 
der er tid til refleksion og omtanke. Du 
kan huske at lytte mere, end du taler og 
ikke være utålmodig ved pauser i sam-
talen. 

I undervisningssituationer kan du 
facilitere undervisning, hvor det ikke 
kun er dem, der taler højest eller hur-
tigst, som kommer til orde. Du kan 
anerkende kvaliteten i, at elever er nær-
værende og til stede i undervisningen 
og ikke kun bemærke elever, som er 

synligt ”på.” 
I undervisningen kan du lige-

ledes prioritere tid til ro og fordy-
belse, samt små pauser som et til-

bagevendende og vigtigt element. 
Du kan informere i god tid om æn-

dringer og sørge for, at relevante op-
lysninger om undervisning, lektier, 
temadage og andet er let tilgængelige 

for eleverne.
Hvis du har indflydelse på de sociale 

arrangementer på en skole eller et ud-
dannelsessted, kan du opfordre til en 
bred repræsentation af elever/lærere 
med forskellige præferencer i festud-
valget for at skabe variation i både ind-
hold og arrangementstyper.

Måske kan vi lære noget
Jeg har adskillige gange oplevet at blive 
overrasket og inspireret i samtaler med 
introverte unge. Jeg er blevet overra-
sket over den mangfoldighed af tanker, 
de unge har gjort sig, og jeg er blevet 
inspireret af deres dybe refleksioner og 
detaljerede betragtninger.

Jeg synes, det er ærgerligt, hvis vo-
res skole- og uddannelsessystem ikke 
giver plads til, at alle unge mennesker 
kan benytte og udfolde deres kompe-
tencer. 

Jeg er overbevist om, at det vil være 
lærerigt og til gavn for alle personlig-
hedstyper, hvis vi skaber mere balance 
mellem de ydre synlige præstationer og 
de indre mindre synlige kvaliteter i de 
unges hverdag og skolegang.

Andre bøger af Grethe Lindbjerg: 
•  Er jeg okay” – En bog til teenagere 

(2018)
•  Tal med din teenager – kvæl konflik-

terne og styrk selvværdet (2017)

Du kan læse mere om bøgerne og 
Grethes arbejde på grethelindbjerg.dk

Hvem skal tilpasse sig?
Unge introverte kan til en vis grad til-
passe sig, men jeg vil opfordre til, at vi 
også ser på omgivelserne. På den måde 
kan vi anerkende og respektere intro-
verte unge og deres styrker. Her kom-
mer nogle forslag til, hvad du kan være 
opmærksom på:

>>  Som vejleder 
kan du huske at lytte 
mere, end du taler og 
ikke være utålmodig 
ved pauser i samtalen. 
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DEBAT

Uddannelsessystemet i Danmark 
lægger op til, at vejen til arbejds-

markedet er snorlige. Den dag, hvor 
børnene starter i børnehaveklasse, ind-
ledes en stadig og stabil progression 
gennem folkeskole, ungdomsuddan-
nelse og derefter en faglig 
eller videregående uddan-
nelse.

En stor del af vore børn og 
unge er i stand til at leve op 
til idealet om den lige vej til 
en position på arbejdsmar-
kedet. Men på hver enkelt 
ungdomsårgang er der også 
en gruppe, for hvem vejen 
gennem uddannelsessyste-
met er fyldt med benspænd.

Der er her typisk tale 
om unge, som på grund af 
svære opvækstvilkår har 
personlige og sociale van-
skeligheder. Mange af dem 
har allerede i en ung alder 
været ude i kriminalitet. I 
kommunerne har man ofte 
gjort en stor indsats for at 
hjælpe dem videre. Allige-
vel har mange af de unge en 
oplevelse af at være opgivet 
i forskellige sammenhænge. 
Nogle af dem opfatter den 
omsorg, som pædagoger og 
andre forsøger at give dem, mere som 
omklamring end som opbakning.

