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Ny formand
vil sætte vejlederidentiteten i fokus
Vejlederne indgår i stigende grad i samarbejde med andre faggrupper, hvilket kan
udfordre arbejdsopgaver og tilgangen til den vejledte. Derfor ønsker Karina Meinecke
som nyvalgt formand for Danmarks Vejlederforening et øget fokus på vejledernes
identitet

M

ed et afsæt som grundskolevejleder igennem de seneste 15 år og
deltager i en række udviklingsopgaver inden for vejledningsområdet, har
47-årige Karina Meinecke en god føling
med vejlederens kerneopgaver og arbejdsbetingelser. Og det bliver nogle af
de områder, hun som ny formand for
Danmarks Vejlederforening vil kaste
sig over i en tid, hvor der sker store forandringer i både vejledernes hverdag
og organisatoriske placering.
»Jeg er meget optaget af vejlederidentiteten, og hvordan man føler sin rolle
skal være som vejleder. Som vejledere
sidder vi oftere i nogle arbejdsfællesskaber, hvor der også er andre faggrupper. Det kan udfordre vejlederen på sin
opgave og derfor er det afgørende at
være bevidst om sin faglige identitet for
at kunne levere en god vejledning. Men
i et tværfagligt samarbejde, hvor en afdeling skal løse mange forskellige opgaver, kan man hurtigt miste vejlederidentiteten, hvis ikke der er fokus på,
hvad ens kerneopgave og rolle er som
vejleder. Det vil jeg gerne være med til
at sætte på som et tema, så vejlederne
har noget at læne sig op ad i arbejdet,«
lyder det fra Karina Meinecke, der har
været menigt medlem af bestyrelsen i
Danmarks Vejlederforening i et par år.
Et af de områder, hvor vejlederne i
øjeblikket oplever store forandringer er
i den kommunale ungeindsats. Og udviklingen følges tæt af foreningen.
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»Alle kommuner skal jo følge den
samme lov, men i praksis er det meget
forskelligt fra kommune til kommune,
hvordan man udmønter det. Så der er
ingen tvivl om, at mange af vejlederne
oplever store udfordringer og forandringer i en periode, hvor der laves så
mange nye organiseringer. Her er det
væsentligt, at der er særligt fokus på at
få vejlederidentiteten med ind i de nye
konstruktioner. Som forening skal vi
være tydelig og skabe plads til refleksion over, hvad vejledning er og hvorfor
den er vigtig.«

Karina Meinecke vil derfor bruge sin
energi på både at påvirke indadtil i de
forskellige arbejdsgrupper, hvor foreningen inviteres med, og samtidig
lade sin røst høre i offentligheden.
»Som den forening der repræsenterer
de forskellige vejledergrupper har vi
mulighed for at påvirke lovgivningen
på området og dermed fortælle beslutningstagerne, hvad der er behov for og
hvilken rolle vejledningen kan spille,
hvis vi får den nødvendige plads og de
nødvendige ressourcer,« siger Karina
Meinecke.

Lader sin røst høre

Tilbyder bedre beslutninger

Karina Meineckes daglige arbejde er
som grundskolevejleder i Københavns
Kommune. Tidligere har hun også været vejleder i Tårnby og før den tid folkeskolelærer med fokus på udskoling
og 10. klasse igennem 9 år.
Sideløbende
med
vejlederopgaven fungerer den nyvalgte formand
som projektleder og har arbejdet med
udvikling af metoder for den gode
vejledning og har været involveret i
forskellige samarbejdsprojekter med
virksomheder og ungdomsuddannelser.
Som ny formand vil Karina Meinecke
gerne sætte fokus på hele vejledningsområdet og vigtigheden i, at der tilbydes en relevant vejledning til alle
målgrupper med afsæt i, hvad de forskellige brugergrupper har behov for.

