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Fremdrift på motorvejen
I november var der høringsrunde vedrørende bekendtgørelser,
der knytter sig til den såkaldte Studiefremdriftsreform på universiteterne. Reformen tager afsæt i den politiske aftale, der blev
indgået mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkepar ti,
Dansk Folkepar ti og Liberal Alliance den 18. april 2013 om reform af SU-systemet og bedre rammer for en aktiv studiegennemførelse.
I uddannelsesbekendtgørelsen fremgår det, at universitetet
skal sikre, at ”alle studerende på bachelor og kandidatuddannelser bliver tilmeldt fag eller fagelementer på uddannelsens relevante studietrin svarende til henholdsvis 60 ECTS-point eller
30 ECTS-point.” Med andre ord: Som studerende kan man kun
være fuldtidsstuderende, også selvom man arbejder ved siden af
og ikke modtager SU.
Universiteterne har reageret negativt på forslaget blandt andet med henvisning til den øgede administration som følge af de
studerendes formodede dispensationsansøgninger. Men også for
vejlederne og de studerende får reformen stor betydning.
Universitetsstuderende er en meget varieret gruppe af mennesker med stor aldersspredning og forskellige livsvilkår. I kraft af
det øgede optag gennem de senere år er målgruppen antageligt
blevet endnu mere differentieret hvilket betyder, at der er - og
stadig vil komme - mange studerende, som i løbet af de normerede 5 års studietid på et tidspunkt vil opleve ikke at kunne
levere 100 procent.
Med den nye uddannelsesbekendtgørelse vil mange studerende komme under pres:
• Studerende, som i en periode og af forskellige årsager har
mistet motivation og ressourcer

• Æ
 ldre studerende, herunder professionsbachelorer, som i
større eller mindre grad er deltidsstuderende pga. familieforhold og job
• Studerende, der er afhængige af studiejob, fordi de ikke længere kan modtage SU, herunder studieskiftere
• Studerende, der er engageret i studenterpolitisk - eller andet
frivilligt arbejde, ikke point-givende aktiviteter på universitetet
mm.
• Studerende, som i gruppe- og projektarbejde udelukkes af
medstuderende.
Studie- og karrierevejledere på de danske universiteter har indtil
videre ikke virket under udspecificerede formålsparagraffer fra
ministeriel side. FUEs principper for etik i vejledningen er derfor
ofte den fælles referenceramme for udøvelse af vejledningsprofessionen.
Ved vedtagelse af den ny uddannelsesbekendtgørelse vil vejledningsetik på universiteterne blive vanskeliggjor t. Vejlederens
rolle reduceres til fastholdelse og kontrol i stedet for sammen
med den studerende at finde nye, overkommelige stier i uddannelsens kuperede landskab.
I et livslangt læringsperspektiv virker det ikke videre gennemtænkt at gøre uddannelsesvejen til en ufleksibel motorvej, hvor
der skal køres hur tigt konstant. Tvær timod bør det ikke være
alder eller livsvilkår der afgør om man gennemfører en universitetsuddannelse. Frihed og fleksibilitet er nøgleord, når voksne
skal gennemføre en uddannelse. Svaret på de mange komplekse
problemstillinger er næppe højere far t.
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Fremherskende forestilling skydes ned
Det er ikke de unges manglende evner til at læse, der gør, at de
klarer sig dårligt på erhvervsuddannelserne og i nogle tilfælde
dropper ud. I hvert fald ikke de evner, som beskrives gennem
PISA-resultaterne. Det viser en ny rappor t som netop er offentliggjort.
Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt sammenhængen mellem unges læsekompetencer og deres forløb på ungdomsuddannelserne, og på baggrund af resultaterne afviser
forskerne, at PISA-resultaterne kan forudsige, om de unge gennemfører en ungdomsuddannelse.
»Vi kan konkludere, at PISA-læsescoren ikke kan forudsige,
om de unge gennemfører en ungdomsuddannelse eller ej – det
gælder både erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser,« udtaler professor ved Aarhus Universitet, Peter Allerup,
der sammen med to andre forskere står bag undersøgelsen,
”Unges valg og fravalg i Ungdomsuddannelserne.”
Ifølge Peter Allerup passer resultaterne ikke særligt godt med
den fremherskende forestilling om, at det netop er dårlige læsefærdigheder, der er hovedårsagen til, at mange unge klarer sig
dårligt på erhvervsuddannelserne.
Forskerne understreger, at det selvfølgelig ikke betyder, at unges læsefærdighed er uden betydning, men at læsefærdighed som
enkeltfaktor ikke er afgørende.
Rapporten viser, at efter 4 ½ år har 50 procent af den gruppe
unge på erhvervsuddannelserne, der har den laveste PISA-læsescore fra 9. klasse, fuldført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. For de unge, som har en højere PISA-læsescore,
gælder, at 64 procent gennemfører. Et lignende billede gælder for
de gymnasiale uddannelser.
Her er det 87 procent af dem med lav PISA-læsescore der
gennemfører og 93 procent af unge med højere score.
På den baggrund udtaler Peter Allerup, at PISA-scoren ikke er
afgørende for de unges succes.
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Ordblinde skal videre i teksten
Over en million danskere læser og skriver så dårligt, at det giver problemer på
jobbet – og i fritiden. Samtidigt fylder IT
mere og mere i hverdagen og omkring os.
Således bruger to tredjedele af os hver
dag IT på arbejde. Det giver for nogle problemer, fordi IT ofte kræver, at man kan
skrive og læse.
Men de nye IT-værktøjer og undervisning er vejen frem. Der er kommet mange
nye støtte-læse- og skriveprogrammer,
som på mange måder gør det nemmere
for dem, som har problemer med at læse
og skrive.
En landsdækkende informationskampagne ”Videre i teksten”, som Arbejdsmarkedsstyrelsen står bag, vil året ud sætte fokus på nye muligheder for ordblinde
og andre, som har svær t ved at læse og
skrive. Kampagnens formål er at motivere
til at udforske de nye muligheder, som findes i form af IT og undervisning.
Ideen med kampagnen er også at motivere både medarbejdere, arbejdspladser,
og netværk, så de er med til at hjælpe andre videre i teksten.

siden sidst

Få Vejlederen leveret direkte i din
postkasse seks gange om året.
Kontakt:
stig@danmarksvejlederforening.dk
Voksenlærlinge har gode
jobudsigter
70 procent af de ledige, der bruger voksenlærlingeordningen til at få en faglær t
uddannelse, er i job et år efter, at de er
blevet færdige. Det gælder for 58 procent
af en sammenlignelig gruppe, der ikke har
brugt ordningen. Jobeffekten er størst for
kontanthjælpsmodtagere.
Samtidig betyder en uddannelse via
voksenlærlingeordningen at de, der gennemfører den, efterfølgende oplever en
markant stigning i indkomsten. Det viser
en evaluering af voksenlærlingeordningen,
som Deloitte har udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Evalueringen viser også, at voksenlærlingeordningen stor t set ikke for trænger
andre elever på erhvervsuddannelserne.
Tvær timod bidrager ordningen til at øge
det samlede antal praktikpladser og dermed til, at flere
personer
bliver
faglær te.
Læs hele evalueringen her :

Højskoleophold hjælper unge videre i uddannelsessystemet
Ny undersøgelse viser, at højskolerne er gode til at hjælpe unge, der er droppet ud af
en ungdomsuddannelse, tilbage i uddannelsessystemet. Men et højskoleopholdet forøger også de unges chance for at gennemføre en videregående uddannelse markant.
I forhold til at vende tilbage til uddannelsessystemet forøges chancen med 17 procent for unge, der har forladt en ungdomsuddannelse. Denne effekt er særlig markant
for unge, der dropper en erhvervsrettet uddannelse. Her er den hele 27 procent større.
Undersøgelsen viser desuden, at unge, der er omkring en højskole før de begynder
på en videregående uddannelse, har et lavere frafald end deres medstuderende. Effektanalysen viser en positiv effekt på 6 til 7 procent. Effekten er størst for bacheloruddannelserne, hvor et højskoleophold reducerer frafaldet med 10 procent
Højskoleophold er i særlig grad til gavn for unge, der kommer fra ikke-uddannelsesvante hjem, viser undersøgelsen også. Sandsynligheden for at vende tilbage til uddannelsessystemet efter afbrudt erhvervsfaglig uddannelse øges med hele 55 % for unge
fra ikke-uddannelsesvante hjem, hvis de tager på højskole efter afbruddet.
I forhold til frafald på videregående uDdannelser viser der sig også en større effekt
for denne gruppe. Frafaldsrisikoen på de videregående uddannelser falder med højskoleophold for unge fra ikke-uddannelsesvante hjem med ca. 15 %, og på universitetsbacheloruddannelserne er faldet på ca. 33 % efter ét års og ca. 23 % efter to års studier.
Analyserne, der er udarbejdet af Lange Analyser med støtte fra Kulturministeriet,
er tilsammen baseret på oplysninger om 350.000 unge. Hele analysen kan findes på
www.ffd.dk