Muligt at vende tilbage
For denne gruppe unge kan den rig-
tige løsning være et uddannelses-
forløb hos TAMU (Træningsskolens 
Arbejdsmarkedsuddannelser). Som 
mange af Vejlederens læsere sikkert 
allerede ved, er TAMU en praktisk 

tilrettelagt, joborienteret uddannelse 
for 18-30-årige, hvis liv er præget af 
sociale problemer. Uddannelsens for-
mål er at fremme elevernes mulig-
heder for at opnå beskæftigelse eller 
videre uddannelse.

Et kendetegn ved TAMU’s pædago-
gik er, at man som elev kan vende tilba-
ge. Derfor kan TAMU være det rigtige 
sted for unge, som ikke er vant til gå 
den snorlige vej. For disse unge er mu-
ligheden for at være ude en periode for 
derefter at vende tilbage måske endda 
den mest lige vej til en plads på arbejds-
markedet.

For den enkelte er det en stor sejr at 

kunne klare sig selv og leve et selv-
stændigt liv.

Samfundsværdi
Derudover kræver det ikke den store 
hovedregning at nå frem til, at det har 

en betydelig samfundsmæs-
sig værdi, at socialt udsatte 
unge bliver selvforsørgende. 
Alternativet er et liv på of-
fentlig forsørgelse – og må-
ske i kriminalitet.

En rapport fra Rockwool 
Fonden viser, at årtiers ind-
sats fra samfundets side for 
at hjælpe udsatte unge i job 
ikke har haft den ønskede 
virkning. Men der ER faktisk 
noget, der virker. Det er nem-
lig dokumenteret, at TAMU’s 
indsats har effekt. Ifølge en 
undersøgelse fra Rambøll er 
der 30 % større chance for, 
at unge inden for målgrup-
pen kommer i job, hvis de har 
gennemført et TAMU-forløb, 
end hvis de ikke har.

Mange af de 50.000 unge 
i alderen 18-29 år, som de 
seneste to år hverken har 
haft et job eller været i gang 
med en uddannelse, vil have 
gavn af den nye FGU. Men 

der er ingen tvivl om, at det er nødven-
digt, at der er nogen, der kan samle de 
udsatte unge op, som ikke kan profitere 
af FGU-tilbuddene, fordi deres sociale 
udfordringer kræver en ekstraordinær 
indsats, der peger mere hen imod ar-
bejdsmarkedet end hen imod yderli-
gere teoretisk uddannelse. Den gruppe 
kan TAMU nå, fordi den faglige læring 
går hånd i hånd med den sociale.

TEKST //
PETER STAUN KASTHOLM , DIREKTØR , TAMU

Dokumenteret effekt af indsats  
for udsatte unge

TAMU-forløb øger chancen for at unge i målgruppen kommer i job, 
skriver Peter Staun Kastholm.

Gode erfaringer med at støtte socialt udsatte unge i at finde vej 
til en selvforsørgende tilværelse
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SYGDOM

Flere internationale studier viser, at 
unge, der lever med en kronisk syg-

dom, klarer sig dårligere end deres raske 
jævnaldrende i uddannelsessystemet, 
hvilket bl.a. kommer til udtryk i ringere 
trivsel, mere fravær og større risiko for 
at skulle gå en klasse om. Dette har stor 
betydning, da det er i ungdomsårene, at 
det afgøres, om unge, der lider af kro-
nisk sygdom, får mulighed for et aktivt 
voksenliv, eller om sygdommen og dens 
konsekvenser kommer til at trække spor 
ind i voksenlivet. 

Er man kronisk eller alvorligt syg, er 
man af mange grunde særligt udfordret 
i forhold til at gennemføre en uddan-
nelse og mange har behov for ekstra 
støtte og vejledning. Desværre oplever 
mange unge, at hverken uddannelses-
institutioner eller sundhedsprofessio-
nelle har overblik over de eksisterende 
støttemuligheder. Det er et stort arbej-
de for de unge og deres forældre selv 
at skulle navigere i et ukendt landskab 
af paragraffer og regler, som i øvrigt, 
hvis de endelig finder dem, fortolkes 

forskelligt af uddannelsesinsti-
tutionerne. De unge møder ofte 
en mur af manglende forståelse 
og måske endda mistillid. Ar-
bejdet kræver et stort overskud, 
hvilket mangler i hverdagen når 
både sygdom, uddannelse og 
ungdomsliv skal passes. Resul-
tatet er derfor ofte, at de unge 
ikke får den hjælp og støtte, de 
har brug for og konsekvenserne 
er i værste fald, at unge dropper 
uddannelsen.

