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Vejledningens
udfordring
Et tilbagevendende tema i debatten om vejledning og uddannelse er udfordring eller mangel på samme. Begrebet har vundet
indpas i vores sprog i en grad, så de færreste tilsyneladende tænker over, at det er et stærkt værdiladet ord. Ofte ses fagpersoner
udtale sig i medierne om den manglende udfordring i vejledningen, - hvad end de nu har sagt det eller ej. Journalisterne tænker
nemlig heller ikke over det. Udfordringen er ligesom ikke til at
komme udenom. For eksempel:
• når unge vælger gymnasiet fremfor erhvervsskole, er det fordi,
vejlederne ikke har udfordret de unges forestillinger om uddannelse og erhverv,
• når unge og voksne vælger videregående uddannelser, der (måske) fører til arbejdsløshed, er det fordi vejlederne ikke har
udfordret deres forestillinger om karriere, og
• når voksne ledige fravælger at dele aviser ud, er det fordi jobkonsulenten ikke har udfordret personens forestillinger om et
arbejdsliv.
Hvordan udfordrer man andre menneskers overbevisninger og
med hvilket formål? Man udfordrer dem ved at spørge, hvorfor
de tænker som de gør med det formål at gøre dem usikre på
det valg, de har foretaget eller er ved at foretage. At dømme ud
fra den aktuelle debat er formålet konkret at få den anden til at
foretage et andet valg. At udfordre et andet menneske betyder
at konfrontere det: Hvorfor vælger du ikke en anden uddannelse?

VEJLEDEREN #6
Oktober 2013
UDGIVER
Danmarks Vejlederforening
www.vejlederen.org
FORMAND
Helene Valgreen
formand@danmarksvejlederforening.dk
40 44 41 08
REDAKTION
Torben Elsig-Pedersen (ansv.)
Magasinhuset. www.magasinhuset.dk
redaktion@danmarksvejlederforening.dk
40 94 57 40

Hvorfor har du ikke et andet job? Hvorfor gør du ikke noget ved
din situation? Konfronterende spørgsmål kan synes handlingsrettede, men bliver det sjældent i praksis fordi samtalen i stedet
bliver en kamp. Og først og fremmest må vi spørge: Er det god
vejledning?
Det første punkt i vores vejledningsetiske principper omhandler respekt og indledes således: ”Grundlaget for al vejledning er respekt for borgeren og anerkendelse af borgerens ret
til selvbestemmelse. Vejlederen skal tage udgangspunkt i det enkelte menneskes integritet, værdighed og suverænitet i forhold
til valg og beslutninger om uddannelse, erhverv og levevilkår.”
Udgangspunktet for vejledning er altså, at den anden har fuld
ret til at bestemme over sit eget liv. Det betyder ikke, at vejlederen skal tale den anden efter munden. Vejlederens opgave er
blandt andet at udfolde muligheder og belyse forskellige veje
med henblik på at skabe refleksion og valgkompetence. Udfordring kan gives i små, passende doser men ikke som en dominerende del af vejledningsprocessen og ikke med den skjulte
dagsorden, at vejlederen skal bestemme, hvordan den anden skal
leve sit liv. Det ved enhver vejleder. Nogle gange kan det bare
godt være vanskeligt at få andre interessenter til at forstå, at
vejledning handler om dialog – ikke konfrontation.
Helene Valgreen,
formand, Danmarks Vejlederforening
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Ny 10. klasse vil marginalisere de unge
I erhvervsuddannelsesreformen forslår regeringen adgangskrav til erhvervsskolerne. Eleverne skal ifølge forslaget have et gennemsnit på
mindst 2 for at blive optaget. De unge, som ikke lever op til kravene,
får tilbudt at gå i en ny 10. klasse rettet specielt mod, at de senere
tager en erhvervsuddannelse.
Formand for 10. klasseskolerne, Henning Rasmussen, synes ikke en
sådan ny 10. klasse er en god ide.
»Det vil skabe en yderligere marginalisering af de elever, som har
faglige vanskeligheder, og 10. klasserne rummer allerede disse elever
med ret stor succes,« udtaler han til Folkeskolen.dk og tilføjer, at de
svage elever har behov for at være sammen med nogle, der har højere
faglige og sociale kompetencer end dem selv.
Formand for Danmarks Vejlederforening, Helene Valgreen, har samme opfattelse. Hun synes, at den nuværende 10. klasse, hvor skoletrætte, bogligt stærke og kreative elever sidder side om side, fungerer godt.
»Det vil være sørgeligt, hvis 10. klasse reduceres til et specialtilbud
for de elever, der ikke klarer adgangskravene,« siger hun.
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Få Vejlederen leveret direkte i din
postkasse seks gange om året.
Kontakt:
stig@danmarksvejlederforening.dk

Efterskoler formulerer fælles vejledningssyn
På den netop overståede vejledningskonference for efterskolevejledere fremlagde Efterskoleforeningen et nyt vejledningssyn.
En rappor t viste for et par år siden, at efterskolernes særlig ordning med vejledere på skolerne fungerer fint. Men den pegede
også på, at vejledningen var uens på de enkelte efterskoler. For
ikke at hvile på laurbærrene og for at sikre kvaliteten har Efterskoleforeningen udarbejdet et nyt vejledningssyn.
»I vejledningssynet ligger værdier, der matcher det, vi er sat
i verden for. På den måde bliver der sammenhæng mellem efterskolernes opgave og vores vejledningssyn,« siger formand for
Efterskoleforeningen Troels Borring. Vejledningskonsulent i Efterskoleforeningen Lis Brok-Jørgensen tilføjer, at foreningen med
det nye vejledningssyn ønsker at støtte skolernes arbejde med at
højne kvaliteten og integrere vejledningen i efterskolehverdagen.
»Og så vidt jeg er orienteret, er vi stort set de eneste, der har
nedskrevet et fælles vejledningssyn,« siger hun.
Vejledningsforsker og lektor ved Århus Universitet, Rie
Thomsen, kender heller ikke til, at andre har gjort som Efterskoleforeningen.
»Men jeg har netop anbefalet kriminalforsorgen at gøre det
samme,« siger hun og fortæller, at man der arbejder på at professionalisere vejledningen i fængslerne.
»Et vejledningssyn støtter vejlederne på den enkelte institution, så de kan relatere deres egen praksis til det fælles vejledningssyn,« siger hun og tilføjer, at Efterskoleforeningen på denne
måde har taget ansvaret for vejledningen på sig.

UEA bør opgrades til egentligt fag
Danmarks Vejlederforening ser gerne, at Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorienteringen for alvor får fodfæste i folkeskolen.
Det kunne realiseres i forbindelse med det
kommende lovforslag om fagligt løft i folkeskolen. I et høringssvar foreslår foreningen, at
UEA opgrades og opkvalificeres. Enten ved
at der indføres et selvstændigt fag fra 3. klasse hele vejen op gennem skoleforløbet. Eller
ved en udvidelse af den nuværende timeløse
ordning suppleret med et selvstændigt fag i
udskolingen, kaldet ”karrierelæring”. I begge
tilfælde er det afgørende, at den nuværende
timeløse ordning afløses af et egentligt fag,
hedder det i foreningens høringssvar.
»Da vi ikke er selvstændig høringspart,
indgår vores svar som en del af Danmarks
Lærerforenings høringssvar,« siger formand
for Danmarks Vejlederforening, Helene
Valgreen.

Ældre mænd i spidsen for ungdomsuddannelserne
På syv ud af ti gymnasier og erhvervsskoler er rektor en mand,
og hans dåbsattest er fra 1940erne eller 50erne. Mændene fylder også i bestyrelsesarbejdet. Ni ud af ti bestyrelsesformænd er
således mænd. En del af disse er også godt oppe i alderen. Tre
ud af fire bestyrelsesformænd i de almene gymnasier har således
passeret de 60 år, og næsten hver fjerde bestyrelsesmedlem på
gymnasierne er ældre end 70 år, skriver ugebrevet A4.
Tallene stammer fra en ny undersøgelse, som den uafhængige
tænketank, DEA, har gennemfør t i samarbejde med konsulentvirksomheden Pluss Leadership.
Formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning så
gerne en lidt yngre ledelse.
»Det vækker bekymring, når man hører de tal. Vi skal fokusere
på, hvordan man kan skabe modspil til den aldersforskel, der er,«
siger han og foreslår, at flere elevrepræsentanter i bestyrelsen for
eksempel kunne virke som modvægt.
Seniorkonsulent i DEA, Line Gry Knudsen, finder den skæve
kønsfordeling i bestyrelserne problematisk. Kun tre ud af ti almene gymnasier har således en kvindelig rektor, og kun hver
fjerde erhvervsskole ledes af en kvinde.
»I betragtning af, at mange uddannelsesinstitutioner står over
for store udfordringer med frafald og tiltrækning af dygtige elever, ville det være en god ide med mere mangfoldigt sammensatte bestyrelser end tilfældet er i dag,« siger hun til Ugebrevet A4.

Ny redaktion på Vejlederen
Bladet Vejlederen har fået ny redaktør som
afløser for Jesper Himmelstrup, der er blevet
højskolelærer. Fremover produceres bladet
af Magasinhuset og har Torben Elsig-Pedersen som redaktør. Magsinhuset producerer
i forvejen bladet Efterskolen for Efterskoleforeningen og udgiver ungdomsmagasinet
TJECK.
Redaktionen kan kontaktes på mail:
redaktion@danmarksvejlederforening.dk
Postadressen er :
Magasinhuset, Flegborg 2A, 1.tv, 7100 Vejle

Torben Elsig-Pedersen,
Vejlederens nye redaktør
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tekst //
Torben elsig-pedersen
Foto //
Sarah Bender

Vejledning var ikke på mode der, hvor Anders Bondo gik
i skole i 1970’erne. Men han ser vejlederne som et godt
bindeled mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne.