Kort uddannelse
får de unge i arbejde
Den to-årige erhvervsgrunduddannelse
(EGU) arbejder med unge som typisk er
skoletrætte, kæmper med ordblindhed,
har lavt selvværd eller måske endda er
præget af psykiatriske diagnoser. Nu viser
en undersøgelse, som KL´s nyhedsbrev,
Momentum, har foretaget, at 60 procent
af de unge, som begyndte på EGU i 2010,
er selvforsørgende eller i uddannelse tre
år efter.
Erhvervsliv, kommuner og undervisere
opfatter det ifølge Momentum som en
succes.
»EGU’en er fornuftig og tilfredsstillende som et tilbud til unge, der ikke har
kompetencer eller motivation til at tage
en ordinær uddannelse. 60 procent er flot,
når alternativet var helt at blive tabt af arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet,«
siger chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening, Simon Neergaard-Holm.
Tallene viser en positiv udvikling sammenlignet med 2010, hvor Rambøll offentliggjorde en lignende undersøgelse.
Succesen understreges af, at antallet af
unge på EGU er fordoblet i perioden.
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10 skarpe

tekst //
Torben elsig-pedersen

Beskæftigelsesindsats skal
fokusere på den enkelte
Vi skal væk fra ”one-size-fits-all” og over til
mere individuelle tilbud til de ledige, mener
beskæftigelseschef Vibeke Jensen fra Aarhus. Hun
er med i det såkaldte ”Carsten Koch-udvalg”, som
skal rådgive regeringen om en mere effektiv og
aktiv beskæftigelsesindsats. Udvalget kommer med
sin rapport omkring nytår
6

10 skarpe

_01
Hvad er den store udfordring i beskæftigelsesindsatsen?
»Den skal rumme borgere med mange forskellige typer af problemstillinger, så at finde den rigtige balance i mellem, hvem der
skal have megen opmæørksomhed og hvem der selv kan klare
sig i forhold til kun kor tvarigt at være ledig er en udfordring. Jeg
tror, vi vil se at indsatsen bliver mere individuelt orienteret, så vi
hjælper de ledige bedst muligt. Hidtil har systemet været ”one
size fits all,” men  der er behov for en mere differentieret indsat.
Folk er forskellige i deres vilkår og kvalifikationer.  Det bør systemet i højere grad afspejle.«
_02
Mener du, jobcentrene skaber tilstrækkelige resultater?
»Jobcentrene er forskellige, men når man sammenligner med
andre andre aktører og samarbejdspartnere i a-kasser, så er der
ikke noget, der tyder på, at jobcentrene ikke skaber lige så gode
eller bedre resultater. Vi kan naturligvis diskutere, om det så er
godt nok og om det er muligt at forbedre indsatsen med endnu
mere fokus på job og uddannelse.«
_03
Både mange virksomheder og ledige oplever ikke at få tilstrækkelig udbytte af indsatsen. Hvorfor?
»Det bliver hur tigt meget mytisk omkring jobcentrene, men der
er flere undersøgelser f.eks. fra DI, som viser, at når man har kontakt med centrene, så er man også tilfreds. Kritikken bliver hur tigt
noget nogen tror, uden at de har rigtige erfaringer. Undersøgelser viser, at et stor t flertal af virksomhederne faktisk er ret godt
tilfredse, så jeg tror, man skal passe på med at køre myterne for
langt. Som i alle andre offentlige tilbud er der brugere, som er
tilfredse og andre, der får en dårlig oplevelse.
Ser vi det fra de ledige, er der også meget forskellige opfattelser. Så at sige, at alt er skidt, er i hvert fald ikke rigtigt.«
_04
Hvordan ser du på forholdet mellem den lediges rettigheder og
pligter?
»Det er en hårfin balance, men der er ingen tvivl om, at når
man får en offentlig ydelse, skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis man kan. Jeg synes, systemet kunne være mere
individorienteret. I dag er systemets krav måske mere i centrum
fremfor i højere grad, hvad der hjælper den enkelte ledige.«
_05
Hvordan ser du på dilemmaet tillid og kontrol?
»Det er ikke særligt befordrende, hvis den der skal hjælpes hverken har tillid til systemet eller den person – f.eks. vejlederen
- man sidder over for. Det er vigtigt, at borgeren har tillid og
indflydelse på, hvilken hjælp der skal leveres af det offentlige.
Det er en vigtig diskussion, for det er centralt, at der er tillid, hvis
man skal hjælpe andre. Kontroldelen er stadig nødvendig og det
kommer vi ikke uden om, men det er i høj grad et spørgsmål om,
hvordan den bliver administreret og udført. Efter min vurdering
skal vi mere over på tillidssiden. Det er vigtigt, at vi opbygger en
tillid til den ledige, for målet for samarbejdet er jo, at det fører til

uddannelse eller job. Det kræver et tillidsfuld samarbejde mellem
borgeren og vejlederen.«
_06
Hvad er de særlige udfordringer for vejlederne på jobcentrene?
»Jeg tror mange vejledere synes, det er et problem i forhold til
hvilke opgaver de bruger tid på. Er det kontakten ansigt til ansigt
med borgerne eller er det papirer. Jeg tror, vejlederne føler sig
udfordrerede her. Det handler om at få et system, der er effektfuldt og så ubureaukratisk som muligt. En anden problemstilling
er at skabe resultater, altså et fokus på hvad der kommer ud af
samtalerne med de ledige. Fokus må være på om der kommer
nok ud af dette arbejde og om der er en god nok kobling mellem den ledige og uddannelser og virksomheder. Det er en reel
udfordring.
Afbureaukratisering og forenkling er nogle af vejene sammen
med mere fokus på arbejdsmarkedet og virksomhedernes behov
og muligheder. Nogle af vores medarbejdere kunne have fornøjelse
af at vide noget mere om det arbejdsmarked, de rådgiver til.«
_07
I hvilken retning tror du, vejledernes rolle og indsats vil bevæge
sig fremover?
»Jeg tror, vejlederne kommer til at arbejde mere målrettet med,
hvor samtalen og vejledningen fører hen. Resultaterne i forhold
til at få den ledige ud i et konkret job kommer mere i fokus.«
_08
Mange ansatte på jobcentrene oplever at bruge megen tid på administration og bureaukrati. Kommer I med løsninger på det felt?
»Vi prøver at sige, lad være med at have så meget fokus på
processerne, men mere på effekterne, altså hvad der kommer
ud af det. Men jeg kan ikke sige, hvad vores løsningsforslag går
ud på nu.«
_09
I skal inddrage internationale erfaringer i jeres arbejde. Hvad er
det især, vi kan lade os inspirere af?
»Vi undersøger, hvilke værktøjer, der bruges internationalt omkring afdækning af den lediges profil. I Sverige og Australien bruger man forskellige redskaber til at udlede hvilken indsats og serviceniveau, der skal tilbydes den enkelte ledige. Vi kommer også
til at arbejde med, hvordan andre lande involverer andre aktører,
så vi har nogle internationale aspekter med i udvalgets arbejde,
men vi er også varsomme med bare at tro, at vi kan overføre
det til danske forhold. Så vi lader os inspirere, men kommer med
løsningsforslag, der passer til danske forhold.«
_10
Hvordan sikrer man at skabe langsigtede resultater for borgere
på kanten af arbejdsmarkedet?
»Vi kigger på, hvordan der gennem uddannelse i højere grad kan
skabes en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Det handler om,
hvilke typer af uddannelser og hvor lange de kan være. Uddannelse er et centralt tema i hele indretningen af beskæftigelsessystemet.«
7

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:

N
tek y
unde nologi i
rvisn
ingen
iPa

d4
til all (32 GB)
e ele
ver
Fibern

i alle
elevbolig
er

et

Intern
med et
h
hasti øj
ghed

– 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
udviklede unge
unge
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og vær
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en del
del af
af vores
vores fællesskab
fællesskab og
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mød nye
nye venner.
venner.
Du
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kreative værksteder
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har
fokus
på
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har fokus på din personlige udvikling og
og
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livsglæde.
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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Ny reform ønsker at ændre
holdningen til erhvervsskolerne.
Men den vejledning, der skulle
åbne de unges øjne for nye muligheder, nedprioriteres.
Et åbenlyst dilemma

10

baggrund

Fremover ser det ud til, at
den individuelle vejledning i
folkeskolen forsvinder

Dilemma præger
erhvervsskolereformen
Med ny reform vil regeringen gøre erhvervsskolerne langt mere
tillokkende for de unge. Målet er, at en fjerdedel i 2020 stigende
til en tredjedel i 2025 begynder på en erhvervsuddannelse, og at
langt flere end nu gennemfører.
Et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø, en enklere struktur,
bedre muligheder for at læse videre, flere timer og adgangskrav
skal være med til at løse opgaven. En opgave som kræver en
holdningsændring hos både unge og forældre. En opgave som
indlysende kalder på vejledning, men vejledning spiller ikke den
store rolle i regeringens udspil.
»Vejledning fylder ikke meget i reformen,« siger lektor ved
Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Peter
Plant. Han peger på, hvad han kalder, et åbenlyst dilemma i reformen.