Nye registerdata viser, at knap 
hver femte ung i Danmark lever 
med en alvorlig eller kronisk fy-
sisk sygdom. Det er langt flere, 
end tidligere antaget – og det 
står i kontrast til den gængse 
forestilling om unge som raske. 
Der er derfor behov for en fo-
kuseret indsats, så denne store 
gruppe unge får de bedste mu-
ligheder for at gennemføre en 
uddannelse og komme ind på 
arbejdsmarkedet. 

Kronisk syge unge under 
uddannelse
Statens institut for Folkesund-
hed (SIF) har på baggrund af 

projektet Trivsel på Trods udgi-
vet rapporten ’Trivsel og hver-
dagsliv blandt børn og unge med 
kronisk sygdom’. Rapporten er 
baseret på en landsdækkende 
spørgeskemaundersøgelse bl.a. 
på ungdomsuddannelserne, 
hvor i alt 8.503 elever deltog. 

Rapporten tegner et billede af, 
at unge med kroniske sygdom-
me generelt trives dårligere end 
raske unge, og at de i særdeles-
hed oplever udfordringer under 
deres uddannelse. Undersøgel-
sen viser bl.a., at en større andel 
af eleverne med en kronisk syg-
dom på ungdomsuddannelserne 
altid føler sig presset af skolear-
bejdet i forhold til unge uden en 
diagnose. Samtidig føler færre 
af disse unge, at de klarer sig 
fagligt godt eller rigtig godt 
sammenlignet med raske unge.

I forhold til fravær viser un-
dersøgelsen, at flere unge med 
en kronisk sygdom har haft 
mindst tre dages fravær den se-
neste måned sammenlignet med 
raske unge. Årsagen til fravær er 
som hovedregel sygdom. Fler-
tallet af unge med fravær som 
følge af deres diagnose føler, at 
fraværet har betydning for, om 
de kan følge med i skolen. Al-
ligevel modtager kun ganske få 
procent af disse elever sygeun-
dervisning, og kun hver sjette 
oplever, at de har fået støtte fra 
deres uddannelsesinstitution.

  

Unge udfordret af 
sygdom betaler prisen for 
manglende overblik over 
støttemuligheder

TEKST //
UNGEPANELERNE I DANMARK

Kronisk og alvorlig sygdom hos unge 
er ofte forbundet med negative uddannel-
sesmæssige konsekvenser, bl.a. fordi disse unge 
ikke får den støtte, de har ret til og brug for. Én 
af grundene er manglende overblik og vejledning 
om eksisterende muligheder for støtte og hjælp. 
Resultater fra en landsdækkende undersøgelse fra 
Statens Institut for Folkesundhed understøtter, at 
der er behov for en fokuseret indsats, så også unge 
udfordret af sygdom kan trives og få den nødven-
dige støtte under deres uddannelse
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UNGEPANELERNE I 
DANMARK genkender 
undersøgelsens fund
UNGEPANELERNE I DANMARK 
(UPD) består af unge i alderen 14-29 år 
med kroniske og alvorlige sygdomme, 
der deltager i organisatorisk brugerind-
dragelse i form af lokale ungepaneler 
på hospitaler i hele Danmark. UPD er 
støttet af Egmont Fonden (Fra 1. januar 
2020 forankres UPD i Danske Regio-
ner), og arbejder landsdækkende for at 
forbedre forholdene for unge, der er 
udfordret af sygdom. UPD genkender 
SIF-undersøgelsens fund og fremhæ-
ver, at hyppige eller længerevarende 
sygdomsperioder er særligt problema-
tiske i forhold til uddannelse, da det 
kan være svært at overskue, hvordan 
man skal indhente det tabte. 