Hun lægger vægt på, at politikerne
dermed kan træffe bedre beslutninger,
hvis foreningens faglighed får lov til at
spille en rolle i de forandringer, som besluttes på Christiansborg, i kommuner
og andre steder.
»Vi har en viden på området, som
kan bidrage til gode og bedre løsninger, men nogle gange ser man, at det
i stedet går op i kompromisser, hvor
det for både vejledere og brugerne bliver en smule svært at se, hvad man vil
politisk. Så et bredt forlig er vel kun
godt, hvis dem der skal bruge det og
formidle hensigterne kan se, hvad målet er og kan gennemskue, hvordan det
fungerer.«
Det seneste eksempel på et stort politisk kompromis var optagelseskriterierne til gymnasiet, hvor hverken ele- >>>
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Vejlederne sidder oftere i nogle arbejdsfællesskaber, hvor der også er andre faggrupper. Det kan udfordre den faglige identitet, siger nyvalgte formand for
Danmarks Vejlderforening Karina Meinecke.
VEJLEDEREN
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>> Jeg tror ikke, at det er nok for alle,
at kunne sige, at de kan søge hjælp på en
hjemmeside eller via telefonen, hvis deres
behov reelt er at kunne gå ind fra gaden
for at tale med en vejleder
K ARINA MEINECKE ,
FOR MAND FOR DANMAR K S VEJLEDER FOR ENING

ver, forældre, lærere eller vejledere helt
kunne forstå eller forklare hensigten.
»Så giver de politiske beslutninger
unødig støj på linjen hos de unge og
forældrene. De bliver usikre og det
er uhensigtsmæssigt, når de står i en
valgproces. I den situation bør det ikke
være uklart, hvad der forventes af en
og hvad man skal gøre for at komme
ind.«
De unges situation ligger Karina
Meinecke på sinde, herunder at stadig
flere unge melder sig på vejlederkontorerne med angst og ondt i livet:
»Personligt optager det mig, at der er
flere og flere unge som føler sig pressede og stressede. Derfor skal vi arbejde med, hvad vi kan forandre for, at
presset kan lettes lidt fra de unge. Først
og fremmest af hensyn til de unge, der
har det svært. Men for det andet fordi
det heller ikke er godt for et samfund,
at der er mennesker, som ikke trives i
en så vigtig periode af deres liv, hvor
de burde føle glæde og have mod på
fremtiden.«

opmærksom på, at voksenvejledningen
nu er lagt over som et tilbud om e-vejledning.
»Det er fint og relevant, men vi skal
være optagede af, om det kan dække
hele behovet. For det kan godt være,
at man formelt kan sige, at nu er der et
tilbud, men vi skal også have blik for,
om vi reelt har tilgængelig vejledning
for alle de grupper, der har behovet.
Det kan vi som forening påpege, men
i bund og grund er det en samfundsopgave, fordi det både handler om
menneskers muligheder for valg og
karriereskift, men også for arbejdsmarkedets behov for at kunne tiltrække arbejdskraft.«
Karina Meinecke kunne derfor godt
ønske, at der var mere politisk opmærksomhed på voksenvejledningen.
»Jeg tror ikke, at det er nok for alle,
at kunne sige, at de kan søge hjælp på
en hjemmeside eller via telefonen, hvis
deres behov reelt er at kunne gå ind fra
gaden for at tale med en vejleder ansigt
til ansigt.«

Gå ind fra gaden

En stemme i debatten

I forhold til udviklingen af vejledningsområdet ønsker Karina Meinecke også
fokus på om alle får den vejledning, de
har behov for. Og voksenområdet er
et af opmærksomhedsfelterne. Hun er
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Karina Meinecke kender arbejdet i
Danmarks Vejlederforening inde fra og
går meget op i, at der er en bestyrelse,
der arbejder sammen om udspil, politikker og løsninger.

»Men jeg ved godt, at det også nogle
gange er formanden, der er i front, og
det vil jeg også gerne, for det er vigtigt,
vi er synlige og gør opmærksom på det,
vi står for, og det vi mener.«
I en periode med store ændringer
på vejledningsområdet, er der behov
for en klar stemme i vejledningsdebatten. UU Danmark, der hidtil har været
et meget tydeligt talerør for ungevejledningen, står til at blive en afdeling
under Kommunernes Landsforening.
Samtidig er Studievalg lagt ind under
et ministerium. Disse forandringer
åbner for en endnu stærkere stemme i
debatten fra den forening, som samler
vejlederne.
»Danmarks Vejlederforening repræsenterer hele vejledningsfeltet og med
bl.a. UU’s nye rolle, skal vi være parate til at tale med en endnu stærkere
stemme ind i det politiske. Vi er dem,
der kan tale med om alle vejledningsområder, og det skal vi byde ind med,
så beslutningstagerne er helt opmærksomme på behovet for, at vejledning
kan hjælpe mennesker i deres valgprocesser livet igennem, så de får truffet et
godt valg for dem selv,« siger den nyvalgte formand.