Hvis flere unges skal have øjnene op for andre muligheder
end gymnasiet, så skal vejledningen i folkeskolen kvalificeres, mener Peter Plant.

»På den ene side vil regeringen have flere ind på erhvervsuddannelserne, og på den anden side bliver der færre af dem, der
har kompetencerne til at vejlede dem,« siger han og tænker i
den forbindelse på vejledningen i folkeskolen, som med forslaget
ændres.
Individuel vejledning forsvinder
»Fremover ser det ud til, at den individuelle vejledning i folkeskolen forsvinder,« siger formand for Danmarks Vejlederforening,
Helene Valgreen, og tilføjer, at de sårbare elever, og dem der ikke
ved, hvad de vil, skal vejledes af UU-vejlederne i grupper.
»Resten får kollektive informationsoplæg og skal derefter
bruge e-vejledningen,« siger hun og kan ikke se, hvordan det
alene skal kunne opfylde målet.
»Man vil gerne have flere stærke elever på erhvervsuddannel-

serne, men hvis en ung allerede har besluttet sig for gymnasiet,
så skal UU-vejlederne ikke foretage sig mere, og der er heller
ingen grund til at kontakte e-vejledningen. På den måde bliver
det vanskeligt at udfordre de unge på deres uddannelsesvalg. At
ændre på børn og forældres holdninger er ikke noget, man bare
gør. Det er en kæmpeopgave,« siger hun og peger på, at det
kræver en løbende og tidlig indsats.
Forbedret UEA
»Hvis flere unge skal have øjnene op for, at der er andre muligheder end gymnasiet, så skal vejledningen i folkeskolen kvalificeres,« siger Peter Plant.
Regeringen forestiller sig da også, at Uddannelses- Erhvervsog Arbejdsmarkedsorientering (UEA) skal forbedres.
»Der er ikke tvivl om, at UEA er vigtig, hvis det her skal føre
til noget. Men hvilket fagligt grundlag skal en forbedret UEA hvile
på? Lærerne er jo ikke uddannet til det,« siger Peter Plant og
peger på, at kvaliteten, som det er nu, ikke imponerer.
»En undersøgelse viser, at det nogle steder går udmærket
med UEA, men mange steder er det en ørken,« siger han og
tilføjer, at der således tegner sig et noget tilfældigt billede af, hvor
godt det fungerer. Et billede som er afhængigt af den enkelte
skoles lærere og ledelse.
»Hvis lærerne skal løse opgaven, ligger der en stor efteruddannelsesbyrde og venter,« siger han
Vejledning som fag
»Til møder i det nationale dialogforum hører vi, at lærerne ikke
skal vejlede. Det er UU-vejlederne, der skal stå for den opgave,«
siger Helene Valgreen, men har svær t ved at se, hvordan det
kan lade sig gøre, da UU-vejlederne jo kun skal tage sig af de
svageste.
»På mange måder er det også naturligt, at det er lærerne, der
tager sig af UEA arbejdet, men de mangler jo uddannelse,« siger
hun og kunne i den sammenhæng godt tænke sig, at vejledning
bliver et linjefag på seminarierne, og at få vished for, at lærerne
får den nødvendige efteruddannelse.
Peter Plant er enig og ønsker desuden, at UEA bliver til et
rigtigt fag.
»Selv om det kan være en god ide at have et timeløst fag, som
går på tværs af de andre fag, så ser kvaliteten ud til at falde, og
derfor skal vi simpelthen have vejledning på skemaet,« siger han.
»Regeringen forestiller sig, at UEA arbejdet kan  kvalificeres
gennem et forbedret samarbejde mellem skoler og UU-vejledere,« siger Helene Valgreen. Hun har dog vanskeligt ved at forestille sig, hvordan UU-centrene kan finde ressourcer til det, når
der skal spares på området.

>>>
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baggrund

Man vil gerne have flere stærke elever på erhvervsuddannelserne,
men hvis en ung allerede har besluttet sig for gymnasiet, så skal UUvejlederne ikke foretage sig mere, og der er heller ingen grund til at
kontakte e-vejledningen. På den måde bliver det vanskeligt at udfordre
de unge på deres uddannelsesvalg. At ændre på børn og forældres
holdninger er ikke noget, man bare gør. Det er en kæmpeopgave

Selv om det kan være
en god ide at have et
timeløst fag, som går
på tværs af de andre
fag, så ser kvaliteten ud
til at falde, og derfor
skal vi simpelthen have
vejledning på skemaet

Besparelser på UU vejledningen
UU vejlederne får da også hænderne fulde med den nye reform.
Formand for UU Danmark, Mark Jensen, for tæller, at den ny reform ser ud til at betyde alvorlige reduktioner på UU området.
»Vi vurderer, at forslaget, som det foreligger, kan føre til fyring af flere hundrede UU-vejledere. Det vil betyde, at folkeskolelærerne i højere grad end nu kommer til at påtage sig vejledningsopgaver,« siger han og er nervøs for, om kvaliteten kan
fastholdes, når lærerne samtidigt skal arbejde efter nye arbejdstidsregler, skal finde ud af hvordan folkeskolereformen gøres til
virkelighed og kæmper med en stor inklusionsopgave.
»Med færre UU-vejledere vil det blive vanskeligt at folde reformen ud,« siger Mark Jensen.
Tilbage til før vejledningsreformen
Helene Valgreen frygter, at reformen vil bombe udviklingen tilbage til tiden før vejledningsreformen.
»Med vejledningsreformen blev vejledningen professionaliseret, men nu er vi på vej tilbage til noget, vi havde forladt, noget
som ligner en forringelse,« siger hun og ærgrer sig over, at en
række rigtig gode forskningsresultater tilsyneladende skævvrides
med den ny reform.
Simpel spareøvelse
»Vi har i en længere periode set på fællesskabet som en mulighed i vejledningen. Vi har fokuseret på gruppevejledning og vejledning i fællesskaber, men aldrig ment at det kunne stå alene,«
siger hun og ærgrer sig over, at et rigtig godt redskab nu reduceres til en simpel besparelse.
»Vejledning i fællesskaber og gruppevejledning er godt for alle
og i særdeleshed for de sårbare, men det skal orkestreres på den
rigtige måde, og det tager tid,« siger hun og er ked af, at man
ødelægger noget, som er rigtig fint.
»Det risikerer at blive til bunkevejledning, og noget som er
udviklet over en lang periode reduceres sådan vupti til en besparelse,« siger Helene Valgreen.
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Uddannelsesparathed er en proces, som
elever, forældre, lærere og vejledere
samarbejder om. Dette er grundtanken i de redskaber, som er udviklet i et
projekt mellem University College Lillebælt, grundskoler, ungdomsskoler, ungdomsuddannelser og produktionsskoler

Uddannelsesparathed
er en proces vi
samarbejder om
Uddannelsesparathedsvurderinger er i sig
selv et magtfuldt redskab. Vejlederne har
her fået en myndighedsopgave, hvor man
enten kan vende tommelfingeren op eller
ned i forhold til om en ung kan starte på
den ønskede ungdomsuddannelse. Denne
myndighedsopgave kan man forholde sig
kritisk til, hvilket mange også har gjort. Vi
har i vores projekt valgt at forholde os
positivt til vurderingen og se den som en
mulighed for, at man kan arbejde med det,
der har betydning for, om man i sidste
ende kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Vores udgangspunkt er folkeskolens
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formålsparagraf, der har udvikling af den
enkelte elevs evne til at tage stilling og
handle som mål. Vi vil med redskabet lægge op til, at den unge kan tage medansvar
for egen udvikling imod at blive uddannelsesparat.
I redskabet er der formuleret en række
personlige og sociale kompetencer. Derudover skal man vurderes på en række
fag. Kompetencerne er et bud på hvilke
elementer, der har betydning for, om
man kan gennemføre en ungdomsuddannelse. De er fremkommet i dialog mellem
forskellige uddannelsesaktører og ved

interview af unge i grundskolen og ungdomsuddannelserne. Der er i redskabet
opstillet forklaringer på kompetencerne,
og en række eksempler på, hvordan de
kan vise sig i praksis. Den unge skal så vurdere sig selv på en skala fra 1-5. Andre
kan også vurdere eleven, og således tilbyde et andet perspektiv. Dette vil typisk
være lærernes, vejlederens, forældrenes
eller kammeraters, men andre som f.eks.
fodboldtræneren eller arbejdsgiveren fra
fritidsjobbet kan også involveres.
Ser man på de kompetencer, vi har
formuleret som værende betydningsfulde