”Der var nogle gange, hvor jeg faktisk 
havde lyst til at blive indlagt igen. For 

det at tage stilling til alt og skulle ud 
i virkeligheden, det synes jeg simpelt-
hen var så hårdt. Det, at komme tilbage 
til hverdagen var næsten det aller-
sværeste i min sygdomsperiode. Man 
kommer ud til nogle, der tænker, nu er 
du rask og så kan du alt igen. Men det 
kan du jo ikke”, siger 21-årig ung lever-
transplanteret.

Uddannelse er en fælles udfordring 
på tværs af de 13 lokale ungepaneler, 
der aktuelt findes i Danmark. De unge 
har et brændende ønske om at få en 
uddannelse, men oplever et uddan-
nelsessystem, der ikke er gearet til at 
imødekomme deres behov. Vi finder 
det paradoksalt, at netop disse unge 
får utilstrækkelig støtte til uddannelse, 
når en boglig uddannelse for mange 
kronisk syge unge er eneste mulighed 
for på sigt at få et job, da deres sygdom 
hindrer dem i fysisk krævende arbejde.

Støtte er afgørende 
Det er ressourcekrævende at balancere 
et liv, hvor både uddannelse, ungdoms-
liv og sygdom skal passes. Hvis unge 
udfordret af sygdom skal have mulig-
hed for at gennemføre deres uddannel-
se på lige fod med raske unge, har man-
ge brug for særlig opmærksomhed og 
individuelt tilpassede støtteordninger. 
Der findes allerede flere muligheder for 
støtte under ungdomsuddannelserne 
for unge med kroniske sygdomme, bl.a. 
socialpædagogisk støtte (SPS), men kun 
få får tilbudt samtaler om deres behov, 
og der mangler generelt overblik over 
støttemuligheder. Mange unge får der-
for ikke tilstrækkelig kvalificeret vej-
ledning.  

Støtte fra studievejledere og lærere 
har vist at have stor betydning for, om 
elever oplever skoletræthed, og et stort 
internationalt studie med data fra knap 
90.000 unge viste, at støtte fra lærere og 
skolen var en signifikant beskyttende 
faktor mod udvikling af skoletræthed. 
Faktisk var netop støtte fra skolen mere 
beskyttende end støtte fra venner og 
familie. 

I SIF-rapporten angiver under halv-
delen af de unge med en kronisk syg-
dom, som påvirker dem i hverdagen, 
at deres lærer(e) kender til deres diag-
nose, og overraskende har kun 21% af 
gymnasieelever og 15% af de unge på 
de erhvervsfaglige uddannelser med en 
kronisk fysisk sygdom talt med en stu-
dievejleder om særlige behov.

Parallelt med ’Trivsel på Trods’ har 
Statens Institut for Folkesundhed la-
vet en mindre spørgeskemaundersø-
gelse blandt 47 studievejledere i hele 
Danmark, hvoraf 33 var tilknyttet de 
gymnasiale uddannelser (STX, HTX, 
HF, EUX mm.), 11 erhvervsskolerne og 

Artiklens forfattere: Søren Bøtker-Rasmussen, projektkoordinator i UNGEPANELERNE I DANMARK, cand.
merc.(psyk). Ena Thomsen, forskningsassistent, sygeplejerske, cand.scient.san på Ungdomsmedicinsk Videnscen-
ter, Rigshospitalet. Kirsten Boisen, afdelingslæge, ph.d., Ungdomsmedicinsk Videnscenter, Rigshospitalet. Charlotte 
Blix, Leder af BørneUngeProgrammet på Ungdomsmedicinsk Videnscenter, Rigshospitalet, og sygeplejerske, MPA.
UNGEPANELERNE I DANMARK (www.ungepanel.dk) arbejder for at forbedre forholdene for unge med kro-
nisk og alvorlig sygdom. UNGEPANELERNE I DANMARK er støttet af Egmont Fonden og består af unge 
repræsentanter fra hospitalernes lokale ungepaneler og et sekretariat fra Rigshospitalets Ungdomsmedicinske 
Videnscenter.