Massivt pres
på vejledningen
Vejledningen risikerer som et timelsøt fag at blive
presset yderligere, når en ny folkeskolereform sætter
endnu mere fokus på fag som læsning og matematik. Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders
Bondo, vil give vejlederne en nøglerolle i samspillet
mellem folkeskole og ungdomsuddannelser
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_01
Hvad er de store udfordringer for vejledningen i de her år?
»Der er et massivt pres på vejledning, hvor vi oplever, at politikere i stedet for at gå ind i en reel diskussion om, hvordan vi
styrker vejledningen, taler i overskrifter og kritik. For eksempel
er det nemt at påstå, at der kun vejledes til gymnasiet. Jeg vil
påstå, at politikere, der kører den retorik, ikke har sat sig ind i,
hvad der foregår.«

_02
Hvad skal vejlederne og lærerne være opmærksomme på, hvis vejledningen skal have et løft samtidig med indførelsen af ny folkeskolereform?
»I forbindelse med folkeskolereform og reformen af ungdomsuddannelserne, er man i gang med at flytte bedømmelsen af
eleverne væk fra vejlederne. Det er skidt, for vejlederne har gennem deres erfaringer en ekspertise og dermed mulighed for at
udfylde vejlederrollen professionelt.«

_03
Taler du her om, at elever i stedet skal vurderes på f.eks. deres
karakterer, når de optages på erhvervsuddannelserne?
»Ja, det er præcist det. At man kan finde på at gribe til den slags
overfladiske ting i stedet for at ville involvere en vejleder, der på
kvalificeret vis kan lave en vurdering og give vejledning.«

_04
Kan du forestille dig et bedre samarbejde mellem lærere, UU-vejledere og ungdomsuddannelsesvejledere?
»Vejlederne kan være nøglepersoner i at få skabt større sammenhæng mellem folkeskoler og de forskellige uddannelsesinstitutioner. Jeg så gerne, at ledere og lærere i folkeskolen fik større
kendskab til ungdomsuddannelserne og her mener jeg, at vejlederne og UU-centrene spiller en nøglerolle i at få det etableret.
Det handler selvfølge om, at der skal være de nødvendige ressourcer og tid til det.«

_05
Risikerer vejledningen ikke at blive usynlig i folkeskolereformen,
hvor UEA (uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering)
er henvist til den nye understøttende undervisning?
»Udfordringen er at fokus sættes på matematik og læsning i
folkeskolereformen, fordi det bliver de områder, skolerne bliver
målt på. Derfor er der behov for fokus på de timeløse fag, hvis
de ikke skal ryge helt i glemmebogen.«

_06
Hvad siger du til at gøre vejledning til et fag som f.eks. karrierelæring?
»Vi synes ikke, man skal gøre det til et fag. Men jeg vil gerne
sætte fokus på, at vi får løftet den del af folkeskolens opgave,

og det kan godt stadig foregå som et timeløst fag. Vi må bare
ikke risikere, at de timeløse fag og emner i realiteten bliver et
andenrangs påhæng.«

_07
Hvad er der galt med overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse?
»DEA har lavet en grundig undersøgelse af, hvad der kendetegner de udfaldstruede unge, og det står i kontrast til den forsimplede forståelse, at det bare er fordi de unge ikke er klædt fagligt
på fra folkeskolen. DEA siger jo, at det kun er et af mange elementer. Der er også psykiske og sociale problemer, og dermed
er det ofte en kombination af flere problemer, som gør at nogle
unge er udfaldstruede. Den viden burde vi udbrede.
Desuden vil vi gerne følge de unge noget tættere, sådan at vi
får viden om, hvad der sker med dem et år eller to år efter, de
har forladt folkeskolen. Vi har brug for viden for at kunne gøre
det bedre.
Desuden synes vi, man skal have større mulighed for en revisitering til 10. klasse. Får en ung problemer på ungdomsuddannelsen efter en eller to måneder, bør vi i højere grad give den
unge en ny chance for et intensivt forløb tilbage i 10. klasse.«

_08
Vejlederne følte, de blev gidsler i KL’s lockout. Kan du forstå, hvis
vejlederne tænker, at de bør have deres egen fagforening?
»Nej. Vi blev alle sammen gidsler. Det vigtige er at forstå, at det
ikke var DLF, der sendte nogle i strejke. Det var KL, der valgte at
lockoute alle de overhovedet kunne lockoute. Det var ikke kun
vejledere, men alle mulige grupper. For nogle år siden havde vi
en lille medlemsgruppe, nemlig dem der underviser på SOSUskoler, som var i konflikt. Dengang viste det hvor stor betydning
fællesskabet har, fordi det lykkedes os at skabe bedre vilkår for
dem. Fællesskabet er en styrke, men når man er del af et fællesskab, risikerer man at blive taget som gidsel.«

_09
Er vejlederrollen ikke så forskellig fra lærerarbejdet, at vejlederne i
det mindste burde have en fraktion i DLF?
»På baggrund af erfaringerne i foråret har vi sat en proces i gang,
hvor vi fokuserer på, hvordan alle medlemsgrupper føler, vi er en
attraktiv fagforening. Det tror jeg mere på end en eller anden
form for fraktionering.«

_10
Har du nogensinde selv modtaget vejledning? Og hvad fik du ud
af det?
»Det er jo mange år siden. Nej, det var en meget svag vejledning, jeg fik den gang. Jeg kom heller aldrig i erhvervspraktik. Det
lå ikke lige i mulighederne på min skole i 1970’erne. Så når jeg
mener noget om vejledning, er det ikke fordi, jeg ser det, jeg selv
mødte som et forbillede.«
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Et særligt tilbud til særlige elever

HØJ OVERGANGSFREKVENS

Gødvad Efterskole er for elever
med særlige behov eller generelle
indlæringsvanskeligheder.
Se vores resultater på www.goed.dk.

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

Teaterbygningen
FANEFJORD
Vi optager såvel elever med generelle vanskeligheder, f.eks. koncentrations- og
hukommelsesbesvær, retningsforstyrrelser o.l. som elever med specifikke vanskeligheder
som autisme, Asberger-, OCD-, ADHD, Tourettesyndrom m.v. og tilbyder:
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– en sund og kreativ kostskole

På Bøgevangskolen hjælper vi unge med særlige
behov til en god start på voksenlivet. Redskaberne
er praktisk og kreativ undervisning i en god tone
og trygge omgivelser. Det tror vi på giver de bedste
forudsætninger for at komme videre.

Vi tilbyder:

• 42 ugers kursus i bo-, job- og fritidstræning.
• Helt eller delvis gennemførelse af den 3-årige
ungdomsuddannelse STU.

Stor
TV
pakk
e

Skole for livet...

www.teaterbygningen.dk
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Kom videre på www.boegevangskolen.dk eller ring til os på tlf.: 75 82 11 76
Bøgevangskolen, Bøgevang 18, 7100 Vejle

Helle for fællesskab og udvikling
Efterskoleophold
Efterskoleophold for
for sent
sent udviklede
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Læs
Læs meget
meget mere
mere om
om vores
vores tilbud
tilbud på:
på:
www.efterskolenhelle.dk
www.efterskolenhelle.dk

En ny chance – en unik mulighed

HjælpeGuide
Tilbyder nu
Helt ny

Idrætsmedhjælper
Uddannelse

For unge med særlige behov
Se mere på www.ieu.dk eller ring til skolen på tlf. nummer
62208802
Send evt. en mail til ieu@ieu.dk

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 jobtræning samt individuel vejledning hjælpes
den unge på rette vej – mod en meningsfuld
tilværelse.
HjælpeGuide optager fire unge årligt, og der
er optagelse året rundt.
Yderligere information, tlf. 8638 4466

Efterskolen Helle, Dyrehavevej 28, 8500 Grenaa.
www.efterskolenhelle.dk
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Grundlæggende tror jeg, at langt de fleste har
et ønske om at flytte sig, men jeg tror også,
at mennesker er, som de skal være, og det
ligger til grund for min tilgang til vejledning

Fællesskabet er drivkraft,
privat som professionelt
Fællesskaber er vigtige for lektor Rie Thomsen. Dels forsker
hun i deres betydning for vejledningen, men hun opsøger
også gerne arbejdsfællesskaber, som kvalificerer hendes arbejde. Og familien og landsbyfællesskabet giver hende energi

Lektor og vejledningsforsker Rie Thomsen betegner sig selv som
et positivt og meget tilfreds menneske, der er taknemlig over
det, hun får lov at lave. Hvis hun af og til drænes for energi, er det
stort set altid på grund af ting, der ikke rigtigt vil lykkes og projekter, der ikke flytter sig. Aktuelt er energiniveauet højt. Mange
ting lykkes nemlig, og i begyndelsen af september fik hun en flot
fjer i hatten, da hun fik overrakt Schultz’ vejlederpris 2013, som
en anerkendelse af hendes forskning i fællesskabets betydning
for vejledningen.
»Det er dejligt med anerkendelsen. Og det var nok en lidt
mærkelig oplevelse, men den gjorde mig rigtig glad,« siger hun
og forklarer, at specielt det, at hendes arbejde har betydning for
andre tæller. Hun vil gerne, at hendes forskning gør det mere
meningsfuldt for de vejledte og tror, at dem, der kan bruge hendes forskning, er optaget af det samme. Har fokus på deltagerne.
Formand for Danmarks Vejlederforening, Helene Valgreen,
motiverede prisen og sagde blandt andet, at Rie Thomsen har
gjort det, mange forskere drømmer om.
»Med sin forskning har hun faktisk formået at ændre praksis
til det bedre,« sagde hun.
Praksisorienteret forskning
»Min forskning tager afsæt i en bottom-up tankegang, så det
praksisnære ligger i tilgangen til forskningen,« siger Rie Thomsen
og glæder sig over, at forskningen tilsyneladende har haft betydning for praksis.
»Jeg har helt sikker t et ønske om, at mit arbejde skal gøre en
forskel, og det er fantastisk, når andre sætter pris på det,« siger
hun og tilføjer, at hun dog også inden prisen havde en god fornemmelse for, at praktikerne tog imod hendes budskaber. Hun
har mærket en øget interesse for de foredrag, hun holder, og har
fået et stigende antal henvendelser fra folk, som vil fortælle om,
hvordan de har brugt hendes forskningsresultater.
»At vejlede i fællesskaber er nu et kursus på diplomuddannelsen, så det er blevet et begreb, der har sit eget liv. Det er fantastisk,« siger Rie Thomsen og fortæller, at hun stamper energien
til arbejdet op i det sydvestsjællandske.