FAGLIGT

i forhold til at blive uddannelsesparate,
kan man godt få den opfattelse, at en uddannelsesparat elev er en pæn pige, der
kommer til tiden og har orden i sine ting.
Sådan ønsker vi IKKE, at redskabet skal
opfattes. Man kan ikke give et entydigt
billede af den uddannelsesparate elev.
Hvad der har betydning, og hvordan den
enkeltes kompetencer spiller sammen er
individuelt, og noget den enkelte skal forholde sig til.
Vi ser ikke uddannelsesparathed som
noget, der kun går én vej, hvor eleven skal
tilpasse sig uddannelsessystemet. Vi ser
også arbejdet med uddannelsesparathed
som en mulighed for at lærere, vejledere
m.v. kan få et tydeligere billede af den enkelte elevs behov. Hvilke uddannelsestilbud er der behov for, hvilke rammer, hvilken støtte? Arbejdet går altså begge veje.
Skal dette ske, er det vigtigt, at man
forholder sig undersøgende og nysgerrigt
til eleven, når man anvender redskabet.
Dette vil betyde, at eleven får større mulighed for at reflektere over egen situation
og kompetencer, og man får som lærer og
vejleder samtidig en større forståelse af
eleven. Vurderingerne, der foretages i redskabet, skal altså ikke ses om en objektiv
”dom” men som et øjebliksbillede, der
kan fungere som et redskab til at få igangsat refleksionsprocesser.
Samarbejde
Refleksion opstår bedst, når man kommunikerer med andre. Samtidig skal vurderingen følges op af målsætninger for
udvikling, og denne skal løbende følges
og evalueres, og der kan være behov for
samarbejde mellem læreren og vejlederen
og lærerne imellem. Forældrene er også
en vigtig par t i samarbejdet. Vejledningen
i redskabet giver forslag til, hvordan man
griber dette an. For nogle elever vil der
også være behov for at samarbejde med
lærere og vejledere i ungdomsuddannelserne, når eleven er i brobygning, på skolebesøg eller i praktik. I redskabet findes
skemaer, der kan anvendes til dette.
Det er vigtigt, at man på den enkelte
skole afsætter tid til samarbejdet mellem
lærere og vejledere omkring udvikling af
uddannelsesparathed fra 7. eller 8. klasse.
UEA undervisningen er et oplagt sted at

arbejde med dette. Der er idéer til dette
i vejledningen til redskabet, ligesom fælles
kursusforløb kan virke befordrende for
samarbejdets kvalitet.
Evalueringer viser, at alle de vejledere, der har anvendt redskabet, mener at
det er godt til at vejlede de unge. Vi håber også nye brugere vil finde redskabet
anvendeligt i arbejdet med at støtte de
elever, der har brug for at arbejde med
udvikling af deres uddannelsesparathed.

Fakta:

Projektet uddannelsesparathed står nu
ved sin afslutning, og redskaberne er klar
til brug.
På www.uddannelsesparathed.net kan
Dialogredskabet ses og anvendes. Redskabet er udviklet med støtte fra Region Syddanmark, og er derfor gratis at anvende i
denne udgave.

Marianne Tolstrup og Trine Lippert er lektorer ved UC Lillebælt.

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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MOTIVATION
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Motivationens udfordringer
bør angribes på flere fronter
Motivationen påvirkes af et væld af faktorer. Uddannelsespolitikken, den
globale økonomi, ungdomskulturen og den stigende individualisering
ikke at slå til fører til stress og deraf afledte sygdomme,« siger
Tilde Mette Juul og for tæller, at de  fleste af de forskere, der er
med i bogen, peger på, at det ikke er eleverne som sådan, der
mangler motivation, men at det mere er rammerne, de er i, der
ikke formår at få dem til at føle glæde ved at gå i skole og give
dem lyst til at lære.

»Begrænsninger af lærernes råderum begrænser også
mulighederne for at arbejde med elevernes lyst til
læring,« siger Tilde Mette Juul

Fravær, frafald og skoletræthed er ofte på dagsordenen, når uddannelsessystemet sættes under lup. Undervisere giver udtryk
for, at det er vanskeligt at motivere de unge, og Skolerådet peger
i beretningen for 2011 på, at der bør gøres noget ved folkeskoleelevernes faldende motivation. Nogle taler endda om en
motivationskrise.
Videnskabelig assistent ved Center for Ungdomsforskning,
Aalborg Universitet, Tilde Mette Juul, der er en af fire forfattere
til bogen ”Unges Motivation og Læring”, mener dog ikke, at man
kan tale om en decideret krise, men ser en række udfordringer
omkring de unges motivation for uddannelse.
»Der er tale om en polariseringstendens. Vi ser en stor
gruppe unge, som mister motivationen og dropper ud af uddannelsessystemet, men samtidigt ser vi en anden gruppe, som
er nærmest overmotivere,« siger hun og tilføjer at begge dele
kan få uheldige konsekvenser. Helt indlysende er det, at de unge,
der hægter sig af uddannelsessystemet, vil få problemer med at
skabe sig et godt liv.
»Men de elever, der er stærkt motiverede og opfatter uddannelsen som et identitets- og livsprojekt, risikerer, at frygten for
16

Uddannelse som nytte
De fleste eksperter peger således på, at samfundsudviklingen påvirker de unges motivation. Globalisering, økonomisk krise, ungdomsarbejdsløshed, krav om fleksibilitet på arbejdsmarkedet, digitale medier, netværk og stadig mere flydende rammer for livsplanlægning
og identitetsdannelse påvirker de unges lyst til at lære.
Uddannelsespolitikken har bevæget sig mod et beskæftigelsespolitisk udgangspunkt . Målet er nu at sikre kvalificeret arbejdskraft og ikke i samme grad som tidligere at fokusere på et
højt uddannelsesniveau.
Professor i pædagogisk teori og politik ved Luxembourg
Universitet, Ger t Biesta, peger i bogen ”Unges Motivation og
Læring” på, at det politiske budskab til uddannelsessystemet i stigende grad går på, at det skal sikre økonomien, hvilket indebærer
en snæver og nytteorienteret tilgang til uddannelse.
Nytte fører til test
Fokus på nytte frem for dannelse fører ifølge eksperterne til flere
test. Professor i pædagogik ved Cambridge Universitet, Diane Reay,
mener, at den øgede konkurrence, som præger den globale økonomi, er sivet ned i uddannelsessystemet. Konsekvensen er blandt
andet nationale test, flere prøver, sammenligning af elever og skoler,
resultatløn til de ansatte, elevplaner og handleplaner. En god uddannelse ser således ud til i stigende grad at være en uddannelse, som
kan dokumentere, at de studerende klarer sig godt.
Spildtid
Det stærke fokus på test og resultater medfører ifølge professor i pædagogisk psykologi og kvalitativ forskning ved Aalborg
Universitet, Lene Tanggaard, en ”hastighedsoptik”. I sit bidrag til
bogen ”Unges Motivation og Læring” beskriver hun, hvordan det
handler om så hur tigt som muligt at komme gennem uddannelsessystemet og blive en produktiv del af arbejdsmarkedet.
Individualisering
»De overordnede samfundsmæssige strukturer påvirker indly-
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Der er tale om en polariseringstendens. Vi ser en stor
gruppe unge, som mister motivationen og dropper ud
af uddannelsessystemet, men samtidigt ser vi en anden
gruppe, som er nærmest overmotiverede

sende lærere, forældre og børn, og individualiseringen, som bliver
mere og mere tydelig, gør, at vi ser flere og flere unge, som synes,
det er deres egen skyld, hvis ikke de har succes i uddannelsessystemet,« siger Tilde Mette Juul og forklarer, at tendensen forstærkes af, at der skældes ud på de unge.
»Gymnasierne synes måske ikke de unge er dygtige nok, universiteterne er utilfredse med de studerende, og erhvervsfolk
klager over, at de unge ikke er parate til arbejdslivet i en virksomhed,« siger hun og tilføjer, at også ungdomskulturen spiller ind i
forhold til motivationen.

dannelsespolitiske plan,« siger Tilde Mette Juul. Hun ser gerne
at uddannelsespolitikken tager en drejning, så autonomien og
tilliden til lærerne genskabes.
»Begrænsninger af lærernes råderum begrænser også mulighederne for at arbejde med elevernes lyst til læring,« siger hun
og mener desuden, at den måde ungdommen og uddannelserne
italesættes har stor betydning.
»Uddannelsesdiskursen påvirker både lærere, elever og forældre, og hvis den for eksempel fokuserer snæver t på faglighed,
vil andre dannelsesmål komme i baggrunden,« siger hun.