>>  Kun 21% af gymnasieelever og 
15% af de unge på de erhvervsfaglige 
uddannelser med en kronisk fysisk 
sygdom har talt med en studievejleder 
om særlige behov.

>>>
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Masse af kreative fag, friluftsliv, rollespil, musik & samspil, 

glas & brugskunst, sport, samt 7 spændende liniefag.

For mere information
-Ring eller tjek vores hjemmeside.

3 produktions-
skolerne. På trods af at en 
fjerdedel af eleverne med 
kronisk sygdom rapportere-
de, at de er påvirket af deres 

sygdom i skolen, følte kun 
godt hver 6. studievejleder, 
at de i høj grad var klædt på 
til at tale med en ung med al-
vorlig/kronisk sygdom eller 
funktionsnedsættelse. Hver 
tredje studievejleder angav, 
at han/hun det seneste år 
slet ikke eller kun havde talt 

med en enkelt ung med alvorlig eller 
kronisk sygdom. Ligeledes viste un-
dersøgelsen, at fire ud af fem studievej-
ledere ikke var bekendt med eller var 
i tvivl om, hvorvidt deres skole har en 
handleplan for unge udfordret sygdom.

Nyt samarbejde  
skal sikre bedre overblik 
Der eksisterer således en stor gruppe af 
danske unge, der er i risiko for mistriv-
sel eller eksklusion fra uddannelsessy-
stemet, fordi de ikke får den nødvendi-
ge støtte. Samtidig er der en stor andel 
af studievejledere og lærere, som ikke 
føler sig ikke klædt på til at tale med en 
kronisk eller alvorlig syg ung om deres 
udfordringer. 

Dette efterlader et behov for en fo-
kuseret indsats, hvor der skabes et 
bedre indblik i de unges udfordringer 
og de støttemuligheder, de er beretti-
get til. UPD arbejder derfor for, at alle 
i uddannelsessektoren har viden om 
unges rettigheder og muligheder for 
støtte under uddannelse, når de lever 
med en alvorlig eller kronisk sygdom. 
For at sikre at støttemulighederne er 
samlede, let tilgængelige og formid-
let overskueligt, har UPD indgået et 
samarbejde med Danmarks Vejleder-
forening og Ungdomsuddannelsernes 
Vejlederforening (UUVF) med henblik 
på at udarbejde informationsmateriale, 
der skaber bedre oplysning om de eksi-
sterende støttemuligheder. 

Vi håber, at samarbejdet vil medvirke 
til at samtlige uddannelsesinstitutio-
ner, studievejledere, lærere og pårø-
rende bliver bedre til, sammen med de 
unge, at afdække de unges behov, og 
kender til de forskellige støttemulig-
heder. Målet er, at denne gruppe unge 
også får en uddannelse og et menings-
fuldt ungdoms- og voksenliv, på lige 
fod med deres raske kammerater. 

>>  Knap hver femte ung i 
Danmark lever med en alvorlig 
eller kronisk fysisk sygdom.

SYGDOM
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Venskab

Livet
StatistikLinjefag

IdrÆt
“gør livet lidt sjovere” 

Performance
“tør du give slip”

Friluftsliv
“med jord under neglene”

Musik
“Kreativitet og fordybelse”

Madkundskab
“nye oplevelser og smage”

Design
“en verden fuld af farver”

På Karise Efterskole 
vil du opleve at 
blive en del af 

et unikt fÆllesskab, 
både i fritiden og i 
undervisningen. 

Når man bor sammen 
lÆrer man hinanden 
at kende på en helt 
speciel måde og de 

venskaber man 
knytter, rÆkker 

langt ud i fremtiden. 

Det vil blive et år, 
du aldrig glemmer.   

Optaget for 
skoleåret 

2019/2020
 

viser, at 
efterskolerne er 
super populÆre. 

Ifølge tal fra 
Efterskole-

foreningen valgte

 30.069 

elever at starte 
skoleåret på en 

efterskole.

måske er det også 
noget for dig?

Et år på 
Karise Efterskole er 
markant anderledes 
end et almindeligt 

skoleår. 