Æblemost og cykelture
Et lille landsbysamfund nær Slagelse er rammen om Rie Thomsens privatliv. Her tanker hun ny energi sammen med familien.
Det sker, når årets æblehøst, sammen med de tre børn, skal forvandles til most. Det sker gennem arbejdet med familiens ponyer
eller på cykelture.
»Jeg er rigtig glad for at bo på landet, og mit snarligt kommende kobberbryllup skal fejres med morgenkaffe i det lokale
forsamlingshus,« siger hun og for tæller, at hun er vokset op i et
sydvestsjællandsk lokalsamfund ikke så langt fra det nuværende
hjem. Og landdistrikternes udvikling ligger hende på sinde. Hun
er således næstformand i Landudvikling Slagelse, en lokal aktionsgruppe der arbejder med at skabe udvikling i det, vi ofte kalder
Udkantsdanmark.
»Vi er finansieret af EU-midler og giver blandt andet penge til
et teater på Borreby Herreborg og til et erhvervsprojekt, der har
udviklet et filter til stempelkaffekander,« siger hun og for tæller, at
hun også som barn var aktiv i lokale foreninger.
Tidlig i gang som underviser
I organisationen 4H afprøvede Rie Thomsen allerede som 13
årig sine evner som underviser. Hun blev uddannet til juniorleder.
Det betød, at hun underviste andre unge i for eksempel keramik.
Senere fik hun ansvaret for at uddanne juniorlederne.
»Jeg ved ikke, om der er en sammenhæng, men her vågnede
interessen for at formidle. Og senere tog jeg jo en læreruddannelse,« siger hun og for tæller, at hun stadig er optaget af
formidlingsdelen.
Og mange har nydt godt af det, som Helene Valgreen i sin
motivering for vejlederprisen kaldte: Rie Thomsens formidable
formidlingsevner.
Vejleder ved et tilfælde
I første omgang var det eleverne på Filstedvejens Skole i Aalborg, der fik fornøjelsen af Rie Thomsens formidlingsevner. Hun
underviste i 10. klasse, og da skolelederen på et tidspunkt spurgte lærerne, om der var nogen, som ville tage en vejlederuddan-
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interview

Det er et stort ansvar
vejlederne står med, men
man skal være opmærksom
på, at man ikke kan vejlede
sig ud af alt

nelse, sprang Rie Thomsen til og blev samtidigt vejleder for 6.
klassetrin på skolen.
»En lidt tilfældig måde at komme i gang, men her fandt jeg et
fag, der gav mening for mig. Det at forholde sig til, hvordan man
kan leve sit liv, og hvad man kan lære, var lige mig,« siger hun og
forklarer, at hun et par år senere, da familien var vendt tilbage til
Sjælland, fik lyst til at læse videre.
»Jeg ville gerne læse videre og vejledning interesserede mig,
men det kunne man ikke studere på det tidspunkt, så jeg kontaktede lektor Peter Plant, der rådede mig til at finde et studie, hvor
jeg selv kunne formulere de projekter, jeg ville arbejde med,«
siger hun. Det betød, at Rie Thomsen begyndte på RUC, hvor
hun har taget en kandidat i uddannelsesstudier og psykologi.
»Jeg over talte hurtigt nogle medstuderende til at arbejde
med vejledning,« siger hun og fortæller, at hun meget gerne arbejder sammen med andre.
Ro som succestegn
»For mig er det ikke så meningsfuldt at arbejde alene,« siger
Rie Thomsen, der godt kan lide at være sammen med andre og
opfatter sig selv som et netværksmenneske.
»Jo flere, der vil være med i et givent projekt, er for mig en garanti for, at det er godt,« siger hun og forklarer, at det for hende
også giver en vis ro, når andre tager del i et projekt.
»Når et projekt får en vis stabilitet, og andre tager det til sig,
kan jeg til en vis grad lægge det fra mig med visheden om, at det
er i gode hænder. Det giver en dejlig ro, er for mig et tegn på
succes og giver plads til andre projekter,« siger hun.
Vejledning fylder generelt
Og succesen er til at få øje på. Vejlederpris og nyudgivet bog er
et par af de synlige tegn på noget, der lykkes for Rie Thomsen.
Men der er også en stigende interesse for vejledning generelt. I
takt med at flere og flere skal skifte spor og begynde ny karriere,
finde nyt job eller efteruddanne sig får vejledning en central rolle.
»Det er et stor t ansvar vejlederne står med, men man skal
være opmærksom på, at man ikke kan vejlede sig ud af alt,« siger
Rie Thomsen og peger på manglen på praktikpladser som et
stor t problem.
Lineær tankegang farlig
»Vi kan ikke vejlede os ud af problemet med for få praktikpladser. Det er et politisk problem,« siger Rie Thomsen og tilføjer, at
hun er betænkelig ved, at vi taler om uddannelse som noget, der
foregår fra A til B, og at spildtid er noget, der skal minimeres.
»Jeg er bange for, at det giver bagslag. Arbejdsmarkedet har
brug for fleksibel arbejdskraft, men en lineær tankegang, som
den der hersker i uddannelsessystemet i øjeblikket, får folk til
at tænke lineær t,« siger hun og ser desuden en fare for, at folk
presses ind i noget, de ikke ønsker.
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»Grundlæggende tror jeg, at langt de fleste har et ønske om
at flytte sig, men jeg tror også, at mennesker er, som de skal være,
og det ligger til grund for min tilgang til vejledning,« siger hun.
Skabe muligheder
»Vejledning handler for mig at se om at skabe muligheder,« siger
Rie Thomsen og forklarer, at mulighederne kan skabes ved, at
den enkelte ser sig selv på nye måder eller i et nyt lys. Men at det
også kan ske helt konkret ved, at man sætter folk sammen på nye
måder, eller at nogen for eksempel får en ny bolig.
»Det handler altså om at åbne folks øjne for noget nyt eller helt konkret at give dem adgang til noget nyt,« siger hun og
tilføjer, at det indlysende nok kræver, at vejlederen er kompetent.
Etik er vigtig
»Vejlederen skal kunne skabe relationer. Ikke kun relationer til
den vejledte, men også til ledelse, virksomheder, politikere og
hvad der ellers findes uden for vejlederkontoret,« siger Rie
Thomsen og tilføjer, at etiske overvejelser også må fylde hos
vejlederen. For hende betyder det, at vejlederen altid skal handle
i den enkeltes interesse.
»Det betyder også, at vejlederen har et ansvar for at gøre
opmærksom på ting, der ikke fungerer,« siger hun og peger på,
at hvis man skal udøve etik i vejledningen, kræver det en stærk
organisering blandt vejlederne.
Stærk vejlederprofession nødvendig
»Det er svær t som enkeltperson at rejse en problemstilling og
komme igennem med den, derfor skal der være en stærk organisering blandt vejlederne,« siger Rie Thomsen og for tæller, at
man i England som en konsekvens af det har samlet de forskellige vejlederorganisationer. Om det er det, der skal til i Danmark,
ved hun ikke.
»Men det er vigtigt med en stærk vejlederprofession, og måske en sammenlægning vil give en stærkere stemme. Alternativt
kan et velfungerende samarbejde mellem organisationerne være
nødvendigt, hvis vi skal præge udviklingen,« siger hun.
Vejlederen som koordinator
Og udviklingen vil ifølge Rie Thomsen fremover give vejledning
en meget central placering i uddannelsessystemet. Hun forestiller sig for eksempel, at vejledere i langt højere grad end nu vil få
en koordinerende rolle i forhold til arbejdet med udsatte unge.
»Hvad er målet for den unge, hvad skal der til for, at den unge
kommer videre, hvem bevilger hvad, og hvordan følges der op.
Arbejdsopgaver som let kunne ligge hos vejlederen,« siger hun
og tilføjer, at det ikke for nærværende er tydeligt, hvem der har
de opgaver.
»Vejledningen kommer også til at fylde i kvalitetsløftet og i
erhvervsuddannelsesreformen,« siger Rie Thomsen og håber, at

interview

Schultz´vejlederpris 2013
Lektor ved Århus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik, leder af forskningsprogrammet for Livslang Læring og forfatter, Rie Thomsen, modtog i begyndelsen af
september Schultz` vejlederpris på 25.000
kroner. Prisen blev overrakt af formanden for
Danmarks Vejlederforening, Helene Valgreen.

vejledning i fællesskaber kan være med til
at kvalificere vejledningen.
Vejlederen ud blandt de unge
»For mig at se er der uudnyttede potentialer i at vejlede i fællesskaber. Den anerkendelse af de unge, der ligger i at møde
dem, hvor de er, gør vejledningen mere
vedkommende. Øger de unges refleksion.
Giver mulighed for at de inspirerer hinanden. Flytter fokus over på de vejledte. Og
tager dermed de unge alvorligt,« siger Rie
Thomsen. Hun er klar over at det stiller
krav til vejlederne. Krav om at opsøge de
unges fællesskaber, hvor de er og komme
væk fra den tidligere opfattelse af, at vejledning kun foregår i et lukket rum mellem to personer.
»Det er desuden vigtigt med en systematisk tilgang til vejledningen, en tilgang
der hviler på grundig analyse, og på en kritisk tilgang til sin egen rolle som vejleder,«
siger hun.
Ikke alle er ens
For Rie Thomsen er det naturligt at forholde sig analytisk til omverdenen. Dels er
det en integreret del af hendes forskning,
men også på det personlige plan spiller
analyse en vigtig rolle.
»Jeg tager med jævne mellemrum temperaturen på mig selv og mit liv. Analyserer det jeg har gang i, tager beslutning
om hvad jeg nu skal og handler i forhold
til det,« siger hun og er klar over, at det
ikke er alle, der fungerer på den måde, og
netop derfor finder hun det vigtigt, at vejledning tager udgangspunkt i den vejledte.

