
Samarbejde

Både farver og symboler virker imø-
dekommende. De hjælper de unge 

ind i Study Support Center, der ligger 
på Campus i Vejle. Her har man haft en 
scenograf med på råd i forhold til de-
signet af lokalerne, og maleelever, fra 
erhvervsskolen lige ved siden af, har 
malet symboler og udsmykning.

»Det skal være, som når man kommer 
ind i et teater. Man skal føle sig velkom-
men, serviceret og have let ved at finde 
vej. Vi har blandt andet også farveko-
der, der viser de unge, hvor deres re-
spektive kontaktperson sidder,« fortæl-
ler Trine Rosenbæk, der er souschef hos 
Study Support Center Vejle - SSC.

Lokalet, hvor alle de forskellige vejle-
dere sidder, er åbent og lyst. Formerne 
på bordene er bløde, og det samlede 
udtryk signalerer imødekommenhed 
og fleksibilitet. Alle medarbejdere på 
centeret er årvågne, og den første, der 
ser en ny gæst, rejser sig, byder velkom-
men, tager godt imod og hjælper den 
unge ind.

»Vi er fleksible og skal finde løsnin-
ger, der passer lige netop til den unge, 
der kommer og søger vejledning. Det 
skal gerne afspejles i både vores åbne 
omgivelser og i vores adfærd. Og vi op-
lever da heldigvis også, de unge bliver 
glædeligt overraskede over vores loka-
ler, og hvorledes de bliver modtaget hos 

så vi har de åbne rum med to udgange,« 
fortæller Trine Rosenbæk.

Gevinst for alle 
Det åbne kontorlandskab gør det let at 
inddrage en tredjepart i samtalen, når 
der er brug for andre fagkompetencer 
under samtalen med den unge. Udover 
kontorpladser til alle de forskellige ud-
dannelsesvejledere, er der fast vejledere 
fra kommunens jobcenter og ydelsescen-
ter. Dertil kommer flyverarbejdspladser, 
hvor der tilbydes misbrugsrådgivning og 
åben, anonym rådgivning. 

»Vi var meget spændte, da vi flyttede 
fra vores tidligere lokaler i en kælder 
med lukkede kontorer og samtalerum 
og til de nye åbne rum med nye sam-
arbejdspartnere og nye kollegaer. Hvad 
ville det mon betyde for vores medar-
bejdere?« fortæller Trine Rosenbæk. 

SSC Vejle har nu været i de nye lo-
kaler et par år. Erfaringerne er, at det 
åbne rum og kontorfællesskabet er en 
gevinst for både medarbejdere og de 
unge, der skal vejledes og have lagt en 
god plan for deres videre forløb. 

»Vi har fundet ud af, at der er rigtigt 
mange, også svære sager, der løses rig-
tigt godt i sådant et tværfagligt rum, 
som vi sidder i. Ligeledes oplever de 
mange forskellige vejledere, at når man 
sidder sammen og bliver en form for 

TeKST  // 
Ole Wisler , journaliST

Alt-i-eet-hus-vejledning 
vinder frem
I både Vejle og Holstebro kommuner udvikler de uddannelsescentre til 
egentlige vejledercentre, hvor de unge finder én stor, samlet vejleder-
pakke i ét hus. Vi har besøgt centrene for at høre om deres erfaringer

//  jeg kan blive 
bekymret for 
vejledningsfagligheden 
i regeringens udspil. 
Frygten er, at den 
fremtidige vejledning 
kan blive lidt 
leverpostejsagtigt.

Trine roSenbæK

os,« siger Trine Rosenbæk. 
Der er også adgang til lukkede sam-

talerum hos SSC, hvis samtalen kræ-
ver det, men generelt arbejder man på, 
at de unge ikke skal opleve, det er tabu 
at have udfordringer med uddannel-
sesvalg og karriere. Designmæssigt er 
samtalerummene relativt åbne, og der 
er to udgange. 

»Lukkede rum kan faktisk være lidt 
angstprovokerende for mange unge, 
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kollega, så gør det, at mange andre ting 
løses lettere – også på tværs af de fag-
lige skel«, siger Trine Rosenbæk.