Her får du en 
hverdag med 80 

andre unge 
mennesker og du
tager de første 

skridt ud i livet uden 
dine forÆldre.

 Vi tilrettelÆgger 
et lÆringsmiljø, hvor 

du vil møde dyg-
tige og engagerede 

lÆrere, der med 
udgangspunkt i dine 
forudsÆtninger vil 
udfordre dig i en 

oplevelsesbaseret 
undervisning. 

Vi skaber rammerne 
for den tryghed og 

nÆrvÆr, som vi mener, 
er en forudsÆtning 

for et rigt og spÆn-
dende ungdomsliv.

på Karise Efterskole

på karise efterskole 
har vi 6 spÆndende 
linjefag, som du kan 

fordybe dig i;

eleverne på karise efterskole er grundlÆggende 
meget forskellige unge mennesker med forskellige 

sÆrlige behov og lÆringsforudsÆtninger 

Nogle kommer fra beskyttede specialskolemiljøer, 
mens andre har fungeret i den almindelige folkeskole,

 i inklusionsklasser og lignende 

fÆlles for dem alle er, at de har mod på at blive mere 
selvstÆndige, få nye venner og blive en del af 

et unikt fÆllesskab   

Karise efterskole
er en specialefterskole for unge med 

sÆrlige lÆringsforudsÆtninger 

Karise efterskole - rønne allé 7 - 4653 karise - www.kariseefterskole.dk

Vi glÆder os til at høre fra dig og 
sidder klar på tlf: 56 76 74 00
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Som afslutning på en lang konflikt på ar-
bejdsmarkedet mellem arbejdstagere og 

arbejdsgivere i 1899, blev arbejdsmarkedets 
parter enige om det, der omtales som Hovedaf-
talen, der er grundlaget for Den danske model.

Væsentlige punkter i denne aftale er, at ar-
bejderne fik mulighed for at organisere sig i 
fagforeninger, arbejdsgiverne tilsvarende i ar-
bejdsgiverforeninger. Det blev aftalt, at det er 
arbejdsmarkedets parter, der hver 2. til 3. år 
gennem overenskomstforhandlinger aftaler de 
løn- og arbejdsvilkår, der skal være gældende i 
den kommende overenskomstperiode inden for 
de forskellige fagområder.

Denne konstruktion, hvor det ikke er Folke-
tinget, men arbejdsmarkedets parter, der afta-
ler løn- og arbejdsvilkår, er hovedelementet i 

det, der benævnes ”Den danske model”. 
Denne model har siden 1899 haft sin væ-

sentlige andel i udviklingen af Danmark som 
velfærdssamfund, og er en model andre lande 
med rette misunder os. 

Fagforeningernes væsentligste opgave er at 
kæmpe for at forbedre medlemmernes løn- og 
ansættelsesvilkår. Det er gennem årene lyk-
kedes i et omfang, så daværende formand for 
LO, Thomas Nielsen, i 1982 udtalte: ”Vi har sej-
ret ad helvede til”, som udtryk for den massive 
velstandsstigning, der havde fundet sted under 
hans 15 år som formand for LO.

Fagforeningerne svækkes
En forudsætning for, at ”Den danske model” 
fungerer efter hensigten er, at der er et nogen-

KLUMMEN

TEKST // 
SVEND BROHOLM

Vejlederens faste klummepanel består af: 

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. 

Social dumping  
– en tikkende bombe under 
Danmark som velfærdssamfund

Social dumping med timelønninger for udenlandsk arbejds-
kraft på 50-60 kroner inden for landbrug, gartneri, rengøring 
og hotel-og restauration er ikke blot enkeltstående hændelser. 
det er  udtryk for et udbredt parallelt arbejdsmarked, hvor de 
overenskomstmæssige løn og arbejdsvilkår ikke er gældende
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KLUMMEN