Efterskolen Østergård

- en praktisk- musisk- kreativ efterskole for elever med generelleog specifikke indlæringsvanskeligheder

Special Efterskolen Østergård tilbyder unge mennesker
med særlige behov, et godt afsæt til voksenlivet.
Vi tillægger værdierne livsoplysning, demokratisk dannelse
og fællesskab meget stor betydning.
I skal være velkommen til at besøge os.
Efterskolen Østergård, Østergårdstræde 42, 4735 Mern, 5539 6130, e-mail kontor@oe42.dk www.oe42.dk
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aspbergers syndrom

Tekst //
	Henrik Sporon

Vores elever er værdiskabende,
når de får job, så jeg kan godt
forstå, at virksomhederne gerne
vil have fat i vores kandidater,
siger uddannelseschef Ole Bay
Jensen fra AspIT, som skaffer 80
procent af eleverne i beskæftigelse på dimmisionstidspunktet.

AspIT gør unge
selvforsørgende
Der findes en uddannelse i Danmark,
der flytter unge med Aspergers Syndrom fra ledighed og overførselsindkomst til et mere meningsfuldt liv
med fast job. Navnet er AspIT, den
3-årige IT uddannelse for unge med
fokuseret talent. Den nu landsdækkende uddannelse får 80 procent af
de unge i job
Er man ung med Aspergers Syndrom, er der ting, man ikke er
så glad for, og noget man er rigtig god til. Og mange af de unge
aspi´ere har gennem folkeskoletiden ofte følt sig ude på sidelinien, fordi deres kompetencer har stået i skyggen af deres sociale
udfordringer. På AspIT er det anderledes. Uddannelsen fokuserer
på det, aspergere er gode til. Desuden er målet med uddannelsen fast arbejde. Det handler altså ikke kun om at gennemføre
de 3 års IT studier.
Kombinationen interesse og talent for IT er forudsætningen
for at at blive optaget på AspIT, som nu er et landsdækkende
STU tilbud med skoler i Vejle, Aabenraa, Esbjerg, Aarhus, Skive,
Aalborg, Odense, Næstved, København og Rønne. Til sammen
går der over 250 unge aspergere på de ti skoler, og om to år

Fakta:
Et af de seneste initiativer hos AspIT er etableringen af AspIN,
som er en målrettet og individuelt tilpasset STU for unge uden
IT flair, der undervises efter de succesfulde AspIT principper, men
hvor målet i ligeså høj grad er videreuddannelse som fast job.
Du kan læse mere på aspit.dk og aspin.dk.
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runder elevtallet formentlig 400. Fordelt i små klasser med 5-6
elever, og med en stærkt individualiseret undervisningsform i
rammer, der er nøje tilpasset elevens behov.
Der er flere forklaringer på den høje beskæftigelsesprocent.
Den præcise målsætning om at skræddersy uddannelsen til den
enkelte elev, så vedkommende får et fast job, betyder at AspIT
har et anderledes og mere effektivt koncept omkring praktik.
Praktik og hurtig indlæring
AspIT udddannelsen har op til halvandet års praktikforløb. Elevernes unikke evne for hur tig indlæring betyder, at de udfolder
deres kompetencer i fuldt omfang allerede efter en eller to dages introduktion i virksomheden, og derefter holder de et højt
præstationsniveau. Det betyder glade virksomheder, der tilmed
kan sende eleverne tilbage på skolen i fleksible forløb med henblik på undervisning i individuelt virksomhedsrelaterede fag, der
bruges målrettet når eleven returnerer til virksomheden efter få
uger på skolebænken.
Det er ikke kun virksomhederne, der er begejstrede for
AspIT. Èn af de mange UU vejledere, der har sendt flere elever
på AspIT er Lone Dagnæs.
»AspIT har det helt rigtige undervisningsmiljø til unge med
Aspergers syndrom. Man giver plads til den enkelte, lærerne har
stor forståelse for eleverne, og så er AspIT generelt rigtigt gode
til at samarbejde med os. De unge bliver uddannet på deres
kompetencer, som de ikke gør når man sammenligner med andre steder. Og så er det helt fantastisk, at de næsten alle sammen
får job. Det er temmelig godt gået, at AspIT i så høj grad kan
gøre denne gruppe klar til et rigtigt job,« siger Lone Dagnæs,
faglig koordinator for STU uddannelserne i Horsens og Hedensted kommuner.
Eleverne til AspIT skolerne kommer ikke kun direkte fra folkeskolen. Mange af dem har typisk ”hængt ud” i en periode efter
skolen, og derfor har landets jobcentre også sendt mange elever
til de ti AspIT skoler.
»Vi har for længst opdaget AspITs evne til at gøre vores
unge Aspergere med IT interesse til selvforsørgende unge mennesker. Succesen skyldes, efter min mening, AspITs evne til at
træne de unge i både det faglige og det sociale, der er så vigtigt
på en arbejdsplads. De sociale kompetencer er vigtige i forhold
til at fastholde sig på arbejdsmarkedet. Og så er AspIT dygtige
til at formidle budskabet om deres dygtige praktikanter til erhvervslivet,« siger Bir the Meyer , beskæftigelsessagsbehandler fra
Jobcenter Haderslev.

Clockwork.dk

Der er så mange ting, jeg ikke er god til.
Men så giv mig et sted at blive bedre.
Nederlag i timen bliver nemt til nederlag blandt de andre unge. De faglige problemer bliver
fulgt på vej af drillerier - måske endda mobning, og det bliver endnu sværere at lære og
sværere at se en fremtid. Det kan være hårdt, når man er på vej ud af barndommen og samtidig
er mere følsom.
På en specialefterskole er der rum, selv om man har andre forudsætninger end de fleste.
Erfarne ører med tid til at være der og lytte. Her er et fælleskab, hvor man kan være den man er,
og lære og udvikle sig sammen med andre. Her er tryghed og respekt - skulderklap for det man
gør, og det man lærer. Et helt liv med venner og fritid ved siden af undervisningen.
Læs mere om mulighederne og se film med andre unge på www.specialefterskolen.dk

15

DiplomuDDannelsen i uDDannelses-,
erhvervs- og karrierevejleDning
en kompetencegivende vejlederuddannelse
Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning er en erhvervsrettet og kompetencegivende videregående uddannelse på bachelorniveau. Uddannelsen
kvalificerer de studerende til selvstændigt at varetage funktioner og udviklingsorienterede opgaver inden for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning samt til at udvikle
egen vejledningspraksis.
hvem henvender uddannelsen sig til?
Uddannelsen henvender sig til ansatte i Ungdommens Uddannelsesvejledning, Studievalgscentre, på uddannelsesinstitutioner, i jobcentre, a-kasser og faglige organisationer,
i kommunerne og på private og offentlige arbejdspladser, hvor man
arbejder med vejledning om uddannelse og karriere.
Scan koden og
læs mere om
uddannelsen

05222

vil du vide mere?
For yderligere informationer om uddannelsen kontakt studievejleder
Rita Buhl på tlf. 8755 1832 eller på mail til ribu@viauc.dk.
Du kan læse mere om og tilmelde dig uddannelsen på:
www.viauc.dk/videreuddannelse

VIA University College
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AC-vejledere vil
have indflydelse

Uddannelse
går i arv

Et ønske om mere indflydelse på vejledningspolitikken er årsagen
til, at en fraktion på 40-50 AC-vejledere blev optaget i Danmarks
Vejlederforening på generalforsamlingen i september. Vejlederne,
der er organiseret i foreningen SKUD, fik generalforsamlingens
opbakning. AC-vejlederne er organiseret i et fagligt netværk,
hvor de videndeler omkring studie- og karrierevejledning.
»Der er meget politisk fokus på vejledning, og vi vil gerne
høres i den debat. Det bliver nemmere, når vi er del af en større
forening, som i forvejen har taleret, når den politiske dagsorden
sættes,« lyder det fra AC-vejlederne Ester Mark og Anja Mee
Foldberg, der deltog i generalforsamlingen.

Uddannelse afhænger ofte af forældrenes uddannelsesbaggrund.
Børn af forældre med lange videregående uddannelser har fire
gange så stor sandsynlighed for at gennemføre en videregående
uddannelse som børn af forældre med grundskolen som højeste
gennemfør te uddannelse.
Det viser nye tal fra Danmarks Statistik i følge Arbejdsmarkedsstyrelsen.
77 procent af de 35-årige, hvis ene forælder har gennemfør t
en lang videregående uddannelse, tager selv en videregående
uddannelse. Til gengæld gælder det kun 21 procent af dem, hvis
forældre højest gennemfør te uddannelse er grundskolen.
Forfatter og journalist Lars Olsen siger i en kommentar til
undersøgelsen, at der er initiativer, som vil kunne bryde den sociale arv.
»Folkeskolereformens fokus på lektiecafeer, projekter ude i
virkeligheden og anvendelsesorientering er skridt i den rigtige
retning, som man bør udbrede til gymnasiet og andre uddannelser. Man bør også styrke erhvervsuddannelserne, og samtidig
få et langt større fokus på voksen- og efteruddannelse. Fokus
bør ikke kun være på den unge, men også på uddannelse midt
i livet.«

Kan du ikke finde
startknappen?
- AspIN hjælper unge
fra forsørgelse til uddannelse
Alle unge fortjener et meningsfuldt liv med
uddannelse og job. Der er bare nogle unge
som strander i forløbet og pludselig befinder
sig på et sidespor med en hverdag på langs i
stedet for i gang.
Uanset årsagen til et liv uden hverken job eller
uddannelse, så er AspIN et godt sted at begynde. Vi finder ud af, hvor startknappen sidder,
underviser og træner individuelt og får 80% af
vores elever i videregående uddannelse.

AspIN
Vi er ikke som de andre.
Det er du heller ikke.