Fra selvmordstanker til 
uddannelse
Netop som vi taler om fordelene ved de 
åbne, tværfaglige vejlederrum kommer 
Morten Dalegaard forbi. Han er UU-
vejleder og fortæller, at han netop har 
haft en ung pige inde, der har afbrudt 
sin uddannelse. 

»Rent psykisk har hun det ikke godt, 
og i løbet af samtalen står det klart, at 
hun har det væsentligt dårligere, end 
jeg kan klare i mit regi,« fortæller Mor-
ten Dalegaard.

I centeret sidder Spor18, der tilbyder 
åben, anonym rådgivning. Morten får 
fat i rådgiveren, der tager en snak med 
pigen. Her vurderer man, der er behov 
for, hun kommer til samtale med egen 
læge. Sammen får de bestilt tid hos læ-
gen, der kan samme eftermiddag. Mor-
ten Dalegaard tager med til lægen. Det 
viser sig, at pigen er selvmordstruet, 
og hun kommer hurtigt i behandling. 
Morten tager også med til den første 

samtale hos psykologen, for at sikre der 
sker en sikker overlevering.

Pigen har opbrugt sin SU og eneste 
forsørgelsesgrundlag er via jobcentret. 
Det er blandt andet det, der har presset 
hende voldsomt. Hun frygter at skulle 
ned og tale med jobcentret, fordi hele 
baggrunden så kommer frem. Derfor 
overtager Morten Dalegaard snakken 
med jobcentret, der også har repræsen-
tanter i SSC-huset.

Pigen har nu et forsørgelsesgrund-
lag, en forståelse i jobcentret, og en tid 
til udredning. Spor18 har opfølgende 
samtaler, og vejleder Morten Dalega-
ard mødes hver uge med pigen, for at 
sikre hun er ok, og for at hjælpe hende 
videre, når hun er klar til det.

»Meget af dette er ikke kerneopga-
ver i mit arbejde, men det er hele vores 
holistiske tanke i SSC-samarbejdet. De 
unge er et fælles ansvar. Det ville have 
været en umulig opgave for pigen, hvis 
hun selv skulle have taget turen igen-
nem systemet,« fortæller Morten Dale-
gaard og fortsætter:

»Der er ikke mange af sådanne, store 
sager hos os. Og den håndholdte ind-

sats kræver så absolut mere lige nu og 
her. På den lange bane – derimod – 
sparer det os, fordi vi i fælleskab, og i 
god tid, kan hjælpe de unge med hel-
hedsløsninger, så de kan komme videre 
med deres uddannelsesbehov.«

Kompetenceløft i Holstebro
Hos Vejledningcenter Holstebro ople-
ver direktør Ann Østergaard også en 
positiv værdi i at samle kommunens 
vejledningstilbud ét sted. Her afholder 
de fælles vejledermøder, som hjælper 
med at levere gode resultater i arbejdet 
med de unge.

»Et mødetema kunne eksempelvis 
være: Hvad gør vi med unge, der har 
brugt deres tre klip? I den snak får vo-
res medarbejderne fra forskellige in-
stitutioner mulighed for at præsentere 
deres forskellige syn og logikker. Det 
lærer vi af,« fortæller Ann Østergaard, 
der som leder sætter pris på værdien af 
de faglige forskelligheder. Efter to år 
med det fælles Vejledningscenter er der 
ved at opstå en fælles platform, hvor 
medarbejderne kender hinanden, og 
ved hvor de har hinanden.

Svære sager løses hurtigere, når vi sidder sammen, siger Trine rosenbæk

VEJLEDEREN 9

>>>



Samarbejde

Inger Skov er studievejleder på Ud-
dannelsescenter Holstebro. Hun er be-
gejstret for konstruktionen og samar-
bejdet med vejledningskollegaerne.

»Jeg havde en borger, der siden 2003 
har arbejdet med butiksområdet. Nu 
ville hun så gerne prøve noget nyt. Jeg 
får fat i en fra jobcenteret. Vi indkredser 
i fællesskab, hvad borgeren vil og får 
lavet en realkompetencevurdering, så 
hun kan gå glad herfra med en samlet 
plan. Det kunne vi ikke levere tidligere, 
og det er givende med gode succes-
ser, hvor man kan hjælpe med 
det samme,« fortæller 
Inger Skov, der 

synes, hun har fået et stort kompetence-
løft igennem det praktiske samarbejde 
på tværs af faggrænser.