lunde jævnbyrdigt styrkeforhold mel-
lem arbejdsgivere og arbejdstagere. 
Arbejdstagerenes styrke er primært 
bestemt af organiseringsgraden, det 
vil sige hvor stor en del af arbejdsstyr-
ken, der er medlem af en fagforening. 
Historisk har vi i Danmark haft en høj 
organiseringsgrad, men de sidste 10-15 
år er den blevet stadig mindre, hvilket 
har svækket fagforeningerne, og der-
med ”Den danske model”. Hvis det ikke 
lykkes fagforeningerne at bremse med-
lemsnedgangen, vil vi nå dertil, hvor 
fagforeningernes berettigelse som for-
handlingspart vil smuldre, og dermed 
bolværket mod kapitalismens negative 
implikationer, såsom forringede løn- og 
ansættelsesvilkår, working poor, social 
dumping, som det ses i Sydeuropa, hvor 
organiseringsgraden er relativt lav.

I 2018 omtalte medierne, hvilke kum-
merlige bo- og arbejdsforhold filippin-
ske chauffører levede under i en slum-
lejr i Padborg. En timeløn på 20 kr., og 
elendige boligforhold vakte forståelig 
vrede blandt befolkningen og politiker-
ne. Som læser kunne man forledes til at 
tro, at denne historie var en enkeltstå-
ende begivenhed, der var forårsaget af 
en moralsk anløben arbejdsgiver. Både 
før og siden er der afdækket analoge 
eksempler på social dumping, og hver 
gang er det blevet skildret som enkelt-
stående hændelser.

Social dumping er udbredt
Jeg har i 3 år arbejdet i en lokal afdeling 
af fagforeningen 3F i Odense, der orga-
niserer arbejdere inden for landbrug, 
gartneri, rengøring og hotel-og restau-
ration, alle områder der er presset af 
social dumping, hvor timelønningerne 
for udenlandsk arbejdskraft ofte ligger 
mellem 50-60 kroner i timen.

henter arbejdskraft fra lande i Østeuro-
pa såsom Ukraine, Polen og Rumæni-
en. Prisen for at få adgang til det forjæt-
tede land er ofte omkring kr. 25.000,-, 
som agenten får for at skaffe arbejde, 
praktikplads, bolig og transport.

Ankommet til Danmark er vilkårene 
ofte meget dårligere end de lovede – i 
mange tilfælde er vilkårene så grelle, 
at de af Center mod menneskehandel 
bliver karakteriseret som menneske-
handel.

Hvis de udenlandske arbejdere mel-
der sig i fagforening, eller protesterer 
over deres elendige arbejds- og levevil-
kår, får de typisk at vide, at de kan rejse 
hjem. Det er ikke en realistisk mulighed 
for dem, da de ofte har taget lån, for at 
kunne rejse ud, i en størrelsesorden, 
som de ikke har mulighed for at betale 
tilbage, hvis de rejser hjem i utide.

Social dumping breder sig i disse 
år som en pest over Europa. Det er til 
skade for den enkelte arbejder, for de 
arbejdsgivere, der følger overenskom-
sterne, der oplever unfair konkurrence, 
for de danske lønmodtagere, der ople-
ver, at deres lønninger kommer under 
pres, og for hele samfundet, hvis vi 
når dertil, hvor fagforeningerne ikke 
længere har en medlemsandel, der mu-
liggør kampen for at opretholde gode 
overenskomstmæssige løn og arbejds-
vilkår.

>>  Social dumping 
breder sig i disse år 
som en pest over 
Europa.

Det er min klare opfattelse, at disse 
eksempler på social dumping ikke 
bør iagttages som enkeltstående hæn-
delser, men som udtryk for et udbredt 
parallelt arbejdsmarked, hvor de over-
enskomstmæssige løn og arbejdsvilkår 
ikke er gældende.

Vi har oplevet kyniske arbejdsgivere, 
der med udgangspunkt i lovbestemte 
regelsæt, såsom praktikaftaler og be-
løbsordningen, gennem mellemmænd 

Danmark er ved at få et parallelt arbejdsmarked med stort lønpres. Foto: Colourbox
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ANETTE JOCHUMSEN
MEDLEM AF BESTYRELSEN I DANMARKS VEJLEDERFORENING

EFTERTANKEN

Generation K og fremtiden

afvikles af de frivillige selv. I forløbet indgår også de unges 
egne projekter, hvor de i praksis kan afprøve egne løsnings-
forslag på natur- og miljømæssige problematikker.