Kender du en ung,
der fortjener udfordringer
– så gi´ denne idé videre
Det er en høj andel. Du kan læse mere på
aspin.dk. Og endnu bedre – gør noget ved
det nu: Meld dig til informationsmødet torsdag den 7. november kl 16:00. Tilmelding til
anpe@aspin.dk. Vi er ret sikre på, at vi også
kan finde dit talent.

AspIN er et individuelt tilrettelagt undervisnings- og udviklingsforløb, der gør unge med særlige udfordringer uddannelsesparate. Hele 80 % af eleverne optages på længerevarende uddannelser. AspIN er en del af AspIT – verdens første IT uddannelse for unge med fokuseret talent. Anerkendt som best practice STU uddannelse af EU, Unesco og EVA i Danmark.
AspIN ligger i Vejle, og er en del af Campus Vejle.
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Efterskoleforeningens vejlederkonference

Tekst //
Svend krogsgaard jensen
Foto //
Peter klode

Individuel vejledning kan være
rigtig godt. Vi plæderer ikke for,
at den skal afskaffes. Vejledning
i fællesskaber skal ses som et
supplement

Fællesskabet kvalificerer
vejledningen
Vejlederen bør møde de unge i de fællesskaber, som allerede eksisterer.
Fællesskabet aktiverer de unge og øger deres refleksion. Vejledningen
kvalificeres, men vejlederens rolle ændrer sig

Fællesskabet fyldte da 300 efterskolevejledere samledes til konference midt i september. Fælles værdier, fæles referencerammer
og fælles udfordringer samler efterskolevejlederne.
Men fællesskaberne var også en del af programmet. Ikke vejledernes fællesskab, men de unges. Og specielt de uformelle fællesskaber var i fokus.
Forfatterne til en ny bog ”At vejlede i fællesskaber og grupper” vil gøre vejledningen mere vedkommende for de unge. De
vil møde de unge, hvor de er, og inddrage de eksisterende fællesskaber i vejledningen, også fællesskaber af mere flygtig karakter.
Det er i den forbindelse essentielt, at vejlederen opsøger de
eksisterende fællesskaber og ikke kun er den, der danner vejledningsfællesskabet.
»Vi bygger på den kritiske psykologi, hvor fællesskabet er væsentligt, hvor læring sker gennem deltagelse, og hvor vejlederen
forsøger at forstå vejledningen fra et deltagerperspektiv,« sagde
lektor ved Via University, Rita Buhl, der sammen med lektor ved
Aarhus Universitet, Rie Thomsen, og lektor ved Via University,
Randi Boelskifte Skovhus, har skrevet den ny bog. I sit oplæg
forklarede Rita Buhl, at vejledningen i fællesskaber bevæger sig
væk fra det private og mod det almene.
De unge lærer af hinanden
»Vejledning i fællesskaber aktiverer de unge. Giver dem mulighed
for at støtte og opmuntre hinanden indbyrdes og øger deres
refleksion,« sagde Rita Buhl og tilføjede, at det også giver adgang
til alle deltagernes erfaringer, så de unge på den måde kan lære
af hinanden.
»De unge får mulighed for at spejle sig selv i andres for tællinger og derved opleve, at de måske ikke er så ualmindelige,
som de selv troede. Og så får de en oplevelse af at tilhøre et
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fællesskab,« sagde hun og pegede på, at der er tale om en ny
vejledningsform, som stiller nye krav til vejlederne.
Ny måde at vejlede på
Vejledning i fællesskaber stiller krav til vejlederen om at opsøge
de eksisterende fællesskaber, acceptere at fællesskaberne er
samlet om andet end vejledningen, ja at vejledningen måske slet
ikke kommer i gang. At vejlederen ikke altid vil kunne få adgang
til fællesskaberne, og at vejledningen sker i samspillet mellem alle
fællesskabets deltagere.
»Vejledningen i fællesskaber er den vejledning, vi fælles skaber,« sagde Rita Buhl og tilføjede, at mange forskellige former
for vejledningsaktiviteter kan bringes i anvendelse i den sammenhæng.
»Her griber den professionelle vejleder i sin værktøjskasse,«
sagde hun og pegede på at gruppevejledning kan være et af
værktøjerne.
Forskel på grupper og fællesskaber
»Man skal være opmærksom på, at gruppevejledning og vejledning i fællesskaber ikke er det samme,« sagde Rita Buhl og forklarede, at en gruppe ikke nødvendigvis er et fællesskab.
Grupper er i denne sammenhæng noget, som vejlederen
etablerer, mens fællesskaberne opstår i mange forskellige og ofte
tilfældige situationer.
»Ikke at der er noget galt med gruppevejledning, overhovedet. Men vores fokus er på, hvordan fællesskabet kan involvere
de unge i vejledningen,« sagde hun og tilføjede, at vejlederen
skal møde de unge, der hvor de er. På den måde vil de unge
føle en høj grad af anerkendelse, og vejledningen bliver mere
meningsfuld.

Efterskoleforeningens vejlederkonference

300 vejledere fra efterskolerne var samlet til
den årllge konference i
Vingsted.

»Vejledning i fællesskaber giver et større rum for deltagelse,«
sagde Rita Buhl og for tæller, at efterskolerne i den sammenhæng
har en stor fordel.
Efterskolernes særlige muligheder
»Efterskoleformen giver rigtig gode muligheder for at arbejde
med vejledning i fællesskaber,« sagde lektor Rie Thomsen, der
også var oplægsholder på konferencen. Hun tilføjede, at skolerne
kan udnytte de særlige muligheder, der ligger i, at de unge er på
skolen hele døgnet, og vejlederne derfor har forholdsvis let adgang til elevernes forskellige fællesskaber.
Lotte Mathiesen, der er efterskolevejleder på Brøruphus Efterskole, kunne da også spejle store dele af sin egen praksis i
tankerne og ideerne bag vejledning i fællesskab.
»I det store og hele er det jo den måde, vi arbejder på,«
sagde hun og tilføjede, at hun dog ikke i det daglige går så systematisk og struktureret til opgaven, som de tre oplægsholdere
lagde op til.
»Men der er ikke tvivl om, at fællesskabet er godt i forhold til
vejledningen,« sagde hun og tilføjede, at hun kunne forestille sig,
at UU-vejlederne og andre vejledere kan have sværere ved at få
adgang til de uformelle fællesskaber.
Vejlederen kan etablere et uformelt fællesskab
Rita Buhl for tæller, at det for en UU-vejleder forståeligt nok tager længere tid at etablere kontakten til de uformelle fællesskaber, men at det kun er fantasien, der sætter grænser for, hvilke
fællesskaber man kan søge adgang til.
»En ungdomsklub, en mødregruppe, et samlingssted i et boligområde, ja selv en familie kan være et fællesskab, som vejlede-

ren opsøger,« siger hun og for tæller, at der også er eksempler på,
at vejledere selv etablerer fællesskaber, der ikke har vejledning
som det primære formål.
»Vi kender for eksempel til en UU-vejleder, der har lavet en
madklub for en gruppe unge,« siger Rita Buhl og pegede på, at
vejledning i fællesskaber skal ses som et opgør med den individualisering, der har præget vores samfundsudvikling de sidste
mange år.
Individualisering af samfundsproblemer
»Lovgivningen og forskningen har fokus på det individuelle,« fortalte Rita Buhl og forklarede, at vejledningen i Danmark et stykke
hen ad vejen kan kritiseres for, at individualisere samfundsmæssige problemstillinger med fare for, at praksis pålægger den enkelte et ansvar for at løse samfundsmæssige og strukturelle problemstillinger.
»Når arbejdssøgende for eksempel vejledes til at søge job
langt væk fra hjemmet, pålægges de i en vis grad ansvaret for de
demografiske problemer, vi kæmper med her i landet,« sagde
hun og slog fast, at den samfundsmæssige individualisering har
gjor t, at også vejledningen er blevet individuel.
Et supplement
»Individuel vejledning kan være rigtig godt. Vi plæderer ikke for,
at den skal afskaffes. Vejledning i fællesskaber skal ses som et supplement,« sagde Rita Buhl og forklarede, at fællesskabet byder
på en række muligheder for at komme tæt på de unge og skabe
meningsfuld vejledning. Muligheder som den enkelte vejleder kan
udnytte, hvis hun er åben og lyttende i sin tilgang til de unges
fællesskaber.
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BASEN - ET KØREKORT TIL VOKSENLIVET

PMU’s Særligt Tilrettelagte Uddannelsestilbud til unge med særlige behov (STU)

PMU har følgende ﬁre STU tilbud:
• 1. Afklaringsforløb i STU uddannelsen på BASEN
i op til 12 uger.

• 3. Uddannelsesforløbet, som et samlet treårigt
STU forløb, uden afklaringsdelen.

• 2. Afklaringsforløb samt et efterfølgende uddannelsesforløb som et samlet treårigt STU forløb med
diverse undervisnings- og praktikforløb aftalt i tid,
sted og indhold på BASEN.

• 4. Uddannelsesforløb uden afklaringsdelen og af
kortere varighed end tre år, med diverse undervisnings- og praktikforløb aftalt i tid, sted og indhold
på BASEN.
N.B. Supplerende uden for den
særlige tilrettelagte uddannelse
tilbyder vi:
Bodel i forbindelse med forløb
under STU’en på Basen.

PMU

PRAKTISK MEDHJÆLPER UDVIKLING
Ole Rømers Vej 4 . 9870 Sindal . Tlf. 96 78 14 00 . info@pmu.dk . www.pmu.dk
Kontakt: Helene Holm, tlf. 96 78 14 31

På�Ærø�Efterskole�kan�alle�være�med.�
Vi�er�en�efterskole�med�praktiske�
værksteder�og�vægten�på�trygt�
fællesskab.