Identitetsdannelse
»Ungdomslivet er blevet længere, og ofte er man
først voksen med egen bolig og økonomi, når man
bliver 30,« siger Tilde Mette Juul og forklarer, at
identitetsdannelsen fylder mere og mere.
Professor emeritus ved Institut for Uddannelse
og Pædagogik, Aarhus Universitet, Knud Illeris, peger
på, at der er et øget pres på de unge for at finde en
sammenhængende identitet i en konstant foranderlig verden. Noget som let kan flytte fokus fra studierne og påvirke motivationen.
Lærer-elev-relationen
»Relationen mellem børn og voksne har forandret
sig. Afstanden og hierarkiet er blevet mindre og det
påvirker relationen mellem lærer og elev,« siger Tilde
Mette Juul og forklarer, at lærerne ikke som tidligere
automatisk har en autoritet via faglige og didaktiske
dyder.
»Læreren skal vinde relationen, og det skal ske ved,
at de unge føler, at læreren er solidarisk med dem og
vil dem noget,« siger hun og tilføjer, at også undervisningens indhold og tilrettelæggelse har betydning for
motivationen.
Anerkendelse
»Det betyder meget for elevernes motivation, hvordan arbejdet
er organiseret, om indholdet er relevant for dem, og om de
føler, at de bliver udfordret på det rigtige niveau,« siger Tilde
Mette Juul og tilføjer, at også medbestemmelse og en vis grad af
valgfrihed er vigtig.
»Og det er vigtigt at de unge får den rette støtte, både konkret
til en opgave, men også mere emotionelt ved at anerkende, at de er
gode nok,« siger hun og peger på, at det endda ser ud til at behovet
for anerkendelse bliver større jo ældre, eleverne bliver.
»Det er en fejl at tro, at unge og voksne ikke har brug for
anerkendelse. Den er vigtigt for motivationen og dermed lysten
til at yde en indsats,« siger Tilde Mette Juul og forklarer, at motivationen indlysende nok betinges af mange forskellige faktorer
og også kommer til udtryk på forskellig vis hos den enkelte.
Politikken bør tage en anden drejning
»Der findes ikke et enkelt svar på, hvordan motivationen kan
forbedres, men et godt sted at begynde ville være på det ud-

I ny bog belyser 12 eksperter unges motivation for
læring og uddannelse set i
lyset af de forandringer, der
præger samfundet, uddannelsesverdenen og ungdomslivet i dag. Eksperterne opstiller endvidere
en række anbefalinger til,
hvordan vi kan understøtte unges motivation
for læring og uddannelse.

Fakta

18 procent af drengene og 14 procent af pigerne har ikke en
ungdomsuddannelse 25 år efter folkeskolen.
Andelen, som ”virkelig godt kan lide skolen”, falder fra 5. - 9.
klasse. For pigerne fra 40 til 24 procent og for drengene fra 32
til 18 procent.
41 procent af unge på ungdomsuddannelser oplever, at undervisningen generelt er ensformig
Frafaldet på ungdomsuddannelserne er stor t. På de gymnasiale
uddannelser falder cirka 20 procent fra, mens det gennemsnitligt
gælder 32 procent på erhvervsuddannelserne
72 procent af lærerne på erhvervsuddannelserne oplever, at andelen af umotiverede elever er vokset i de seneste år. 4 procent
angiver, at det vil medføre større frafald.
Kilde: ”Unges Motivation og Læring”, Hans Reitzels Forlag 2013
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Rie, randi og rita rapporterer
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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.

Værsgo’ – Vær nær!
Når der kommunikeres i bydeform, kan man enten høre en ordre eller en
invitation. I Tor Nørretranders sidste udgivelse ’Vær nær’, kan man måske
nok høre begge dele

Nørretranders har både et budskab, der handler om at blive opmærksom på nærvær, omsorg og fællesskaber som nødvendigt,
hvis vi skal overleve. Men han gør os også opmærksom på, at vi
som mennesker har det i os – har det med ’hjemmefra’, fra vores
oprindelse og natur, at være rummelige og fair, nærværende og
generøse i forhold til den anden og fællesskabet. Derfor inviteres
vi til at gøre brug af dette potentiale, fordi det gavner. For det er
vigtigt og føles godt.
Nørretranders ønsker at vise, at samarbejde og tillid er på vej
tilbage på dagsordenen. Dette sker efter årtier med stadig mere
selviskhed og kulde og deraf stigende ulighed, som, han mener, er
livstruende for såvel de velbjergede som for de, der ikke har del i
goderne. Et sted skriver han:
”Samfundene er ved at blive rykket fra hinanden, fordi den kollektive vækst i rigdom har gjort de rigeste så ekstremt rige, at de
har mistet deres sociale kompas. De er blevet solipsister og har tabt
forståelsen for, hvordan deres liv bliver godt.” (s. 126)
Gennem fagfeltet neuro-videnskab og tilstødende videnskaber,
viser han, hvordan ny forskning undersøger og afdækker menneskers grundlæggende overlevelsesstrategi, nemlig at tage vare
på hinanden til individets og fællesskabets bedste, vores evne til
samhørighed. Det er amatør-egoisten, der raner til sig og den
sande overlever, der deler, drager omsorg for den anden og på
den måde sørger for, at der fortsat er flere af os.
Nørretranders er dermed også grænseløs positiv og optimi18

stisk i sit syn på vores evne til at overkomme den trussel, som
uligheden lokalt og globalt udgør. Han opfinder det nye begreb,
sammen-fundet, med hvilket han peger på, at vi i fællesskab finder sammen og sørger for den nødvendige sammenhæng – alene af den grund, at vi har en grundlæggende biologisk evne til og
et behov for det. Vi har nemlig hinandens bukser på.
Med udgangspunkt i Halfdan Rasmussens kloge børnerim om
Børge og Benny, som begge kan mærke, at de bukser, som Børge
har på, brænder, fordi bukserne som Børge har på er Bennys,
tager Tor Nørretranders læseren ud på en både oplysende, foruroligende og for trøstningsfulde færd. Han viser os, at vi bl.a.
gennem empati, kompassion og strømme i naturen kan få samfundet til at hænge sammen igen. Fordi vi hænger sammen – afhænger af hinanden og af at være sammen.
Bogen på godt 200 sider er opdelt i 3 dele. Første del handler
om medfølelse og viser, hvordan mennesker grundlæggende er
empatiske og en familie af følelser. Anden del handler om fairness. Her beskrives evolutionens spil, hvordan og hvorfor ulighed
er usund, og hvordan fairness er menneskets overlevelsesstrategi. I sidste del hører vi om verdens venlighed, og vi får idéer
til, hvordan vi kan træne nærvær, ligesom en værktøjskasse med
personlige, rationelle, pædagogiske, sociale, politiske og planetariske værktøjer giver idéer til at træne venlighed. Svær t stof formidles med humor. Både spændende og morsomme eksempler
griber læserens opmærksomhed.

Rie, randi og rita rapporterer

Vejledning og ’Vær nær’
Og hvad er det så lige, vi kan bruge Nørretranders’ bog
til i vejledning? Ja for forfatterne til en bog om at vejlede
i fællesskaber ligger det naturligvis lige for. Nørretranders
har blik for det, vi fælles skaber i fællesskaber og på det
potentiale, der ligger i et afhængighedsforhold mennesker
imellem. Vi har godt af at passe på hinanden – vi går rundt
i hinandens bukser. Det giver gode argumenter til at sætte
fokus på at organisere vejledning mere kollektivt, end vi har
gjort det gennem de sidste årtier.
Det er sådan på det nære plan. Men også på det mere
overordnede og politiske plan er der noget at hente. Det
vil, hvis vi skal tro Nørretranders, være vigtigt at kæmpe for
sammenhæng, og den hænger sammen med at kæmpe imod
ulighed. Det er Nørretranders ikke alene om at plædere
for. Vi har i vejledningssammenhænge haft meget fokus på
ulighed og konsekvenser af en stigende ulighed bl.a. med
gode bidrag fra Lars Olsens ’Eliternes triumf ’ og ’Den ny
ulighed’. Olsen går lidt anderledes til værks, men budskabet
er det samme. Øget ulighed truer sammenhængskraften i et
samfund og i verden. Her er vejledningen en vigtig medspiller, og måske er det også snart på tide, at vi vejledere bliver
mere synlige i debatten på dette felt. Vi har meget indsigt at
byde ind med.
I tråd med sit budskab om menneskets grundlæggende
generøsitet har Nørretranders lagt sin bog på nettet til gratis download. Hvis man så finder bogen anvendelig og god,
kan man, hvis man har råd, sende forfatteren nogle penge.
Det er da ganske venligt. Og vi kan godt anbefale at tage
imod venligheden. ’Vær nær’ er spændende, anvendelig og
tilgængelig læsning.