Målet med det økologiske frivilligår er at styrke den unges 
personlige udvikling, at give mulighed for en bredere og 
erfaringsbaseret erhvervsorientering, og at fremme et ak-

tivt medborgerskab. Det er ambi-
tionen, at de frivillige motiveres 
yderligere gennem både teoretisk 
og politisk indsigt og praktiske 
erfaringer til at tage aktivt del i 
beskyttelsen af miljøet og udvik-
lingen af et bæredygtigt samfund 
på alle planer. Et gennemført øko-
logisk frivilligår forbedrer end-
videre optagelseschancen på de 
videregående uddannelser.

Konceptet frivilligår er i øvrigt 
grundigt afprøvet, da det sociale 
frivilligår, Freiwilliges Soziales 
Jahr (FSJ), har eksisteret siden 
1960erne. Idéen er, at den unge bli-
ver klogere på sig selv og sin om-
verden gennem praktisk socialt 
arbejde. Også her er der fokus på 
frivilligåret som et personligt ori-
enteringsår, hvor den unge hver-

ken kan betragtes som formelt ansat eller som praktikant, 
men som frivillig på fuld tid med et fagligt og et personligt 
sigte.

Kunne vi med en statsligt anerkendt og økonomisk støttet 
frivilligtjeneste lette presset på Generation K, som her helt 
konkret kan handle og bidrage til løsninger på komplekse 
klimaudfordringer til vores alle sammens bedste. Og som 
samtidig får en unik mulighed for at lære sig selv bedre at 
kende gennem meningsfulde og forskelligartede arbejdsop-
gaver forud for valget af uddannelsesretning.

I 2019 deltog flere millioner elever i verdensomspændende 
skolestrejker og klimamarcher til fordel for klimaforan-

dringerne. De 15 til 25-årige kaldes også Generation K (Kli-
ma), fordi de kæmper for planetens fremtid- og også for deres 
egen fremtid. Strejkerne var en appel til verdens ledere og de 
ældre generationer om at skride til handling nu. Den uden-
omsparlamentariske overlevelseskamp gennem skolestrejker 
har her i landet foreløbigt medvir-
ket til Folketingets vedtagelse af 
en ambitiøs klimalov. Nu venter vi 
på de konkrete tiltag i klimahand-
leplanen.

Klimabevægelsen afholder fortsat 
aktiviteter på globalt og nationalt 
plan. Spørgsmålet er dog, om vores 
unge og vi som samfund kunne få 
endnu mere glæde af det aktive en-
gagement og de konstruktive idéer 
om bæredygtighed. For eksempel 
ved at tilbyde dem en statslig for-
maliseret ramme for udforskning 
og udvikling af miljø- og naturbe-
skyttelse og for udvikling af deres 
egne fremtidsplaner. 

Forbilledet kunne være et øko-
logisk frivilligår efter tysk og 
østrigsk mønster, Freiwilliges 
Ökologisches Jahr (FÖJ). Siden 1990erne har det i de to lande 
været muligt for unge mellem 15 og 27 år at gennemføre et 
orienteringsår med praktisk arbejde indenfor miljø, naturbe-
skyttelse, økologisk jordbrug, vedvarende energi og dyrevel-
færd. Indsatsen er ulønnet, men der gives lommepenge og 
tilskud til transport, kost og logi. Virksomheder, organisa-
tioner og staten samarbejder om udbuddet af frivilligpladser, 
som i øvrigt også kan foregå i udlandet. 

Det er en betingelse, at de unge deltager seminarer i løbet 
af året. De har forskellige temaoverskrifter og forberedes og 

>>  Et økologisk 
frivilligår kunne styrke 
den unges personlige 
udvikling, give mulighed 
for en bredere og 
erfaringsbaseret 
erhvervsorientering 
og fremme et aktivt 
medborgerskab.
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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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