PRAKTISK/MUSISK OG PRØVEFRI

LÆS�MERE�PÅ
WWW.AEROE-EFTERSKOLE.DK

SPECIALEFTERSKOLE

Kollegievej 5B
Nr. Nissum
7620 Lemvig
tlf. 9789 1177
post@fenskaer.dk
Læs mere på vores hjemmeside:
www.fenskaer.dk
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TRANDERUPGADE�59
5970�ÆRØSKØBING

TLF.:62�52�17�24
AEROE@AEROE-EFTERSKOLE.DK

En individuel uddannelse
–for unge med særlige behov

Oplæring på egne værksteder
Musik og motion
Hverdagslæring
Interne og eksterne botilbud
Virksomhedspraktik
Etablering i jobs
Udslusning i egen bolig

Troldkær
Formålet med et ophold på Troldkær er
at dygtiggøre sig erhvervsmæssigt, lære
at mestre hverdagens udfordringer, blive
selvstændig – og få et godt liv.

Vejledningsbiblioteket

ed!

Nyh

7-609-2555-9

Vejledningsbiblioteket

OACHING

du kan bruge samer i arbejde, under

ejdere i deres karmed at identificere

f dine nyerhvervede

g.

-coaching: kognitil karrierevejledere
ddannelser og
keskolens ældste
uddannelser, kan
rbejdet med at støtte
ere og mentorer kan

egen private
ser og
jledning på

MOTIVERENDE KARRIEREVEJLEDNING OG -COACHING

ret KATnexions
g arbejder i
-terapeut.

Steve Sheward og Rhena Branch

og bruge sammen

Koldingvej 13, Jels
6630 Rødding
Tlf: 74551166
Fax: 74551228
skolen@troldkaer.dk
www.troldkaer.dk

Oplæring på egne værksteder. Musik
Hverdagslæring. Interne og eksterne
Virksomhedspraktik. Etablering
Udslusning i egen bolig

Motiverende karrierevejledning og -coaching
Steve Sheward og Rhena Branch

Steve Sheward og Rhena Branch

MOTIVERENDE
KARRIEREVEJLEDNING
OG -COACHING
Kognitive adfærdsteknikker

”Motiverende karrierevejledning og -coaching: kognitive adfærdsteknikker” tilbyder en systematisk, handlingsorienteret
og problemløsende metode, der lærer mennesker at tænke og
handle mere effektivt. Bogen er baseret på kognitiv og adfærdsrelateret positiv psykologi, som er anerkendt og virkningsfuld til
ændring af uhensigtsmæssige og selvdestruktive adfærdsmønstre. Mennesker med store personlige udfordringer har særlig
glæde af bogens effektive værktøjer.
Læs mere om bogen, og bestil på schultz.dk/motiverende.

Schultz Uddannelse og Vejledning er Nordens største private aktør inden for hjælp til uddannelses- og erhvervsvejledning og står
bl.a. bag IT-værktøjer, VejlederForum (vejlederforum.dk), bøger samt informationsmaterialer målrettet lærere, vejledere og sagsbehandlere.
Schultz | Tlf.: 72 28 28 27 | www.schultz.dk
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Rie, randi og rita rapporterer

Tekst //
RIE THOMSEN, RANDI SKOVHUS OG RITA BUHL

Rie Thomsen: Lektor på Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet. Underviser på masteruddannelsen i vejledning.
Randi Boelskifte Skovhus: Lektor på VIA UC, underviser på Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.
Rita Buhl: Lektor på VIA UC, underviser på Diplomuddannelsen i
uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.

Nyttig inspiration
til karrierevejlederen
Bogen ”Motiverende karrierevejledning
og –coaching” giver nye ideer og inspiration med afsæt i en kognitiv tilgang til
vejledning
Hvis man som vejleder har karrierevejledning som en del af sin praksis,
vil man måske finde inspiration i helt konkrete bud på aktiviteter i
denne bog. Bogen er en idébank af øvelser og teknikker og præsenterer, hvordan der kan arbejdes med kognitive adfærdsteknikker i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.
Først er der fokus på to teoretiske udgangspunkter, som er grundlag for at arbejde med kognitive adfærdsteknikker. Bogens ene udgangspunkt er kognitiv adfærdsterapi, som med forfatternes ord er
videreudviklet fra terapien til et redskab til at optimere den måde, vi
tænker, føler og opfører os på, når vi i hverdagen håndterer udfordringer, f.eks. jobsamtaler. Den kognitive tilgang til vejledning træder således tydeligt frem, og metodisk tages der udgangspunkt i Egans ”Den
kompetente vejleder” som en problemløsende og handlingsorienteret
tilgang til vejledning.
Det andet teoretiske grundlag er positiv psykologi. Forfatterne peger på, at denne er integreret i metoden, fordi der netop skal være
fokus på at lære de vejledte at tænke på mere hensigtsmæssige måder,
når de møder udfordringer.
Forfatterne er Steve Sheward og Rhena Branch, som begge er
autoriserede kognitiv adfærdsteknik-terapeuter. Sheward er desuden
uddannet karrierevejleder, og Branch er bl.a. underviser og supervisor
på masteruddannelsen i vejledning på Goldsmiths University i London.
Mange konkrete teknikker
Bogen indledes med et kapitel med introduktion til teorien bag kognitive adfærdsmetoder. Herefter følger kapitler rettet mod forskellige målgrupper og kontekster for vejledning, nemlig vejledning før en
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jobsamtale, karrierevejledning på arbejdspladsen, vejledning
af arbejdsløse og vejledning af studerende. Undervejs i bogen præsenterer forfatterne f.eks. motiverende teknikker,
øvelser i at skabe en stærk vision, det at opstille mål og
handlingsplanlægning, øvelser i at holde mentalt fokus og
i stresshåndtering, en metode til formulering af borgerens
problemer som ledig så man som vejleder får større forståelse, før man vælger de strategier, der er egnede til at støtte
den konkrete borger.
Desuden er der kapitler, der handler om beslutningsstøtte, etiske spørgsmål og reflekterende praksis og vurderingsværktøjer. I sidstnævnte kapitel belyser forfatterne,
hvordan man kan arbejde med evaluering – dels i forhold
til måling af fremskridt under et konkret vejledningsforløb
og dels i forhold til evaluering af resultaterne af kognitive
adfærdsstrategier. Bogen sluttes af med et kapitel om, hvordan læseren kan inddrage den viden, bogen præsenterer om
karrierevejledning og -coaching, til selvomsorg.
Igennem hele bogen præsenterer forfatterne udførligt
en række konkrete teknikker, øvelser og metoder, som de
opfordrer vejlederen til at inddrage i sin praksis. Alt bliver
omhyggeligt gennemgået og dette suppleres med mange
eksempler på, hvordan en vejledningssession konkret kan
se ud i praksis, når der arbejdes med udgangspunkt i de
forskellige metoder og øvelser. Bogen er udgivet på Schultz,
og på forlagets hjemmeside kan alle værktøjer og skemaer,
som er præsenteret i bogen, downloades af den vejleder,
som føler sig inspireret i forhold til egen praksis.
Bogen er interessant og velskrevet, og det er altid spændende at få indblik i, hvordan andre vejledere arbejder. Bogen kan bidrage med nye ideer og give inspiration til konkrete karrierevejledningsaktiviteter. Dog er det også tydeligt,
at de interventioner, som denne bog beskriver, retter sig
mod den enkelte og den enkeltes måde at tænke på. Derfor risikerer bogen at forstærke individualisering – hvis ikke
vejledere samtidig har blik for de strukturelle forholds betydning for vores tænkemåder.

Karise Efterskole henvender sig til unge med
særlige behov herunder unge med
læringsvanskeligheder, udviklingshæmning og autisme.
Eleverne vil således tidligere i grundskolen have
modtaget forskellige former for specialundervisning.
Aldersgruppen er 14 - 18-årige. Der kan dog
dispenseres for ældre elever.
Skolen er godkendt til 78 elever.
Vi vægter musiske, kreative, kommunikative og boglige fag i et trygt og
struktureret hverdagsliv.
Eleverne vil med baggrund i boglig- og
læringsmæssige vanskeligheder have
behov for et specialpædagogisk tilbud.
Der afholdes ikke prøver på skolen.

Karise Efterskole ˑ Rønne Alle 7 ˑ 4653 Karise
Tlf. 5676 7400 ˑ kontor@kaef.dk ˑ www.karise-efterskole.dk

Tag din STU her!

For unge
med særlige
behov i
alderen
17-25 år

Besøg
vores hjemmeside
og læs om vores STU,
datoer for åbent hus,
målgruppe og meget
andet:
www.gminde.dk
Grennessminde tilbyder:

· STU (praktisk tilrettelagt STU
med undervisning)
· Arbejdsafklaring
· Virksomhedspraktik
· Efter-STU
· Ressourceforløb
· Bo- og socialtræning

Fakta:
”Motiverende karrierevejledning og –coaching. Kognitive adfærdsteknikker” af Steve Sheward og Rhena Branch (2013).
Kognitiv tilgang i vejledning. Schultz. 248 sider. 373,75 kr. inkl.
moms.

Grennessminde i Taastrup
Taastrup Hovedgade 175
2630 Taastrup

www.gminde.dk

tlf.: 43990470
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Tekst //
Bo Klindt Poulsen
foto //
colourbox

Vejlederens faste klummepanel består af:
Camilla Hutters, lektor, DPU,
Bo Klindt Poulsen, adjunkt i vejledning
på Professionshøjskolen VIA UC,
Hanne Paustian Tind, vejleder, UU Nordvestjylland og
Svend Broholm, erhvervsvejleder, Jobcenter
Odense. De skriver på skift om løst og fast
inden for vejledning.