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:

”Vær Nær!” af Tor Nørretranders
222. sider. 250 kroner inkl. moms

Grennessminde i Taastrup
Taastrup Hovedgade 175
2630 Taastrup

www.gminde.dk

tlf.: 43990470
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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

LovGuide Vejleder
Nyt værktøj til alle, der arbejder med vejledning
LovGuide Vejleder samler love og bekendtgørelser om uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning på ét sted og giver
adgang til alle de bestemmelser, der er relevante for dig, som
vejleder unge og voksne i UU, Studievalg, på skoler o. lign.
Her finder du et altid opdateret lovgrundlag med fx reglerne for
uddannelsesøkonomi, adgangsregulering og praktik. En del af
lovstoffet er suppleret med unikke lovguiderapporter, der kort og
letforståeligt forklarer reglerne i et ikke-juridisk sprog.
Kontakt os for yderligere information, og bestil 14 dages prøveabonnement på schultz.dk/proeve.
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 vejledere, undervisere og sagsbehandlere.
Schultz | Tlf.: 72 28 28 27 | schultz@schultz.dk | www.schultz.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.

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

Oplæring på egne værksteder. Musik
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Hverdagslæring. Interne og eksterne
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Restgruppens dead end
Ny flexuddannelse kan løfte de unge som falder igennem
de øvrige uddannelsestilbud
I mit job som STU-vejleder har jeg ofte kontakt til unge, der
er blevet afvist af enten Erhvervsuddannelserne (EUD) eller af
Erhvervsgrunduddannelsen (EGU). Ofte er begrundelsen, at den
unge mangler personlige, sociale og faglige færdigheder i en sådan grad, at ingen arbejdsgiver vil ansætte dem som lærling og
samtidig betale normal lærlingeløn.
STU’en (som tæller med i 95 % målsætningen sammen med
gymnasiale uddannelser, EUD og EGU) er et uddannelsestilbud
for unge med særlige behov.
Da STU’en blev oprettet tilbage i 2007, blev den estimeret
til at skulle rumme 2,3 pct. af en ungdomsårgang (på baggrund
af antal elever på amtslige specialskoler). Kommunerne fik via
bloktilskud penge til betaling af STU-forløb i forhold til denne
estimering.
Vi er nu oppe på ca. 4-5 pct. af en ungdomsårgang, der får
STU-uddannelse. Så det er nok tydeligt for enhver, at dette belaster kommunernes økonomi. En STU-uddannelse koster i gennemsnit over 200.000 kr. årligt.
I en af de kommuner, som UU Vestsjælland repræsenterer,
svarer de 2,3 pct. til ca. 58 STU-elever i 2013, mens det reelle
antal STU-elever er 104.
Restgruppens få muligheder
Der er i Danmark mere og mere fokus på, at alle unge skal
have en ungdomsuddannelse. Så ingen unge får nu lov at slippe
udenom. Tidligere er en del af disse unge (lad os kalde dem restgruppen) blevet forsørget via kontanthjælp og har hængt i det
system, men det er nu slut.
Imidler tid er det netop restgruppens unge, som afvises af
EUD og EGU uddannelserne med ovenstående begrundelse.
Ungdomsforsker Noemi Katznelson udtaler :
”En generel tendens er, at tilrettelæggelsen af meget moderne
arbejde bærer præg af en øget individualiseret organisering og
en øget efterspørgsel på individualiserende kompetencer, forstået som kompetencer, der knytter sig til den enkeltes sociale og
personlige sider. Det drejer sig om samarbejdsevner, fleksibilitet,
gode formuleringsevner og skriftlighed mm., der alle forudsætter et relativt højt uddannelsesniveau. Disse erstatter sjældent
de i forvejen eksisterende krav om disciplin, loyalitet, mødepligt,
ansvarlighed osv. De kommer oveni. Yderligere stilles der ofte
krav til de unge om en særlig serviceminded fremtoning, funktionsmåde og stil.” (Udsatte unge, Aktivering og Uddannelse s. 49).
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Restgruppen falder igennem, når ovenstående krav skal imødekommes. Samtidig henvises restgruppen til EUD og EGU, som
deres eneste mulige ungdomsuddannelse.
Men da restgruppen har få muligheder på arbejdsmarkedet
(på grund af kravene om øgede kompetencer), så er EUD og
EGU derfor en dead-end. Det er ikke en reel mulighed for størstedelen af restgruppen – selvom det omtales af politikere som
en mulighed. Men det er det ikke!
Statistik taler for sig selv
Og så er STU det eneste reelle alternativ!
Dette betyder i praksis, at kommunerne bliver dem, der skal
betale uddannelse for de elever, der afvises af det ordinære uddannelsessystem, som jo er statsstøttet. Og kommunerne får
reelt ikke et bloktilskud, som dækker disse ekstra unges STUuddannelse. Så de penge skal findes ad andre veje.
Samtidig ser statistikkerne for færdiguddannede STU’ere på
landsplan således ud:
0 % i ordinær beskæftigelse
1 % i gymnasial uddannelse
1 % i EGU
4 % på EUD
12 % i beskæftigelse på særlige vilkår (eks. fleksjob).
Resten (82%) er i beskyttet beskæftigelse, specialtilbud eller i
anden aktivitet.
(Epinions Evaluering af STU, 2012 s. 14).
Jeg tænker, at tallene taler for sig selv!
Jeg synes, der mangler et uddannelsestilbud til restgruppens
unge. Det er unge, der har brug for en del pædagogisk støtte for
at kunne udvikle sig fagligt, personligt og socialt.
Flexuddannelse som alternativ
Samtidig kunne jeg godt tænke mig, at restgruppens unge fik
mere faglig undervisning, end der gives på STU.
Sådanne tilbud findes faktisk allerede i dag. Nemlig i form af
EGU og TAMU.
Problemet er, at EGU-pladserne er baseret på arbejdsgivere,
der vil ansætte lærlinge. Og det er temmelig svær t, at få private
arbejdsgivere til at tage EGU-elever. Langt de fleste EGU-lærlingepladser oprettes på kommunale arbejdspladser, og der er stor
forskel på, hvor mange pladser kommunerne opretter.

Debat

TAMU er ikke repræsenteret i vores nærområde – nærmeste
er i Odense, Vordingborg og Dragør. Der er skolehjem, hvor de
unge kan bo, men er man i forvejen en ung med særlige behov,
kan det være svært at overskue at skulle flytte til en ukendt by

TAMU er ikke repræsenteret i vores nærområde – nærmeste
er i Odense, Vordingborg og Dragør. Der er skolehjem, hvor de
unge kan bo, men er man i forvejen en ung med særlige behov,
kan det være svær t at overskue at skulle flytte til en ukendt by.
TAMU-uddannelse varer ca. 30-34 uger, og tæller IKKE med som
ungdomsuddannelse.
Nu har regeringen så barslet med forslag til en erhvervsskolereform. Og præsenterer endelig den længe ventede flexuddannelse, som viser sig netop at bygge på både pædagogisk
undervisning og fagligt indhold for unge, der ikke kan klare EUD
og EGU.
Nu kan vi forhåbentlig få uddannet restgruppens unge med
nogle delkompetence beviser på VEU niveau og praktiske erfaringer, der kan bruges af erhvervslivet.
Og det vil helt klar t være unge, der er stillet bedre i forhold
til beskæftigelse og ordinær uddannelse, end unge der har været
på STU.
Nogle udtrykker bekymring for, om der nu også er ufaglær te
jobs til denne gruppe unge, og det er relevant at bekymre sig
om det. Men som UU-vejledere må vores primære fokus være,
at få de unge i restgruppen løftet så højt, som det er muligt rent

uddannelsesmæssigt. Og der bliver flexuddannelsen et relevant
og brugbar t alternativ til STU.
Jeg håber, at flexuddannelsen bliver SU-berettiget, og at den
kan foregå i erhvervsskole- og/eller produktionsskoleregi.
På denne måde inkluderer vi restgruppens unge med alle andre unge på erhvervsuddannelse, og dét har de i den grad brug
for.
STU’en er heldigvis også stadig en mulighed og vil for tsat
blive brugt til den gruppe unge, den oprindelig var beregnet til.
Mit budskab er, at der manglede en uddannelse mellem EGU
og STU. Den kommer nu. Lad os nu bare se at få den i gang.
Hvorfor vente helt til midt i 2015?
PS.
Og ja, vi kender alle til historier om unge, der på trods af alle
odds, kommer i gang med en ungdomsuddannelse – eller som
faktisk får en god EGU plads. Men dette indlæg tager udgangspunkt i alle de unge, som det ikke lykkes for, dem som jeg møder
i min hverdag, og som mit hjer te bløder for.
Eva Aagaard Madsen er STU-vejleder, UU Vestsjælland
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Vejlederens faste klummepanel består af:
Camilla Hutters, lektor, DPU,
Bo Klindt Poulsen, adjunkt i vejledning på
Professionshøjskolen VIA UC,
Hanne Paustian Tind, vejleder, UU
Nord-vestjylland og
Svend Broholm, erhvervsvejleder, Jobcenter
Odense. De skriver på skift om løst og fast
inden for vejledning.