Regeringsudspil  
giver mere alt-i-ét 
Der findes flere steder i Danmark, hvor 
kommunerne allerede har eller er på 
vej til at samle deres vejledertilbud. Og 
i regeringens nye udspil til en ny Forbe-
redende Grunduddannelse ligger der 
også en ambition om, at kommunerne 

i mere udstrakt grad skal levere 
en koordineret og sam-

menhængen-

ann Østergaardinger Skov

de ungeindsats. 
»Jeg tror, vi vil se mange flere alt-i-

ét-vejledningscentre som vores. Det er 
bare en rigtig god måde til at hjælpe 
de unge, der har svært ved at finde den 
rette vej i uddannelses- og jobmarke-
det,« siger Ann Østergaard, og påpeger 
vigtigheden i, at man sikrer sig, der 
holdes et fælles fokus på, hvad der er 
bedst for den enkelte unge.

I Vejle modtages udspillet også posi-
tivt, og man forventer, det kan trække 
udviklingen den rette vej. Men der er 
også en smule bekymring. 

»Vi omtaler faktisk – og med et smil 
på læben – regeringens udspil som SSC 
Vejle version 2.0, og vi ser udspillet som 
et kvalitativt løft til det, vi allerede er i 
gang med her hos os,« siger Trine Ro-
senbæk, og fortsætter: 

»Jeg kan dog blive bekymret for vej-
ledningsfagligheden. I dagens lovgiv-
ning står der, man skal have en vejled-
ningsuddannelse. I ekspertgruppens 
oplæg og regeringens udspil er der ikke 
lagt op til, det skal være således frem-
over. Og så frygter jeg, den fremtidige 
vejledning kan blive lidt leverpostejs-
agtigt. De vejledere, vi har i dag kan 
noget særligt. Hvis den faglighed for-
svinder, kan det blive svært at hjælpe 
de unge med at træffe de rigtige valg.«
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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
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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

Find os på Facebook:
www.facebook.com/
danmarksvejlederforening

//  lukkede rum  
kan faktisk være lidt 
angstprovokerende  
for mange unge,  
så vi har de åbne rum  
med to udgange.

Trine roSenbæK

Alt-i-ét-vejledning i vejle og Holstebro

både Vejle og Holstebro Kommuner ønsker at levere en bedre, samlet 
vejledningspakke til de unge, så de kun behøver gå ét sted hen. Her 
faciliteres med både uddannelsesvejledning, jobvejledning og socialråd-
givning i ét hus.

study support Center Vejle har samlet:

•	 		UU	Vejle:	Ungdommens	Uddannelsesvejledning

•	 	Jobcenter	Vejle:	Mentor-	og	rådgivningsfunktioner

•	 	Ydelsescenter	Vejle:	Rådgivning	om	uddannelseshjælp	og	 
enkeltydelse

•	 	Syddansk	Erhvervsskole:	Studievejledning	om	EUD	og	EUX

•	 	Campus	Vejle:	Studievejledning	om	EUD,	EUX,	HHX,	HF,	AVU	og	
FVu – samt Su-vejledning

•	 	Spor	18:	Åben	anonym	rådgivning

•	 	Misbrugscenter	Vejle:	Opsøgende	misbrugskonsultation

•	 	EGU	Vejle:	Vejledning	om	Erhvervsgrunduddannelsen

•	 	Produktionsskolerne:	Vejledning	om	produktionsskoler	 
(Datariet	og	VPU-Center)

•	 	Studievalg:	Vejledning	om	videregående	uddannelser

Vejledningscenter Holstebro har samlet: 

•	 	Jobcenter	Holstebro:	Mentor-	og	rådgivningsfunktioner

•	 	Erhvervsakademi	Midt	Vest

•	 	Uddannelsescenter	Holstebro	-	UCH

•	 	Voksen	Uddannelses	Center	–	VUC		

•	 	UU	Nordjylland	-	Ungdommens	Uddannelsesvejledning

•	 	Social-	og	Sundhedsskolen

•	 	Holstebro	Gymnasium	og	HF
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