Hvis lille
vejleder er du?
Konkurrencestaten er over os. Unge føler
sig konstant pressede eller marginaliserede.
Men konkurrencestatens paradigme udfordrer også vejledningens rolle og vejlederens
selvforståelse
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Hvordan undgår vi, at vejledningen
træder entydigt i konkurrencetænkningens tjeneste og ser sine brugere
som forbrugere

Det er dokumenteret ikke alene med begavet forskning som i professor Ove Kaj
Pedersens ”Konkurrencestaten” (2011),
men også i det allestedsnærværende fokus på den danske konkurrenceevne i den
offentlige debat og på Danmarks placering på diverse hitlister : fra PISA over lykkeindeks til universitetsranking. Og på de
mange avishistorier om unge i og uden
for ungdomsuddannelser, der oplever sig
selv midt i et uendeligt kapløb, som de
har svær t ved at overskue. Og senest er
konkurrencestaten sanktioneret af finansminister Bjarne Corydon, som i Politiken
23/8-13 erklærer sig enig i, at Danmark
nu er (i gang med at blive) en konkurrencestat.
Selvfølgelig har dette skift i samfundsdagsorden og politik også stor betydning
for vejledning og vejleder. Ud over de reformer af beskæftigelsessystem, uddannelsessystem og vejledningssystem (vi afventer i skrivende stund regeringens udspil til
erhvervsskole- og vejledningsreform), der
som en stormflod har oversvømmet uddannelses- og beskæftigelsesområdet de
seneste år.
Udover konsekvenserne i form af
unge, der føler sig konstant pressede og/
eller marginaliserede, stiller paradigmet
om en konkurrencestat for mig at se
grundlæggende spørgsmål til såvel vejledningens rolle som vejlederens selvforståelse. Spørgsmål som vi må reflektere
over og diskutere højlydt og nuanceret i
de kommende år. Det handler helt overordnet om, hvordan vi sikrer vejledningen
en relevans og et kritisk potentiale i et
konkurrenceudsat og globaliseret 21. århundrede?

vigtigste redskaber er økonomiske incitamenter eller sanktioner, og hvis fælles diskurs og selvforståelse handler om at sikre
virksomhedernes konkurrenceevne og
individets livslange markedsværdi? Kor t
sagt: hvordan sikrer vi, at et af vejledningens grundlæggende fokuspunkter - den
sociale retfærdighed - også er slagkraftigt
under konkurrencestatens regime?
Diskussionen har, lige som selve konkurrencestaten, global udbredelse. For
spørgsmålet er påtrængende i alle dele
af vejledningsverdenen. På den nys overståede IAEVG-konference i Montpellier i
Frankrig var netop spørgsmålet om vejledningens rolle i arbejdet mod en mere
lige, grøn og social retfærdig verden et
hovedtema for såvel hovedtalere som en
lang række symposier og kor te præsentationer.
Livshistorie, social kontekst og
social ansvarlighed
Den franske vejledningsprofessor Jean

Guichard kaldte på en udvidelse af vejledningsbegrebet, så det også forpligter sig
på at oplyse om rettigheder og ordentlige
rammer for job (f.eks. om ILO-definitioner af arbejde) og hjælpe med at uddanne
de vejledte til verdensborgere – til at reflektere deres valg og liv i en social verdenskontekst. Peter Plant ønskede at gøre
op med individualiseringen af menneskelige problemer og se vejledningen som
en mulighed for samfundsforandring hen
mod en mere retfærdig, lige og rummelig
verden. Og professor Mark Savickas fra
USA pegede på den narrative vejlednings
kollektive potentiale og forbindelsen mellem livshistorie, social kontekst og social
ansvarlighed.
Diskussionen er der. Teoretikerne og
(vejlednings-)politikerne er på plads og
positioneret verden over. Men for at skabe social forandring skal spørgsmål ikke
bare stilles på konferencer og i politiske
fora. Det skal stilles hver dag, i hver en
praksis: Hvis lille vejleder er du?

Den sociale retfærdighed
Hvordan undgår vi, at vejledningen træder
entydigt i konkurrencetænkningens tjeneste og ser sine brugere som forbrugere,
ser sine succeskriterier som top-5-placeringer på globale og nationale hitlister og
ser sine udøvere som embedsmænd, hvis
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Tekst //
Svend krogsgaard jensen & torben elsig-pedersen
Foto //
colourbox & privatfoto

Behandlingsskolerne tager fat
Et nyt undervisningstilbud for unge og
voksne borgere af anden etnisk herkomst
med særlige behov har set dagens lys på
Behandlingsskolerne i København. Tag fat
hedder tilbuddet, der også er målrettet
analfabeter og kursister med ringe danskkundskaber. Der tilbydes som eneste sted
i Storkøbenhavn en unik kombination af
undervisning, behandling og værkstedsundervisning.
Tag fat retter sig mod borgere mellem
17 og 40 år, som ikke kan deltage i almindelige undervisningstilbud eller varetage
ordinære job. Målet for undervisningen er,
at borgeren igen får mod til at tage fat
på sit liv.

Udenlandske vejledere i Køge
22 vejledere fra Kroatien, Portugal, Polen, Serbien og Luxembourg besøgte i begyndelsen af september hovedstadsområdet. Besøget var arrangeret af Euroguidance, det
europæiske vejledernetværk. De udenlandske vejledere, der repræsenterede hele uddannelsesspektret fra grundskole til universitet samt nogle ministerier besøgte UUV i
Køge. Her gav Pia Hegner en introdiktion til det danske vejledningssystem. Det tætte
system med information om uddannelsesafbrud fra ungdomsuddannelserne til UUV og
den hur tige opfølgning vakte stor interesse
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Udsatte unge får succes
I Randers Kommune har de stor succes med at hjælpe udsatte
unge videre i tilværelsen ved at tilbyde dem et højskoleophold.
Det star tede tilbage i 2009, hvor Arbejdsmarkedsudvalget
bevilligede 1 million kroner til at sende unge på højskole. Et
tiltag, som var led i kommunens forebyggende indsats over for
unge, der havde udsigt til at havne på kontanthjælp. Et tiltag, der
viste sig som så god en idé, at Arbejdsmarkedsudvalget i februar
godkendte en årlig bevilling på 300.000 kroner.
Siden februar 2012 er tolv unge sendt på højskole. Selvom
der endnu ikke er det store grundlag at evaluere på, beskriver
Ungdommens Uddannelsesvejledning i Randers det som en klar
succes, skriver Højskolebladet.
Én afbrød opholdet efter kort tid, men af de elleve resterende er kun to på kontanthjælp i dag. Fire er startet på en uddannelse, tre har ønsket en periode på arbejdsmarkedet, en går
på produktionsskole, mens den sidste fortsætter på et selvbetalt
højskoleophold.

UU Bornholm er flyttet
Sidst i september flyttede Ungdommens Uddannelsesvejledning
Bornholm ind i nye lokaler i ”Ungeporten” på Campus Bornholm. Flytningen er et led i arbejdet med at skabe en mere entydig indgang for de unge til Bornholms Regionskommune. En
indgang der har fokus på beskæftigelse via uddannelse.
1. januar begyndte en sammenlægningsproces, hvor UU flyttede fra Børne- og Skoleudvalgets område til beskæftigelsesområdet. Den organisatoriske ændring er nu fulgt op af en fysisk
flytning af UU vejledningen. Og opgaven bliver nu at få samarbejdet mellem vejledere og sagsbehandlere til at fungere optimalt.
»De opgaver UU vejledningen hidtil har varetaget ændrer sig
ikke ved flytningen, men med den fysiske nærhed er det vores
klare mål, at vi i ”Ungeporten” vejledere og sagsbehandlere sammen kan give den enkelte unge en mere sikker vej til beskæftigelse gennem uddannelse,« udtaler teamleder Gitte Svar t fra
”Ungepor ten” til Bornholms Tidende.

pluz.nu

Vestjyske mentorer gør en forskel
Der er så gode erfaringer med et forsøg med mentorer på tværs
af ungdomsuddannelserne i Ringkøbing-Skjern, at projektet nu
fortsættes, skriver Jyske Vestkysten.
Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringkøbing
Fjord, der har ansat to mentorer, som skal fastholde unge i uddannelsen og især målrette deres indsats mod sårbare unge, som
er begyndt på en ungdomsuddannelse.
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egå

Ungdoms-højskole ved århUs
for 16 -19 årige
film - mUsik
foto - teater
design - sport
kUnst - psykologi
politik - filosofi

eUh.dk
Egå Ungdoms-Højskole • Eghøjvej 31 • DK-8250 Egå • Tlf. +45 8622 0126

Plads til at være

www.tolneefterskole.dk
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Sport
Ridning
Landbrug
Musik
Kunst/håndværk
Drama/bevægelse
Tlf. 98930511

Plads til at lære
It/medie
Køkken
Bygge/anlæg
Motor/metal
Natur
Botræning

kontakt@tolneefterskole.dk

Munkegården
Et helhedsorienteret uddannelses-, arbejds- og bosted
for unge 17-29 årige med særlige læringsforudsætninger.
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
Afklaringsforløb (LAB)
Beskyttet beskæftigelse
Mulighed for at vælge undervisning inden for dansk,
regning, it og engelsk. Forskellige fritidsaktiviteter
såsom musik, kreaværksted, dart, bordtennis, café
og meget mere...
3 forskellige værksteder:

JORDBRUG

landbrug & haveservice

En praktisk og prøvefri
efterskole for elever
med særlige behov.
Boglig og praktisk undervisning

LEVNEDSMIDDEL
køkken & rengøring

HÅNDVÆRK

bygge/anlæg & motor/metal

www.ulstrup-efterskole.dk
e-mail:
kontor@ulstrup-efterskole.dk
Tlf: 59 31 53 45

DSI Munkegården
Rugårdsvej 205
5464 Brenderup
Se video om os
ved at scanne koden

Glad Fagskole

tilbyder særligt tilrettelagt
ungdomsuddannelse – STU – med særligt fokus
arbejdsmarkedet. Sammen med dig er vi gode til, at
finde lige præcis det du kan, og uddanne dig så du kan
blive endnu bedre. Det kan være alt fra en særlig faglig
interesse til de personlige og sociale kvaliteter, der er
en vigtig del af en aktivt voksenliv.

Når man tager en uddannelse
skal man tages alvorligt
Hos Glad Fagskole har vi fagfolk til at varetage
undervisningen i samarbejde med vores
pædagogiske personale. Det betyder, at du får det
bedste fra begge verdener – en høj faglighed og en
kompetent pædagogisk ramme for undervisningen.