Det
diagnosticerende
samfund
Vil du have en uddannelse eller en diagnose?
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Vi er begyndt at se apparatfejl
overalt, og vi forlanger, at
psykiatrien løser det for os

I modsætning til social skam ved at være
”ingenting” eller ”have det svært i en periode i livet f.eks. overgangen fra unge til
voksen”, så tilbyder vi gennem øget diagnosticering en ret til at lide på legitim vis.
Så bramfri udtaler den anerkendte norske
psykiater Tor-Jan Ekelund sig om stigningen i antallet af børn/voksne med ADHD,
depression eller angst.
Følelsen af at opleve sig selv som afmægtig forstærker på den ene side diagnosernes tiltrækningskraft, fordi en diagnose kan opleves som en mulig og langt
mindre skamfuld vej ud af suppedasen,
end at skylden for ikke at kunne lykkes
pålægges individet (eller forældrene). På
den anden side er en diagnose også (en
til tider belejlig) forklaring, på hvorfor en
uddannelses- eller beskæftigelsesindsats
ikke kan lykkes.
Den danske psykiater Søren Hertz
forklarer videre, at for 20 år siden var en
diagnose en beskrivelse af, hvornår og
hvordan noget var svært under en given
miljøpåvirkning, og hvad der kunne gøres
for at skabe en positiv udvikling. I dag er
en diagnose en mangelforklaring, der fjerner fokus på udviklingsperspektivet, men
indsnævrer sig til at lede efter kompensationsmuligheder (støttetildeling) eller
reduktionsmuligheder (medicin).
Apparatfejl overalt
Normaliteten er indskrænket og sociale
problemer gøres psykologiske. Social
uorden bliver vældig let forstået som individuel uorden. Du skal passe ind i fællesskabet i børnehaven, i skolen og i ungdomsuddannelserne. Vi har ikke plads til
originaler og outsidere længere. Det er
vel først, hvis du overlever i systemet helt
frem til universitetsstudiet uden en diagnose, at du kan begynde at ånde lettet op
igen.
Vi er begyndt at se apparatfejl overalt,
og vi forlanger, at psykiatrien løser det for

os. Ydermere er psykiatrien blevet populær inden for de seneste år, fordi alle spiller med på, at diagnosen kommer til at
fungere som bevillingsudløsende. Hvilket
igen medfører en tendens til at beskrive
med en rigelig alvorsgrad for netop at
være sikker på, at det udløser en bevilling. En sygerolle synes altså på alle måder
langt mere attraktiv end tidligere.
Modstand eller sygdom?
Psykiatrien er også gået hen og blevet
hvermandseje og hverdagssprog. Det er
nemmere at sige, at man er deprimeret
end at sige, at man savner helt vildt, eller
at man er usikker eller at det her er helt
uoverkommeligt for mig. Det er også lettere at sige, at man er angst, end at være
nervøs for at skulle møde nye mennesker
og nye forventninger og blive mødt med
krav, man er usikker på, om man kan honorere lige fra star ten af.
I denne uge har jeg som UU-vejleder
for unge ”kommende uddannelsesparate”
talt med en ung mand, som efter eget udsagn har en depression af ret nylig karakter, som han netop har været ved lægen
og få piller for. Jeg tænker : ”Nej, søde ven,
du er lige blevet forladt af din kæreste og
du har så frygtelig ondt i hjer tet, men det
er en naturlig kærestesorg IKKE en depression. Få de piller smidt ud nu!”.
Lige bagefter fik jeg kontakt til en anden ung fyr som lige var blevet sygemeldt
på grund af social angst, og jeg tænkte:
”Nej, lille fyr, du er simpelthen så bange
for ikke at kunne indfri de krav og høje
forventninger, du har til dig selv, og du
har det meget dårligt med at skulle indfri
nogen former for krav, men du har IKKE
angst. Du har urealistiske forventninger til
din egen formåen, du er blevet pakket ind
i vat, og du har aldrig prøvet eller lær t at
skulle overvinde modstand”.
Dagen efter var det en ung enlig mor,
som blev sygemeldt fra sit aktiverings-

uddannelsestilbud på grund af både social
angst og depression, og jeg tænker : ”Nej
min ven, du er enlig mor, og du er meget
forståeligt lige ved at segne under byrden
med både at skulle klare dit barn og selv
skulle hænge sammen. Det er helt normalt, du er ikke syg!”
Ramt af livets udfordringer
Til disse unge mennesker plejer jeg at sige:
I er sgu plim-normale! I er ikke syge, I er
bare momentan ramt af livets udfordringer, og sammen må vi prøve at lede efter
de uanede muligheder og finde en vej
frem for jer. De uanede muligheder skal
med Søren Her tz tilgang forstås som de
endnu ikke opdagede muligheder. De muligheder, som den unge endnu ikke selv
har fået øje på, men som vi sammen kan
være med til at udforske og finde frem til.
Heri ligger en stor opgave for vejledningsindsatsen. Også set i lyset af den
kommende kontanthjælpsreform. Det løser vi ikke alene med flere piller.
Stigningen i antallet af diagnoser til
børn, unge og voksne i hele den vestlige
verden peger vel på, at diskussionen af
psykiatrien måske nok handler så meget
om, hvad det menneskelige liv er for noget. Hvad er en forståelig reaktion på de
krav, en moderne tilværelse stiller?

FAKTA:

Litteraturhenvisning:
Ar tikel i Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
4/2010:
ADHD – selve forkor telsen forstyrrer vores nysgerrighed!
Af Søren Her tz, Børne- og ungdomspsykiater, PsykCentrum.
(kan googles på nettet)
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Skud uddeler priser
Sektionen SKUD har netop uddelt årets SKUD-priser til vejledere inden for de videregående uddannelser, som har gjort sig særligt bemærket.
Ildsjælsprisen går til Allan Jakobsen, ENSPAC, Roskilde Universitet, for hans lysende
energi, som han bringer ind i fællesskabet med sit store engagement, gnist og fightervilje. I en presset hverdag har han formået at holde fokus på vejledning, og det har
medfør t reelle og tydelige forbedringer både for instituttets studerende, medarbejdere
samt for RUC
For at tænke ud af boksen fik   Maibritt Jensen, samf, Københavns Universitet, innovationsprisen. Hun blev ansat som den første karrierevejleder på samf. for blot et år
siden og har på den korte tid udviklet en lang række aktiviteter og arrangementer for
studerende. Hun tager også personlige samtaler med studerende og inddrager studenterambassadører, som noget helt nyt og meget innovativt. Desuden koordinerer hun
kontakt til virksomheder og organisationer.
Professionalismeprisen gik i år til Sara des Places, jur, Københavns Universitet, for sin
pragmatiske tilgang, tålmodige samt professionelle væsen og nytænkende vejledningsforståelse. Hun har formået at skabe rammerne for en fantastisk studiestar t på jura,
lyder begrundelsen.
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Industrien får brug for markant
flere faglærte
Allerede fra og med næste år skal der
uddannes dobbelt så mange elever på
industriens erhvervsuddannelser. Det er
nødvendigt, hvis virksomhederne skal
have dækket deres behov for faglær te
medarbejdere i 2020, viser en ny analyse
fra Dansk Industri.
Ifølge DI’s analyse kommer virksomhederne først og fremmest til at mangle
faglær te inden for jern- og metalområdet
samt handel og kontor. Fra næste år og
frem til 2017 skal der årligt optages 6.100
flere elever inden for jern- og metalområdet og knap 3.900 flere elever inden for
handel og kontor. Det svarer til en stigning
på henholdsvis 127 pct. og 41 pct.
»Vi har brug for dygtige faglær te, som
kan være med til at udvikle nye produkter
og smar tere måder at producere på. Virksomhederne efterspørger kompetente og
motiverede unge med mod på udfordringer og lyst til at gøre karriere og måske
videreuddanne sig inden for industrien,«
siger adm. direktør Karsten Dybvad, DI.
I dag vælger færre end hver femte ung
en erhvervsuddannelse, blandt andet fordi
de kender for lidt til dem.
For at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse skyder DI, Dansk Metal,
3F og HK i samarbejde med Region Midtjylland derfor indsatsen Hands-On Tour i
gang på skoler i hele landet.