Afdelinger og fag
Vi har afdelinger i København, Ringsted, Esbjerg
og Aabenraa. Vi har forskellige fag bl.a. inden
for medier; TV, animation, IT og teater eller
praktiske fag så som håndværkerlinje,

tlf. 64 44 13 83
www.munkegaarden.dk

køkken, service eller dyrepasser. Ikke alle afdelinger
har de samme linjer, så kig på vores hjemmeside for
yderligere information.

Ny køkken– og servicelinje i
Hillerød
Job og partnerskaber
På Glad Fagskole skaber vi sammenhæng
mellem uddannelse og arbejdspladser, der
hvor det er relevant. Det betyder, at vi kan
lave længerevarende praktikker og lave
spændende forløb, der veksler mellem
undervisning og praktik. Målet er at
kvalificere dig til et job efter din
uddannelse.

Mulighed for en
uges praktik
Se mere på hjemmesiden
www.gladfagskole.dk
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debat

Tekst //
ULLA FISKER
Forstander Egå Ungdoms-højskole og bestyrelsessmedlem i folkehøjskolernes forening
Foto //
Colourbox & Privatfoto

Hvis unge skal (gen)finde motivationen og
lysten til at lære, skal de have et break fra
den skolebænk, der fysisk såvel som mentalt
har taget motivationen og lysten fra dem.

Højskoleophold øger
chancen for videre
uddannelse
Et rekordhøjt frafald blandt unge på erhvervsuddannelserne er
desværre en realitet, og selvom politikerne ligeså stille er ved at
se nødvendigheden af at gribe dybt i lommerne igen, får mange
unge stadig ikke den opbakning, støtte og uddannelse, de har
brug for. Heldigvis har de unge endnu nogle muligheder for at
finde den rette vej – de behøver blot hjælp og vejledning, og her
mener jeg, højskolerne har deres p.t. vigtigste samfundsrolle. Et
højskoleophold øger nemlig chancen for videre uddannelse.
Dette er ikke blot min egen erfaring som forstander, men
en tendens, der bekræftes i en effektanalyse
fra august 2013 lavet af Lange Analyser. Her
vurderes det samlet set, at chancen for at
komme i gang med en uddannelse igen er
17 procent større, hvis et afbrud følges op
med et højskoleophold. For unge, der afbryder en erhvervsfaglig uddannelse, skønnes
et højskoleophold at øge chancen med hele
25 – 30 procent for at vende tilbage til uddannelse.
Generation målrettet?
En ny bog udarbejdet af førende eksperter
indenfor området proklamerer uden omsvøb, at ”generation målrettet” mangler motivation (JP’s Indblik
8. sept.). At uddannelse har udviklet sig til en præstations- og
performancekultur, der stresser de unge, og sætter læring og ny
viden i baggrunden. Resultatet er dalende motivation og skoletræthed, der ikke kan kureres med det etårige grundforløb på
erhvervsuddannelserne, som er politikernes seneste bud på en
løsning.
Nej, hvad de unge mennesker har brug for, er nye rammer.
Et nyt miljø. At tage en tur ud ad en sidevej, frem for at følge
motorvejen med 130 km i timen. Hvis vi vil have de unge til at
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(gen)finde motivationen og lysten til at lære, skal de have et
break fra den skolebænk, der fysisk såvel som mentalt har taget
motivationen og lysten fra dem. På højskolerne oplever de unge
at blive set på som mennesker, der skal udvikles socialt, mentalt
og fagligt, ikke som elever, der skal performe og præstere for at
komme hur tigst muligt ud på arbejdsmarkedet.
En frisk start på et nyt kapitel
Et højskoleophold bliver den tiltrængte pause fra bøgerne og
præstationsræset. Her siger de unge ikke
bare goddag til nye og måske uprøvede
praktiske fag – for der skal naturligvis stadig
laves noget, men med fokus på det kreative.
De bliver del af et fællesskab, de måske aldrig før har oplevet. Nye rammer, nye venner og nye voksne, der ser på dem med
friske øjne kan blive en ny begyndelse med
fornyet energi, motivation og selvtillid. Helt
basale forudsætninger for en succesfuld uddannelsesstar t.
Egå Ungdoms-Højskole har været en del
af kombinationsprojektet, og tilskuddet har
vi brugt på at sænke den enkelte elevs kursuspris. Dermed har vi gjor t et højskoleophold tilgængeligt for
en bredere gruppe, og det betyder at vi reelt har – og har haft –
en bredere gruppe af unge mennesker på højskolen de seneste
fem år. Erfaringerne herfra er utroligt positive, da vores helt klare
oplevelse er, at forskellighed og mangfoldighed er udviklende
både for de gymnasieelever, der trænger til et pusterum og de
unge, der har en erhvervsuddannelse som mål.
Med håb om, at flere unge med den rette vejledning vil genfinde motivationen og lysten til at uddanne sig – til gavn for dem
selv og for samfundet.

eftertanken

Tekst //
Stig Ravn
erhvervsvejleder, jobcenter aarhus og bestyrelsesmedlem i danmarks vejlederforening
Foto //
morten bjerregaard & Colourbox

Ahmed, Benny og Cecilie
– og dem de andre ikke må lege med!
Jeg tænker på Ahmed, der for tre år siden tog grundforløbet for
at blive autolakerer og ikke kunne få læreplads - fik arbejde på
et pakkeri og kom i a-kasse og siden blev arbejdsløs. Jeg tænker
på Benny som tog grundforløbet for at blive tømrer ; men ikke
fik læreplads og i stedet gennemførte en erhvervsuddannelse
som byggemontagetekniker. Det lyder fint, men er en kor t skolebaseret uddannelse. Benny har efter et års ledighed næsten
opgivet håbet om at få arbejde som byggemontagetekniker og
satser mest på endeligt at få lærepladsen, som tømrer. Og jeg
tænker på Cecilie, som ikke var god i skolen - fik arbejde som
butiksmedhjælper og kom i a-kassen - blev ledig og nu
knokler med FVU undervisning på en daghøjskole,
som led i hendes aktivering, der er aftalt med
jobcentret. Cecilie siger, hun har ønske om at
blive socialrådgiver eller psykolog. Det er måske urealistisk, men tilsyneladende det der
driver hende. Det er ikke udsigten til et uddannelsesforløb på en erhvervsskole.
Jeg tænker videre på om Ahmed, Benny
og Cecilie, som er typer på unge, jeg møder
mange af på jobcentret, ikke har fortjent
bedre end det erhvervsuddannelsessystemet kan præstere i dag. Jo, mener jeg. Men det
er ikke Ahmed, Benny og Cecilies behov, der har
været fokuseret på i debatten frem mod den efterhånden længe
ventede erhvervsuddannelsesreform. Derimod har man fra flere
sider fremhævet mangler hos de unge, at det er de unge, der er
problemet og ikke uddannelsessystemet. Det har været tydeligt,
at man først og fremmest har ønsket noget mere af de unge eller rettere måske nogle andre unge. For mange vælger det almene gymnasium - de skulle hellere vælge erhvervsuddannelserne!
Dæmoniserer de unge
På den anden side har der været fremsat ønsker om, at unge
skulle udelukkes fra at begynde på en erhvervsskole, hvis de ikke
havde bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik,
hvis de ikke var motiverede, men blot presset af jobcentret. Som
om motivation er en stabil og objektiv målbar størrelse! Endeligt

har man forsøgt at dæmonisere de unge som nogle, der primær t
udnyttede erhvervsuddannelsessystemet ved at tilmelde sig det
ene grundforløb efter det andet - ikke med henblik på at gennemføre en erhvervsuddannelse, men blot for at opnå forsørgelse i form af SU i en kor tere periode.
I skrivende stund er regeringen netop kommet med udspillet
”Faglær t til fremtiden – bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser er på vej”. Der sigtes på at indgå en politisk aftale
inden jul. Regeringen vil gerne hæve søgningen fra 19 pct. til 25
pct. af en ungdomsovergang i 2020. Samtidig vil man udelukke en
del af en ungdomsårgang fra at begynde på en erhvervsuddannelse, som i stedet henvises til en fleksuddannelse, som ikke giver reel erhvervskompetence på
arbejdsmarkedet, men i bedste fald kan bygge
bro mellem grundskolen og erhvervsuddannelserne og i værste fald sender de unge ud i
et evigt kredsløb som løsarbejdere, hvor de
kan veksle mellem perioder med lavtlønnet
arbejde, der ikke kræver særlige kvalifikationer og perioder på overførselsindkomst og
eventuelt såkaldt ”nyttearbejde” for kommunen. Det vil sikker t ikke være et problem
for politikkerne at udstyre fleksuddannelsen
med et stempel, der siger at den har formel erhvervskompetence, så den kan tælle med i forsøget på at nå 95
pct. målet.
Frygter bovlam reform
Jeg er bekymret for, at vi får en bovlam erhvervsuddannelsesreform. En reform som ikke gør op med det uddannelsessystem,
som ikke fungerer og ikke sikrer, at helt almindelige unge som
Ahmed, Benny og Cecilie bliver tiltrukket af og kan gennemføre
uddannelser, der giver reelle erhvervskompetencer - som igen
giver muligheder for jobs på det rigtige arbejdsmarked.
Debatten frem mod regeringens udspil giver i hver t tilfælde
mig bange anelser, fordi man ikke har fokuseret på fejl ved uddannelsessystemet, men fejl hos de unge, som så er blevet forstørret og eksponeret i debatten.
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Er dinE ElEvEr klar til
uddannElsE?
Frie Fagskoler er for unge, som vil lære livspraktiske og erhvervsrettede fag inden
de starter på en ungdomsuddannelse. Hos os lærer eleverne praktiske daglige
livsstilskompetencer – alt lige fra at kunne stå op om morgenen til at have styr på
privatøkonomien. Samtidig forbereder eleverne sig til en bestemt erhvervsuddannelse
eller vælger en 10. klasse med en praktisk-kreativ profil.

hej@friefagskoler.dk
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