1200 tjekkede fremtiden
Ungdommens Uddannelsesvejledning, Køge Bugt havde godt
tag i forældre og unge, da de afholdt messen, Tjek på Fremtiden, i begyndelsen af november.
1200 interesserede mødte op og besøgte standene hvor
33 forskellige ungdomsuddannelser orienterede om deres
uddannelse og lokale virksomheder fortalte om konkrete
karrieremuligheder.
Vejledere fra UUV var til stede for at svare på spørgsmål
og de blev flittigt brugt af gæsterne.
UUV leder Pia Hegner udtrykte efter messen stor tilfredshed med såvel gennemførslen af arrangementet som
med den overvældende tilstrømning, som Pia Hegner tager
som et udtryk for, at der er lyttet til budskabet om, at alle
unge efter folkeskolen skal vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.
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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

POLITIK

Tekst //
TORBEN ELSIG-PEDERSEN

Kvalificerede valg
kræver vejledning
Undervisningsminister så med selvsyn, hvordan vejledningen kan spille
tæt sammen med uddannelserne og
de unge
Både vejledning og 10. klasse har stor betydning for de unges
videre vej i uddannelsessystemet. Men begge dele er under pres.
10. klasse som et konstant tema i den uddannelsespolitiske debat
og vejledningen med udsigt til nedskæringer som konsekvens af
en ny erhvervsuddannelsesreform.
Derfor inviterede de fire organisationer, Danmarks Lærerforening, Landsforeningen af 10. klasseskoler, UU Danmark og
Danmarks Vejlederforening i slutningen af november undervisningsminister Christine Antorini på besøg på 10. klasseskolen
Xclass i Slagelse.
Et af målene var at sætte fokus på det politiske ønske om flere
fagligt dygtige elever på erhvervsuddannelser. Et mål, der ifølge
organisationerne, kræver fokus på vejledningen, da disse unge
skal lære denne for dem nye uddannelsesmulighed at kende.
»Skærer man ned på den personlige og relationelle vejledning, taber vi den politiske ambition om flere unge på erhvervsuddannelserne på gulvet,« advarer Morten Bjerregaard, der er
næstformand i Danmarks Vejlederforening.
Beregninger viser, at en konsekvens af erhvervsskolereformen
kan blive afskedigelser af op imod en fjerdedel af UU-vejlederne.
Et træk, der vil gøre det vanskeligt at kvalificere de unges uddannelsesvalg.
»Det er mit håb, at undervisningsministeren og politikerne
lytter, inden de gør reformen færdig. Det er en farlig kurs, hvis
man tror, man kan rammesætte, hvem der har behov for vejledning. Erfaringen viser, at også de fagligt stærke unge har brug for
den tætte vejledning, og her betyder relationen til vejlederen
noget,« siger Mor ten Bjerregaard.
Formanden for Danmarks Lærerforening forstår heller ikke
de drastiske nedskæringer i UU-vejledningen.
»Hvis meningen er, at de unge skal vælge på et mere kvalificeret grundlag, giver det ingen mening at skære i vejledningen,«
siger Anders Bondo.
På fornavn med vejlederen
Kristoffer, der går i Xclass i Slagelse, kunne ved ministerens besøg for tælle, at vejledningen har stor betydning for ham og hans
kammerater. I Slagelse bor både 10. klasseskolen, ungdomsskolen, erhvervsuddannelser og de forskellige gymnasieretninger
dør om dør, og midt i det hele ligger Ungdommens Hus med
UU-vejledningen.
»Vejlederne tager sig tid til en, så vi bruger dem rigtig meget
i forhold til at blive mere klar på, hvad vi skal vælge efter 10.

Undervisningsminister Christine Antorini på besøg hos landets største 10. klassecenter

klasse,« siger Kristoffer, der er på fornavn med sin vejleder. Og
netop den tætte relation har betydning.
Lederen af UU-Vestsjælland, Jacob Mor tensen, forklarer, at
det tætte naboskab mellem uddannelserne og UU-vejledningen
også betyder, at der hur tigt kan gribes ind, hvis en elev falder fra
sin uddannelse.
Forfejlet at skære
Jacob Mor tensen kalder det forfejlet at fjerne vejledningen fra en
stor del af de unge, hvis målet er, at erhvervsuddannelserne skal
søges af et bredere udsnit af de unge.
»Det er ikke realistisk, at 70 procent af eleverne selv skal søge
information på nettet. Hvis det bliver virkeligheden, går alt det
gode, vi nu har bygget op, fløjten. Unge har brug for en vejleder,
der forholder sig til dem, og de har brug for den tryghed, som
kendskabet til vejlederen skaber. Derfor er det min klare overbevisning, at vi er nødt til at styrke vejledningen – ikke at skære i
den – hvis intentionen om flere unge på erhvervsuddannelserne,
skal lykkes,« siger Jacob Mor tensen.
Christine Antorini gav under sit besøg ingen løfter omkring
vejledningen. Derimod beroligede hun 10. klassecentrene:
»10. klasse løfter den opgave, den skal. Derfor har jeg ingen
planer om at ændre på 10. klasse udover at udføre en ny EUD10.
Derimod vil vi gerne lade os inspirere af alt det gode, der foregår i 10. klasse, og bringe det ind i resten af folkeskolen,« siger
Christine Antorini.
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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,
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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

eftertanken

Tekst //
Morten Bjerregaard
e-vejleder og næstformand i danmarks vejlederforening

Gode hensigter bremses
af styring og økonomi
Imens disse ord skrives, er forhandlingerne om en EUD-reform eller målsætninger. Løsningsmodellerne peger derfor på metogodt i gang i det politiske system. Finanslovsforhandlinger, byråds- der, der gør vejledning målbar og styret på den kor te og snævre
bane. Fokus kommer på resultater og målbar
og regionsvalg har fyldt medierne, og folkerammestyring mere end på den langsigtede
skolereformen sættes i spil. Efterårets lavtryk
virkning af god vejledning.
trækker storm og regn over Danmark, og det
Til trods for at
Der laves analyser og rappor ter af uvildige
er rarest at blive inde.
konsulenter, der ikke nødvendigvis er vejledI ly af de store reformer af folkeskolen og
vejledningen ofte
ningskyndige, som kommer med anbefalinger
erhvervsuddannelserne gøres kittet, der skal
italesættes som
og anvisninger. Men har man husket at spørge
binde de to reformer sammen, tyndere. Kittet;
de professionelle: Vejlederne og sektoren?
vejledningen, den professionelle vejledning, værende løsningen,
der skal sikre, at de unge træffer deres uddannedprioriteres den i Man kunne have stillet spørgsmålet til sektoren: ”Vi har kun en begrænset ressource til
nelsesvalg på et oplyst og velovervejet grunddenne brydningstid
vejledningsindsatsen. Hvordan vil I foreslå, at
lag presses af økonomiske, samfundsmæssige
vi får bedre vejledning for de ressourcer, vi
og politiske forventninger og ønsker. Var det
har til rådighed?” Kunne det tænkes, at det
så bare gode, konstruktive politiske ambitioner, der drev forslagene, var det måske til at spise, men tyngden ville havet givet en bedre og mere saglig justering af vejledningsligger vel mest på finansministerielle forventninger eller måske indsatsen i fremtidens Danmark?
bare økonomiske motiver…
Når reformens skælven er taget af , efterlader det ikke megen Andre motiver
plads til overgangsvejledningens vigtighed. Til trods for at vejled- Hvordan reagerer vi vejledere på processen? Kom vi på banen
ningen ofte italesættes som værende løsningen, når talen falder med konstruktive ideer til, hvordan vi kan gøre det bedre og
på frafald, de unges valg og manglende, forkerte, sene, umodne mere effektivt? Eller kom vi til at virke fornærmede, uprofeseller uhensigtsmæssige valg. Svaret er ofte: Bedre og mere vej- sionelle og uden visioner? Pegede vi fingre af hinanden eller
ledning. Politikere, interesseorganisationer, og talspersoner fra DI, andre i forurettethed? Kom vejledningen og vejlederne de
DSE, DLF, UUDK, DGS, DA, LO, 3F, Metal, HK m.fl. hævder tit og politiske beslutningstagere i møde med deres spørgsmål og
ofte, at vejledningen kan løse det meste. Alligevel nedprioriteres krav om effektivisering og øget kvalitet? Jeg tænker, vi kunne
være kommet op med en konstruktiv tilgang, sådan er vi i
vejledningen i denne brydningstid.
vores profession.
Jeg stiller spørgsmålene i min egen efter tanke og tænker uden
Økonomi og styring
Når omdrejningspunktet bliver økonomi og styring, så flyttes fo- at kende de endelige beslutninger, at den gode professionelle
kus. Fokus bliver, hvordan vi kan effektivisere, målrette og styre vejledning ofte lider under, at mange udtrykker ønsket om en
vejledningen. For ofte opfattes god vejledning som værende professionel og uafhængig vejledning, men reelt står med helt
identisk med vejledning, der plejer eller profilerer egen interesse andre bevæggrunde og motiver, når beslutningerne træffes.
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Returadresse: Danmarks Vejlederforening, Hørstykkevej 18, 8220 Brabrand
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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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